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Bu    etnik  ait  psikolojik 

ve  adaptasyonu,     ve travma   
     18-69    

uyruklu 73    41  (% 56.2) 32 erkek (% 43.8)  
yer   Demografik Bilgi Formu,  Uyum   

    Formu, Travma   Envanteri, Ruhsal Belirti 
Tarama Listesi, Beck Depresyon  ve Beck Anksiyete   

 sonucunda, psikolojik uyum ile  uyum   pozitif 
 bulundu ((p = 0.022, r = 0.301). ok    ile travma  

   pozitif  bulundu (p <0.001, r = 0.512). Psikotizm, 
Depresyon, Paranoid, Fobi ve   belirtileri olan  

 uyum   bulundu.  uyum   olan 
 daha  e travma    (p<0.001, r = 

0.328). 
 
Anahtar ;  psikolojik uyum,  uyum,    
travma   adaptasyon. 
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ABSTRACT 
 

RELATIONS BETWEEN ADAPTATATION, MULTICULTURAL 
PERSONALITY, POST TRAUMATIC GROWTH AND PSYCHOLOGICAL 

SYMPTOMS OF IMMIGRANTS IN TURKEY 
 
 

Adili Adila 
Master Thesis 

Department of Psychology  
Clinical Psychology Programme 

Advisor: Dr.   Serhat  
Maltepe University, Graduate School, 2020 

 
The present study examined the relation between sociocultural adaptation, 

psychological adaptation, multicultural personality and post traumatic growth. This 
study targeted immigrants in Turkey. 73 immigrant adults ages are between 18-69 
participated in this study.  41 of participants are women (56.2 %) and 32 of participants 
are men (43.8 %). In this study we used Demographic Information Questionnaire, 
Sociocultural Adaptation Scale, Multicultural Personality Questionnaire Short Form, 
Post Traumatic Growth Inventory, Symptom Checklist 90-R, Beck Depression 
Inventory and Beck Anxiety Inventory. As a result of this research, correlation analyses 
showed that; there is significantly positive relation between psychological adjustment 
and sociocultural adjustment (p = 0.022, r = 0.301). Significantly positive correlation 
between multicultural personality and post traumatic growth was found (p <0.001, r = 
0.512). Participants have psychoticism, depression, paranoid ideation, phobic anxiety 
and interpersonal sensitivity symptoms showed lower sociocultural adjustment. 
Participants with lower sociocultural adjustment showed higher post traumatic growth 
(p<0.001, r = 0.328). 
 
Keywords; Immigration, psychological adaptation, sociocultural adaptation, 
multicultural personality, posttraumatic growth, adjustment. 
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 1.  
 
 

1.1.  

       ya da daha   grubu ve 

    bir sonucu olarak ortaya   ve 

psikolojik   ikili bir  .   bu nedenle  

(acculturation)   da ele  (Berry, 2001).  

Genel    1)  grup yani  ile  

grubun      ve psikolojik/bireysel  olarak 

ikiye  Psikolojik , psikolojik  ve adaptasyon  yer  

Psikolojik   grubunda yer alan bireylerin   ve 

psikolojik adaptasyonu incelenir. Adaptasyon, psikolojik adaptasyon ve  

adaptasyon olarak incelenir (Sam ve Berry, 2010).   

 

kil 1. Genel   

Kaynak: Sam, D. L., Berry, J. W., (2010). Acculturation: When Individuals and Groups of Different 

Cultural Backgrounds Meet. Perspectives on Psychological Science 5 (4) 472 481. 

 

     olgusudur ve  

 sonucu ortaya  psikolojik  kapsar. ; giyinme, yeme-

     bireyin kendi   

ve bulu   demografik, ekonomik ve siyasi  ile   
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Psikolojik adaptasyon; psikolojik problemlerin  (anksiyete, depresyon, 

psikosomatik semptomlar),  ve iyilik hali (well being) ile   

uyum ise ergenlerde okula uyum,  problemlerin na  eder. 

  uyum, sosyal    Ancak ergenlerle 

  bu iki alanda  ve yerliler  fark  

(Sam ve Berry, 2010). 

Searle ve  (1990)  psikolojik adaptasyonun  

  sosyal , hem ev sahibi hem de   sosyal 

 memnuniyet,    olarak  

 adaptasyonun  ise;  mesafe, beklenen zorluk ve 

depresyon   

   stratejileri yer   sol taraf   

 tutumu olan   asimilasyon ve marj  yer 

 (Berry, 2001).  

 

Miras  ve   

 

Gruplar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Etnik  Stratejisi   Daha  Grubun Stratejisi 

 2.  stratejileri. 

Kaynak: Berry, J. W., (2001). A psychology of immigration.  Journal of social issues, 57 (3), 615-631.  

 

    benimsenmekte ve    

    benimseme     

       Asimilasyon 
 
 
 
 
 

            

                    Erime 
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 Asimilasyonda ise   benimsenmektedir ve   

. 

  kategorisinde ise her iki  de benimsenmemektedir (Berry, 

2001).  

 (1997)  adaptasyon, iki    ve 

 tutumunun daha iyi psikolojik uyum ve okul uyumu  iyi bir  

   toplumlarda daha    A  ve 

 daha   olumlu     

   uyum   emine dikkat 

le birlikte,  ve psikolojik uyum    az 

  ve   elde    grubun kendini 

toplumdan   durumlarda, aile   ve    

 olarak kendini   stratejisinin, daha   stresi ve 

daha iyi psikolojik uyumla   ortaya   2010). Lopez ve 

Contreras (2005)  ,  ve anadil olmayan dilde  

 yeterli  psikolojik uyum     ve anadil 

olmayan dilde    daha fazla    

   tarafta    daha  toplumun stratejisi 

yer       entegrasyon  toplumun 

 haline gelmesi durumunda, iki   iyilik  olarak 

     toplumdaki  

haline gelmektedir.  grup   asimilasyon  

 olarak  (Berry, 2001). Eritme  (Melting Pot): Amerika 

tarihinde  asimilasyonunu tarif etmek     daha 

uyumlu hale gelmesi  heterojen  homojen hale getirilmesi  gelir 

(Hirschman, 1983). Daha  grup  etnik grubun   ve 

 bu  olarak     grup 

ta  dayatma  bu  tutumu olarak ele  (Berry, 

2001).   
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1.1.1.    ve Adaptasyon Paradoksu 

 ruh  ile ilgili problemlerin   ile ilgili iki hipotez 

ortaya   Odegaard (   seleksiyon hipotezi:  

Bu hipotez muhtemelen ruhsal bozukluk     etmeye 

daha      

 Berry ve  (    stres hipotezi:  

Bu hipotezde  ve  gelen     olarak 

stresli ve stresin yol   ruh  durumu,  ve 

 hissi,  psikosomatik semptomlar ve kimlik na yer 

veriliyor. 

Sam ve arkad  (2008), Finlandiya, Hollanda,  Portekiz ve  

 13-18     psikolojik ve  adaptasyonunun 

yerli  ile   psikolojik adaptasyonun  

cinsiyetten etkilend  .  erkeklerin psikolojik adaptasyonu 

 nispeten     0.17). Psikolojik adaptasyon 

ile ergenlerin  ve ebeveynlerin mesleki durumu    

Erkeklerde  adaptasyon  daha   ve daha  

uyum problemi  Sosyoekonomik  kontrol   

   yerli  ile  hatta daha iyi adapte  

  

 paradoksunun maz  ikinci   yerel  ile bir 

noktada .  ikinci  yerel  ile 

 adaptasyon  bir fark  Bununla birlikte, psikolojik 

adaptasyonda  bir son   Bu , ikinci   

in yerel ve birinci    psikolojik adaptasyon  

daha iyi durumda   Burada psikolojik adaptasyon ve  

adaptasyon   birka  nedeni olabilir. Bu iki  adaptasyon  

 zaman ve deneyimsel belirleyicileri olabilir (Berry, 2006).  

 (2006)  gibi,   psikolojik problemler  

  zaman sonra  zaman  genel  takip eder,  

adaptasyonda ise tipik   .  da  

gibi, ikinci   daha  stres   psikolojik adaptasyon 
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 birinci     rilenin tersine  

adaptasyon,  toplumun   birlikte   .  

 

1.1.2. Etnik Kimlik ve  

Etnik kimlik; kendini  (self-identification), aidiyet duygusu ve gruba 

   (Leibkind, 1992, 2001; Phinney, 1990). Sosyal ve  

  etnik kimlik ve psikolojik     Etnik 

kimlik ve   pozitif     Sosyal kimlik 

 (Tajfel & Turner, 1986), grup  ve benlik     

 desteklemektedir.  olumlu sosyal kimlik kazanmak ve devam ettirmek 

 a   lar   Bu olumlu kimlik, genelde  grup 

ve ilgili  grup  uygun   elde edilir.  gibi 

olmayan kimlikte ise,  daha olumlu  edici  elde etmek  gruptan 

  yeni gelen      olumsuz ve 

  ve  grubun    sosyal 

pozisyonunu  Ancak  grubun   durumlarda 

ki    bulunmuyorsa, bu durum   tehdit etmez (Phinney ve 

ark, 2001).  

En  psikolojik adaptasyonun  kimlik ile yani etnik kimlik ve 

yerel   durumda   (Berry, 2001). Ancak 

bu  etnik gruplar ve        

  bireylerde daha   problem   

 ile  problemler      

kimlik ve adaptasyon   cinsiyet,    ve    

 gibi  ek  de etkilenmektedir.  genel olarak, 

 veya iki  ile genel iyi  hali   ki 

  etnik   ve    

karakteristik  olarak,  uygulayarak asimile etme sonucunda   

depresyon ve bir   ile  (Phinney ve ark, 2001). 
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1.1.3.  Stresi 

Psikolojik  kolektif   deneyimleyen  

 psikolojik (hem  hem de     bulunur. 

Bu deneyim sonucunda    ortaya  Birincisi, fiziksel 

dir. Bunlar; yeni    yeni tipte ev,   

daha  kirlilik gibi  Hepsinin  ile ortak  . 

 biyolojik dir. Bunlar; yeni beslenme  yeni  ve 

melezlik  uyruktan anne-babaya sahip olmak) olarak .  

 dir. Burada, orijinal politik, ekonomik, teknik, linguistik, dini sosyal 

kurumlarda meydana gelen  ya da yenisi ile e  edilmektedir. 

,  grup ve  grubu da  yeni sosyal   kurulma 

durumudur. Sonuncusu ise, bireysel  psikolojik dir ve yeni  

uyum   her zaman ortaya    ve ruh  

durumundaki i kapsamaktad  (Berry ve ark. 1987). 

 stresi,    olan bir stres  Ek olarak, 

genellikle   ortaya  stresin ruh  , 

 ve  hissi,  psikosomatik semptomlar ve kimlik 

 gibi   (Berry ve ark. 1987). 

      iyi derecede  

bilmek ile  stres   pozitif    Bu da  

toplum ile  kurabilme yetisinin     (Berry ve 

ark. 1987). 

 stresi, k  deneyimi ile ilgili   olarak da 

 Ana dilimde  kurarken   ortama adapte olurken 

rahat  gibi maddelerin  bir derecelendirme    

    an ada,   depresif 

semptomlar ile  gelir     ve    

ile   stresi  pozitif   (Cho ve ark. 2017). 
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1.1.4.  Stresinin  

 stresinin    stratejisi ve i  

deneyimidir. Bir, E  genellikle  Avrupa    tam 

temastan   ilk  deneyimini   ihtimal ise, daha  

olan  grubu   edebilmek   ekonomik ve sosyal 

olarak daha   sahip olabilir.   (  

asimilasyon,  ve  b nin  stresi ve  

 stresi   Son olarak  deneyimi ile ilgili olan 

  stresi ile negatif     deneyimi, 

 toplum ve  grup  ile kurulan  kapsar (Berry ve ark. 1987). 

 
 
1.1.5.  

   ticaret,  bilgi ve   sonucu 

 birbirine benzer hale gelmesiyle ortaya  Bununla birlikte, son 

  ekonomik ve finansal   birlikte 

  dramatik     

ki  durumuna  eden ve  bir   bir terimdir 

(Arnett, 2002).  psikolojik sonucu kimlik ; yani  

sosyal ortamlarda   kendini    ile ilgili 

d  kimlik  dikkat  Bunlardan birincisi iki  kimliktir.  

K  sonucu olarak,  insan iki-  kimlik .  Burada 

 bir  kendi ,    den 

   olmayan   bireylerde zlenen 

kimlik    olarak ortaya  yerel  

 sonucunda  bireyler  yerde kendilerini ne   ne de 

yerel  ait hissetmektedir.  her toplumda  olarak  

   kendi   rek kimlik 

.   ve   kimlik , ergenlik  

     post-adolesan e  giderek 

 (Arnett, 2002). 
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1.2.    

 (1978)  bedeninin her  birlikte kimlik de   

ifadesinde  gibi  bireysel kimlik   incelenmesi 

ir. Ward ve  (2008) daha      

terimini  yeni   olumsuz tepki ve kafa  olarak 

  zamanda   bu terimin   aktif 

olarak  etmesi,  ikinci bir  etkisine maruz  duygu, 

  ve   dikkat  (Dewaele ve Stavans, 

2014).  

2001    ampirik  da dikkate   

 adaptasyonu  yeterli bir   sonucuna  ancak 

Oudenhoven ve Zee  2000       

  bu alanda ilerleme  K  adaptasyon 

recinde en  olan  en   in   ve 

pozitiflik   (Dewaele ve Stavans, 2014).  

Zee ve Oudenhoven (2000)      

 b    giderek  uluslu hale  ve  

   operasyon  kabiliyeti  gere  

.     ve ailesini   normlar ve 

  yerlerde verimli ve iyi performans sergileyebilmenin kolay  

ve           

ifade     k  bir   

      bireysel   

tespit edilmesi   olabilir.  bu     

   de  ancak  alanlarda yeterli   

         

       

      ile ilgili   yedi 

alan   Empati, Esneklik,  , Eylem , 

Duygusal Denge, Maceraperestlik/Merak ve    
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   ilk  aki kavramlarla : 

1.  Empati:   alt  sahip  duygu,  ve 

 anlayabilme yetisi.  

2. Esneklik: deneyimlerden  yetisi.  

3. Sosyal : sosyal aktivitelerde yer alma ve inisiyatif alabilme.  

4.  :    ve  bir grubun   ve 

 tutum sergileme. 

5. Duygusal Denge: stresli olaylar  sakin kalabilme yetisi. 

6. Eylem  S     problemleri k  

 buluma ve neyi ba   bilme.   

7. Maceraperestlik/Merak: Ulusla   yeni ve bilinmeyen durumlardan 

 Maceraperestlik/Merak yeni   olmaktan  

olarak, yenilikleri aktif olarak arama ve onlara meydan okuma olarak 

 (Zee ve Oudenhoven, 2000). 

 

      lilik ve   

  sonucunda yedi    ortaya  ve 

 boyuta    ve Eylem  Sosyal  alt 

boyutuna, Maceraperestlik/Merak ise Esneklik alt boyutuna    

olarak,     Empati, Sosyal , Esneklik,  

 ve Duygusal Denge alt   (Zee ve Oudenhoven, 

2000). 

Oudenhoven ve Zee (2002), 16  31  aki 305   ile 

     envanterinin fiziksel  ruh   

iyi  ve akran        

Empati, Sosyal e ek olarak Duygusal Denge  uyum   

 olarak  Akademik    

 muhtemelen yeni    ve yeni zorluklarla  

olabileceklerinden iyilik hali yerli      

 bu  stresli olaylar  sakin kalabilme,   

 duygu,  ve  anlayabilme ve  yetisinin 

adaptasyon  destek alma, ruh  koruyabilme veya yeniden 
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kazanabilmek         

 Envanteri akademik performans  de   olarak   

Oudenhven ve  (2003)   rev  bulunan 102 

    Empati ve Duygusal Denge,  doyum 

 ile  bireysel uyum   olarak  

 Duygusal Denge fiziksel  ile   Duygusal Denge, 

Sosyal  psikolojik     olarak  

Chen ve  (2008)  yap    iki  kimlik, 

iki dillilik ve psikolojik uyumun  bir  psikolojik uyum  

izmin en     ki dilde yeterlili  ve  

kimliklerin  entegrasyonun olumlu psikolojik     

 Martinez ve Haritatos (2005), iki   (iki  kimlik 

 olan bireylerde) deneyimlere      

bul .      ile  bir ; 

 Esneklik, Sosyal ,  , Duygusal Denge  

(  Empati    dilli ve   in,  

 ve  Empati  tek  ve tek dilli    

 ancak Duygusal Denge   tur (Leong, 2007). 

 online  uygulanan ve 2158    e 

  ile bilinen dil     (Dewaele ve Wei, 

2011). Bir   erkekler Duygusal Denge   da  

Empati  daha  puan .  Sosyal    

 olanlar da    daha  puan a  (Dewaele ve 

Stavans, 2014). 

 

1.3. G  Yeniden  

Bacigalupe ve Camara (2012)     ve teknoloji 

   olan etkisi  yeniden  Bu 

  psikolojik  ve ,  ailelerin tarihi 

komplikasyona  olarak psikolojik ilkel   eden iki  

 Birinci    bilimsel  ,  alan 

 deneyimlerini  mevcut  ve  aile  ve 
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topluluklar  izole  gibi ele  Bu e  ilk   ve  

 ve  bu kay         ise, 

 ve onun psikolojik   stresini ele  

;   nesneleri ve  ve etik ve estetik pratikleri  

  deneyimi  modellenmektedir.   , pozitif 

 olarak     yeni bir kimlik  Stres, 

travma, depresyon ve  semptomlarla   ve  tem  

genellikle  ile ilgili klinik    (Bacigalupe ve Camara, 

2012). Bolwby (1980), y    birini kaybetmeye   psikolojik 

tepki olarak  Klinisyenlerin  bu  lendirmesi 

   

Son  teknolojinin  ile birlikte  aile  ve 

sevdikleriyle    daha   arama ve  

her an her yerde  Bu nedenle  ile ilgili geleneksel   

yeniden  Alternatif senaryo   olabilir; kliniysen 

 yaparken  bulunan aile  ve   karara olan 

etkisini      k  yeniden 

 gerektirir mi? Ailelerin teknolojik   onlardan 

destek       daha  hale gelebilir mi? 

 aileler   ve  teknolojileri ana m haline gelmeden  de 

   edilen teknolojilerin, ailelerin  kurmak   

yeni yollar nedeniyle  psikolojisini  potansiyeli olabilir.  Bu  

 klinik  psikoloji ve k  daha  ve -

  ile paralel gitmesi gereklidir.  psikolojisi ile ilgili   

kavramlar yeni   klinisyenlerin  yeterli olmayabilir 

(Bacigalupe ve Camara, 2012).  

 

1.4.  ve Ruh  

 ruh  ile ilgili  20   meta-

analizde, 17 Travma  Stres  (TSSB)  . 

 toplam 5499   .  yedi   

ve enler Asya,  Yugoslavya, Orta  ve Merkezi Amerika olmak  
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 ana   K  %  TSSB   ve  

  derecede   (%99   %8-%10). M  

depresif   en az 200   14  

  (%4-%6)  depresyon    ve  

derecede   (en  %10, en  %2). Sadece   

 anksiyete   . 1423  % nde 

 anksiyete   . Bu meta analizde,   

   TSSB    depresyon  ve  

 anksiyete bozu   muhtemelen   bu patolojiler  

anda  Bu oranlar Amerika  ile   

    grubundaki   10 kat daha fazla 

TSSB  ihtimali  (Fazel, Wheeler, Danesh, 2005).  

  sadece bir durum  uzun bir  boyunca sosyal ve bireysel 

  etkilenen bir olaylar serisidir (  3) (Bhugra, 2004).  

    sosyal becerileri, kendilik ve psikolojik, sosyal ve 

biyolojik  noktalar      uyum    

rol oynar. Bunlar,   veya zorunlu  daha fazla etkilenecektir. 

 ekonomik veya istekli  nedenlerle  etmeyi tercih edebilirler 

veya toplum  bu   zorlayabilir.  veya   

bireylerin  olan tepkisini belirler. Yine,  etkisini   veya 

zorunlu       veya  

ek olarak,        stres  anahtar 

rol  Mesafe ne kadar uzak olursa    o kadar 

 olur. Bu   hareketleriyle   bir resim ortaya 

  (Bhugra, 2004). 
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 psikopatoloji fenomeni      
             deneyimler 
                (Memleketinde)  Psikolojik  

                     
          
Dil          envanteri 

 
Psikolojik stabilite 
Zorluklar  
 
Sosyal destek ve     deneyimi    
a           kimlik 
         Aile  
Adaptasyon stresi      deneyim 

         
Ekonomik/maddi zorluklar                  
Yurtsuzluk         kimlik 
          ve 
         beklentiler 

 3.  ve psikopatoloji  

Kaynak: D. Bhugra: Migration and Mental Health (2004). 

 

  ;    evresi, orta evre ve son evre yer 

. Her evrede stres kayna   ve    tepki 

verme   Bu ,  ailesine de   

etkileri  (Bhugra, 2004). 

 

1.4.1.  ve  

nin,    yerel halka   derecede 

     bunu . Ancak nedenleri ise 

  :  

a.      bir   

geldikleri       Buradaki temel 

 biyolojik      rol  Ancak bu neden 

 ve me   da  olabilir.  

az     da daha az  Bu nedenle   

ile az         olabilir. 

b.  bireyleri   hale getiriyor olabilir;   

  ve  stresinin    olabilir. Ancak, bu   
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eksiklikleri var. Birincisi, uzun mesafeli     edecek  

bir dizi engellerin  geliyor  gerekir.  bu hipotez   

      gerekir ve  bu 

sonuca  

c.  stresi  ve    olabilir; Bhugra 

bunun  zor bir hipotez  ileri    

genellikle ruhsal     ve  ve yerliler 

 beklenenden daha az fark     stres,  

izlik,  neden  ekonomik ve siyasi dezavantajlar devam eden  

zorluk ve stres      kimlik  ve 

  var ise ve benlik   ise,  stres  

tetikliyor olabilir.  

d.  oranlar   nedeniyle olabilir;   ve dil 

konusunda  zorluklar     olabilir.  

e. Semptom  Bhugra ve  (2000),  Afro-

    referans  ve paranoya ile 

   ise  ve iritabilite gibi spesifik 

olmayan semptomlarla  ve  zarar   ve cinsel 

 ini,    histerik semptomlaral 

  (Bhugra, 2004). 
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Hasar     Psikolojik  

 
Beceri      
Zorunluk       

 
 

 
Yas      Sosyal destek 
TSSB 
 

      Pozitif  kimlik 
     Sosyal destek 

-     Sosyo-ekonomik destek   
Ebeveyn 

 
            
              

   Asimilasyon           ruhsal 
Bozukluklar
  
  

 4.  ve psikiyatrik  hipotetik modeli         

Kaynak: D. Bhugra: Migration and Mental Health (2004). 

 

1.4.2.  ve Depresyon 

 depresyon   psikanalitik teoriye   ve 

melankoli  bu durumu     sosyal destek  ve belirli 

  gibi  spesifik  yas ve keder hissine eklenebilir. Bu 

  belki  stili, sosyal   sosyal   veya 

 ve  fa  etkileniyor olabilir (Bhugra, 2004). 

 olarak,   bir olgudur. Bireysel     yer 

 ve tepki      ve g   gibi basamaklar 

serisinden   4). Bu  ve   bireyin zorunlu veya   

etmesine  sonucu etkiler. Klinisyen mutlaka   ve sosyo  uyum 

    bulun  (Bhugra, 2004). 
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1.5. Travma   

   afetler gibi  tehdidi sonucu zorunlu  etmesi,  

   uzun   uzak  dil ve konaklama 

problemi gibi  fiziksel ve ruhsal  tehdit eden olaylar  ve 

bunlarla  etme  felce  de TSSB, depresyon ve uyum  

gibi ruhsal  neden olabilir. 

Tersine, Tedeschi ve Calhoun (2004)  travmatik   de 

olumlu   ortaya   ve bu olumlu  

travma   olarak . Travma sonras    alanda 

meydana gelmektedir. Bunlar  daha fazla takdir edilmesi ve  

yeniden irilmesi, daha     kendi  

daha     yeni    ve ruhsal 

olarak ge    (Cho & Park, 2013).  

 

1.5.1. Organizmik  Teorisi 

Joseph ve Linley (2005),  psikoloji  travma  

    ile   Bu teori,  

aktif ve   organizmalar    psikolojik 

deneyimlerini benlik al  ile  ve sosyal grup ve  entegre 

etmeye     Bu teorinin temelini  ana fikir; 

her bireyin, refah ve tamamlanma   , hayattaki kendinin en iyi 

 bilmeye     Bu  gelen  

organizmik   olarak  Bununla birlikte, sosyal 

 bireyin   ve  ya  ya da 

engelled   birey, kendi organizmik   ile hareket edebilir. 

Bireyler travma deneyiminden sonra anlam  girer ve  neden  

  sorgularlar.    olurlarsa,   

veya uyum  lir. Yalom ve Lieberman (1991), organizmik 

  devreye girerse ve bireyler     

   bireylerin bu anlam   ifade .  

Travmatik o     vermesine,   ve hayat 

felsefesine olan etkileri nelerdir? Bu  sorular, travmatik malzemeye uyum  
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ve onu  tam olarak entegre etme   gereklidir. Uyum  olumsuz 

 bu    ve umutsuzluk  neden 

olur    rastgele  ve benim     

bir  gibi). Olumlu  bu     

, ,  felsefelerini yeniden  ve daha  

takdir ettikleri sonucuna gider    bu  her  benim son 

 gibi dolu  gibi) (Joseph ve Linley, 2005).  

  travmaya  bireysel  organizmik 

 teorisinde yer alan   ile    

Birincisi,  travma   ile  travma   ve 

uyumsuzluk derecesi (degree of disparity,).  travma   

Organizmik   ile uyumun.   Organizmik 

  ile uyumu;  Organizmik  Teorisinde,  

Organizmik   zorlu ve  gerektiren   bilincinde 

  organizmik     belirleyici  

  sosyal  travmatik olay  Organizmik  

 engelleyip  Sosyal  bireylerin   ve  

   olumlu uyum  ve anlam  

 (Joseph ve Linley, 2005).  

Scrignaro ve  (2011) kanser  ile    

deneyimi ile temel psikolojik  olan   ve    

 Travma   ile -destekleyici   

verme  pozitif korelasyon   Ancak, ne sosyal    

 (aidiyet   verme  maddi destek ve   ne de  

  stratejileri travma   ile    

s  ve kanser   problemlerle  ve onlarla   

konusunda  bulunuyor  da    daha  

 da  bir   stratejisine  olmak travma 

   sonucuna  Bu , post travmatik 

nin travmatik ya da stresli deneyimin  bir sonucu olarak ortaya 

 varsayan teorik modellerle     Bu  

bireyin travma  yeni   etmesidir ve bu travma son  
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 hangi boyutta  endirmede  (Scrignaro ve ark, 

2011). 

 

1.5.2. Travma   Bir  Olarak Ele  

Schaefer ve  (1992)   krizi ve n pozitif 

 modelinde, evresel ve  in  kriz deneyimi ve  

   boyut; sosyo-demografik  ve  

 -yeterlilik, Esneklik, iyimserlik, -  uyumlu olma, motivasyon, 

 durumu, daha  kriz deneyimi)    

  aile   ve ekonomik  gibi   

  Olaya    krizin   ve  

 (Cho & Park, 2013). 

Tedeschi ve Calhoun (1995, 2004) revize  travma   modelinde: 

travmatik olay  sonra bireyin   hedefleri ve   zarar 

 ve bu bireyin daha   hedeflerine,  zarar verir ve duygusal 

 ile   becerisini zorlar. Bu modelde travma   

  travma  karakteri, kendini   temel  

 ve hedefleridir (Cho & Park, 2013). 

 

1.5.3. Travma   ve Ruh   

Travma   ile ruh    Travma  

 klinik   ele   ruh   

travmadan etkilenme    farz edilirdi.  etkisi yoksa o 

zaman travma   sadece sosyal,  veya  psikoloji  ele 

  bir olgu olurdu (Cho & Park, 2013). 

  travma   ve travma  stres  

  herhangi sistematik bir  bulun  (Cho & Park, 2013). 

Frazier ve  (2001) cinsel   ile  boylamsal 

 depresyon ve travma     negatif  

 (Cho & Park, 2013). 

Park ve Fenster (2004) strese in  bireylerin  olan etkisini 

  strese   ile psikolojik uyumun  
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 ve  olumlu ruh hali (positive state of mind) ile  

  ancak depresif semptomlarla    

bunun sebebinin depresif belirtilerin  bir olaydan kaynaklanan stres  

 minimal  gibi    etkileniyor  

  

Travma   ve olumlu uyum  endeksi   

 travma     travma   

   daha   -  daha   

anksiyete ve daha  huzur deneyimi  g  (Cho & Park, 2013). 

 

1.5.4. Travma   ve    

Travma   ile ilgili     i 

ve  etme becerilerinin    sonucuna   

Park ve Fenster (2004) b    ilgili teorileri 

 makalede, strese      sonucu 

     yandan, bu makalede hem   becerileri hem 

de   stresli bir deneyimin  nin  rol 

 bildirilmektedir.   modelinin  bireylerin stres ile  

    belirledikleri  desteklemektedir.  

kaynaklar olarak belirtilen din  ve hakim olma (bireylerin  kendi 

 hakim olma boyutu),    yolu  strese  

 pozitif    

Wenchuan depreminden 42 ay sonra ergenlerle  travma   ve 

 a      travma   ve 

pozitif     pozitif    Pozitif   

  ve travma    ara     (An 

ve ark. 2017).  

Joseph ve  (2012)    duygusal-  

  ortaya  Bu modele  -   

   duygusal durum ve bireyin travma  ile ilgili 

 yeni travma ile ilgili bilgilerle     

 boyunca  Ancak bu  travma    ile 
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yeni travma ile ilgili bilgiler    kadar devam 

etmekt   ifade   

 

1.6.   ve  

   giderek   ve sonucunda  uyum 

  zorluklar meydana gelebilmektedir. Bu  kimi   

bir uyum   rirken  oranda bir grup da  ruhsal 

  alabilmektedir. Bu     

adaptasyon,     travma   ve iyi  

  incelemektir. 

 

1.6.1. Hipotezler: 

 

1.    uyum  ile ikamet  

 pozitif    

2.    uyum  ile   

   pozitif    

3.   depresyon ve/veya anksiyete belirti  

ile  uyum   negatif   

4.   travma   ile ikamet  

 pozitif    

5.   travma   ile ruhsal belirtiler 

 negatif    

6.   travma   ile    

  pozitif   .  

 

1.7.   

Sosyolojik ve psikiyatrik malar  negatif   son 

zamanlarda    pozitif  da   

olarak,   iyi bir    buluyorlar, kendilerini iyi 

hissediyorlar ve deneyimlerinden pozitif y  bahsediyorlar (Phinny ve ark. 2001). Bu 

pozitif    travma   deneyimlerden  
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  Esneklik ile    hipotezleri destekler nitelikte 

  

 olarak, bu    psikolojik   

hem kendi etnik   hem de   ulusal kiml  

  entegrasyon    Esneklik,   Sosyal 

 ve  Empati gibi  hem  hem de ev sahibi toplum 

 uyum   etkileyecek    vurgulamak 

   

 

1.8.  

A     samimi  

   

1.9.  

  kalem ile anket uygulama    

 bilgi saklama      olabilir. 

  travma    bir di   

olabilir.  kontrol grubu   ile  

  .   az  ve heterojen etnik 

gruba ait      

    temsil etmemektedir.  
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 2.  
 

2.1.  Modeli 

Bu  nicel bir    ve konusu itibariyle 

kesitsel        istatistik 

analizi  

2.2. eklem 

    18     

 olan veya   uyruklu bireylerden rastgele  

 Veriler  kartopu    ve 

 kalem ile anket doldurma  .   r. 

   18-69    uyruklu 73  

  41  (% 56.2) 32 erkek (% 43.8)  yer  

 %80.2   ve  %  lise ve % 4.1  ilkokul  

yindedir.  %  gelir  asgari   % i asgari 

 % 17.  de asgari   olarak   % 85.  

 kendi  ile  % 9.  ise  kendi i ile  

 % 5.  bu soruyu   

    ve   Tabloda  

  %   seviyesi temel seviyede, %  

orta seviyede ve %  ileri seviyededir.   gelme sebebi; 

% 48  % 18.7  %   % 13.3 evlilik, %    

% 57.  , %  evli, %  daha  evlilik   

 

2.3.Veri Toplama  

Bu  Sosyal  Uyum       

Formu, Travma   Envanteri, Beck Depresyon  Beck Anksiyete 

 Ruhsal Belirti Tarama Listesi (SCL-90-R), Demografik Bilgi Formu olmak 

 toplam 7 adet  ve rlendirme   
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Tablo 1.   ait  ve   

Uyruk   

Afganistan 1 1.4 

 1 1.4 

Almanya 7 9.6 

Avustralya 1 1.4 

Azerbaycan 4 5.5 

Bulgaristan 2 2.7 

 11 15.1 

Filistin 1 1.4 

Hindistan 1 1.4 

Hollanda 1 1.4 

 1 1.4 

 18 24.7 

Kazakistan 2 2.7 

 4 5.5 

 1 1.4 

Moldovya 2 2.7 

 1 1.4 

 1 1.4 

Rusya 6 8.2 

 1 1.4 

Suudi Arabistan 1 1.4 

 1 1.4 

Ukrayna 3 4.1 

Yunanistan 1 1.4 

Toplam 73 100 

 

 

2.3.1.  Uyum  

Ward ve Kennedy  1999    ve Akman 

 2016    Her madde 5  likert tipi  

ile  ve toplam 29 maddeden   yeni gelen 

  hayattaki    zorluklar, ev sahibi 
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toplum ile   kurma, ev sahibi    

kapsamakta     puan, sosyal alanda   ve  

 uyumu ifade etmektedir.   Cronbach alpha  0.94 olarak 

  madde  toplam korelasyon  0.40 ile 0.71  

ktedir  ve Akman, 2016).  

 

2.3.2. Beck Depresyon   

Beck, Ward ve Mendelson  1961    Hisli 

 1989  Erkal  1980      

depresyonda  somatik, duygusal,  ve motivasyonel bilgileri 

   depresyon belirtilerinin derecesini objektif olarak 

belirlemektir. Puan a  0-63. Toplam 21 maddeden    kendini 

  Alt  umutsuzluk,  duy  kendine 

 olumsuz duygular, bedensel  Toplam    

depresyon  ya da     ve  

1997). 

 

2.3.3. Beck Anksiyete   

Epstein, Brown ve Steer (1988)  DSM-III anksiyete bozukluklar  

  yer alan anksiyete belirtilerini    21 maddelik 

  bireylerin  anksiyete belirtilerinin  belirlenmesi 

   (1995)    21 

maddeden   0-3  puanlanan Likert tipidir. Puan  0-63.  

 toplam   bireyin  anksiyetenin  erir 

 ve  1997).  

 

2.3.4. Ruhsal Belirti Tarama Listesi (SCL-90-R) 

Ruhsal Belirti Tarama Listesi, bireylerdeki psikolojik belirtilerin ne  

 ve hangi alanlara  belirleme  Leonard R.Derogatis ve 

   Ruhsal Belirti Tarama Listesi SCL-90-  9 alt 

  onlar: Somatizasyon, Obsesif-Kompulsif,   

Depresyon,  -  Fobik-Reaksiyon, Paranoid  
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Psikotizimdir. SCL-90-R,  den,   ye  0-1-2-3-4  5 

likert tipinden  90 maddelik    (1991)   

 ile       P<0.05 

    0.42 olarak  Bu   

SCL-90-  retim     uygun  

sonucuna   1991). 

 

2.3.5.      formu   Formu) 

Zee ve Oudenhoven  2000       

      formu Zee ve    

2013   2014      

Toplam 40 sorudan   likert tipidir.   en  

 200, en  pua  ise 40 .      Empati, 

Esneklik, Sosyal ,   ve Duygusal Denge olmak   alt 

boyutta ele   40 maddenin  ters   alt 

  Empati: 1, 6, 18, 23, 27, 32, 36, 37. Esneklik: (5), (14), (17), (24), 

(26), (28), (35), (39). Sosyal : (3), (4), 7, 8, 10, (22), 29, 33.  

: 2, 9, 12, 13, 15, 19, 30, 40. Duygusal Denge: 11, (16), (20), (21), (25), (31), 

34, (38) maddelerden  puana    Cronbach alfa  

    Empati alt boyutu   Esneklik alt boyutu 

  Sosyal  alt boyutu  76,   alt boyutu  

, Duygusal Denge alt boyutu i    2014).  

 

2.3.6. Travma   Envanteri (TSBE) 

Tedeschi ve Calhoun (1996)   Travma   

Envanteri zor     deneyimleme  

edir, ancak odak  bahsi    veya 

  pozitif yararlardan fayda bulabiliyor ve   

  ve   2012   uyarlama  

 B  likert tipi olan  21 maddeden    

yeni    manevi  hayata d  verme alt  

 723   ile   uyarlama  sonucu,  



26 
 

 3 f  bir   Bunlar; Benlik    

Felsefesinde  ve  D  olarak     

 benlik          ve 

ya  felsefesinde    olarak   olarak, Travma 

  Envanteri      ve  bir 

   ve  2012).  

 

2.3.7. Demografik Bilgi Formu 

 demografik bilgilerine ek olarak   sebebi, kendi 

 gelip  ikamet   yer, medeni durumu, sosyoekonomik 

 ile ilgili bilgiler yer   

 

2.4. Verilerin  

  gerekli olan etik kurulu izni    

sonra veriler toplanmaya  Veri toplama  Haziran 2019  Ocak 2020 

Tarihleri   Birinci  80   kalem kullanarak 

anket       ilkesi esas 

   doldurmadan   onam formu 

 ve     bilgi    

 40 dakika  Verilerin   sonra veriler 

 yedi tanesi yeterli oranda     

 

 

2.5. Verilerin Analizi 

Veri toplama   sonra IBM   Statistical 

Package for the Social Sciences (SPSS)  veriler  ve istatistik 

analizi  Programda    normal  

uygunluk analizi .     cinsiyete e 

 t-testi ile Mann Whitney U testi .  sosyoekonomik 

    tek  Mann Whitney U analizi .  

  analiz etmek  Spearman korelasyon analizi .  
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 3. BULGULAR VE YORUMLAR 

 

3.1. Bulgular 

Bu   hipotezinden yola  verilerden elde edilen 

 bahsedilecektir. Normal  uygunluk testi sonucunda  

Uyum  toplam  ve  toplam  normal  uygun olarak 

bulundu. TSBE toplam ,   ve SCL-90-R toplam  normal 

 uygun olarak   

 

3.1.1. Cinsiyete   Uyum ,   Formu Toplam 

 ve Alt , ve TSBE Toplam  ve Alt  

 

 Uyum  toplam  cinsiyete    

Mann Whitney U testi  Cinsiyete   Uyum  toplam 

   ve erkeklerin toplam    fark 

 (p = 0.695).  

Cinsiyete  SCL-90-R toplam  ve alt   Tablo 

2 de yer  SCL-90-R alt  cinsiyete    ve 

erkeklerin SCL-90-R toplam  ve alt   istatistiksel olarak  

fark   

Cinsiyete      toplam  ve 

erkeklerin   istatistiksel olarak  fark  (p = 0.345).  
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Tablo 2. Cinsiyete  SCL-90-R Alt   

 Cinsiyet N Ort Ss Med Min Maks P 

SCL-90-R Genel 

 

 38 0.51 0.56 0.29 0.01 2.50 0.725 

Erkek 30 0.35 0.29 0.31 0.01 1.36 

Somatizasyon 
 41 0.06 0.06 0.03 0.00 0.26 0.105 

Erkek 32 0.03 0.03 0.02 0.00 0.18 

 

 41 0.59 0.62 0.44 0.00 3.22 0.333 

Erkek 32 0.42 0.39 0.33 0.00 1.89 

Depresyon 
 42 0.64 0.70 0.31 0.00 3.46 0.692 

Erkek 31 0.44 0.31 0.38 0.00 1.31 

 
 42 0.43 0.67 0.20 0.00 2.60 0.854 

Erkek 31 0.23 0.28 0.10 0.00 1.30 

-  
 41 0.37 0.53 0.17 0.00 2.17 0.707 

Erkek 32 0.28 0.34 0.17 0.00 1.50 

Fobi 
 41 0.31 0.53 0.14 0.00 2.43 0.905 

Erkek 32 0.17 0.22 0.14 0.00 1.14 

Paranoid 
 41 0.54 0.56 0.50 0.00 2.50 0.358 

Erkek 32 0.44 0.51 0.33 0.00 2.17 

Obsesif - 

Kompulsif 

 41 0.64 0.59 0.60 0.00 2.60 0.367 

Erkek 31 0.60 0.50 0.60 0.00 2.10 

Psikotizm 
 41 0.37 0.56 0.20 0.00 2.60 0.909 

Erkek 32 0.32 0.30 0.30 0.00 1.50 

 

  formu toplam  ve alt  cinsiyete   

 Mann Whitney U testi . Tablo 3   gibi k  ve erkeklerin 

  formu toplam    toplam  erkeklerden 

istatistiksel olarak    (p = 0.002). Tablo   gibi 

 Empati (p = 0.024) ve Esneklik (p = 0.003) boyutunda   

erkeklerin    . Sosyal ,   ve 

Duygusal Denge alt  iki grup   fark yoktu.  
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Tablo 3. Cinsiyete    Formu Toplam  ve Alt  
 

 Cinsiyet N Ort Ss Med Min Maks P 

Toplam  

 36 93.50 18.07 97.00 40.00 126.00 0.002 

Erkek 28 80.35 17.92 76.50 49.00 130.00 

Empati 

 40 20.98 6.27 22.00 7.00 32.00 0.024 

Erkek 31 17.77 5.43 17.00 8.00 28.00 

Esneklik 
 39 21.05 5.85 21.00 8.00 31.00 0.003 

Erkek 31 16.74 5.09 16.00 9.00 26.00 

Sosyal 

 

 40 17.40 4.09 17.00 8.00 28.00 0.116 

Erkek 31 16.00 4.25 17.00 9.00 27.00 

 

 40 18.37 5.30 19.00 6.00 27.00 0.341 

Erkek 30 17.46 4.80 16.50 8.00 30.00 

Duygusal 

Denge 

 41 13.58 4.79 13.00 7.00 25.00 0.719 

Erkek 31 13.25 4.58 12.00 8.00 26.00 

 

 ve erkeklerin TSBE toplam  ve alt    

Mann Whitney U testi   TSBE toplam  ve erkeklerden 

istatistiksel olarak    (p = 0.030).  Benlik  

  erkeklerin  istatistiksel olarak    

bulundu (p = 0.012).  Felsefesinde  (p = 0.059) ve   alt 

 istatistiksel olarak  fark  (p = 0.161). 

 

3.1.2. Ekonomik    Gruplara   Uyum 

 Toplam ,   Formu Toplam  ve Alt  

ve TSBE Toplam  ve Alt   

Ekonomik   gelir  verdikleri cevaba  Asgari 

 ve  ve Asgari   olarak iki gruba   Uyum 

 toplam  ekonomik   mak  Mann Whitney U testi 

 Analiz sonucunda Asgari  ve  gelir grubuna ait  

 Uyum  toplam p  ile Asgari   gelir grubuna ait 
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 toplam   istatistiksel olarak  fark  (p = 

0.584).  

 toplam  ve alt  ekonomik     

Mann Whitney U testi  Analiz sonucunda   formu toplam  

ekonomik  e  asgari   gelire sahip  

toplam  asgari  ve  gelire sahip gruba  istatistiksel olarak  

  (p < 0.001).  Empati (p < 0.001), Sosyal  (p = 

0.004), Esneklik (p < 0.001) ve   (p = 0.013) alt  asgari 

  gelire sahip  asgari  ve  gelire sahip  

   bulundu. Duygusal Denge alt boyutunda iki grup a  

 fark  (p =0.851). 

 

Tablo 4.  Ekonomik    Toplam  ve Alt Boyut  
 

 
Ekonomik 
D  

N Ort Ss Med Min Maks P 

Toplam 
 

Asgari 
  

29 78.27 17.42 75.00 49.00 115.00 
P<0.001 

Asgari 
 

35 95.60 16.77 96.00 40.00 13.00 

Empati 

Asgari 
  

31 16.58 5.53 16.00 8.00 30.00 P<0.001 

Asgari 
 

40 21.90 5.51 23.00 7.00 32.00 

Esneklik 

Asgari 
  

31 16.35 5.36 15.00 9.00 29.00 P<0.001 

Asgari 
 

39 21.36 5.39 21.00 8.00 31.00 

Sosyal 
 

Asgari 
  

31 15.35 4.93 15.00 9.00 26.00 0.004 

Asgari 
 

40 17.90 4.15 17.50 8.00 28.00 

 

Asgari 
  

30 16.53 4.93 15.00 8.00 30.00 0.013 

Asgari 
 

40 19.07 4.97 20.00 6.00 27.00 

Duygusal 
Denge 

Asgari 
  

32 13.68 4.78 12.50 9.00 26.00 0.851 

Asgari 
 

40 13.25 4.63 12.50 7.00 25.00 
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TSBE toplam  ve alt  ekonomik     

Mann Whitney U testi   analiz sonucunda, asgari   gelir 

grubuna ait  TSBE Toplam  asgari  ve  gelir grubuna ait 

 toplam  istatistiksel olarak    (p = 

0.011). Benlik   ve  Felsefesinde  alt boyutunda asgari 

  gelir grubuna ait   asgari  ve  gelir grubuna ait 

ardan istatistiksel olarak    (p = 0.006, p = 0.007). 

  alt boyutunda iki grup  istatistiksel olarak  fark 

 (p = 0.588).  

 

Tablo 5. Ekonomik   TSBE Toplam  ve Alt  
 

 
Ekonomik 

 
N Ort Ss Med Min Maks P 

TSBE 
 

ve  
32 28.03 22.09 21.00 0.00 84.00 

0.011 

Asgari 
 

40 44.55 26.69 50.50 0.00 86.00 

Benlik 

 

ve  
33 15.12 11.61 13.00 0.00 46.00 

0.006 

Asgari 
 

40 23.97 13.88 28.00 0.00 45.00 

Felsefesinde 
 

ve  
32 7.97 7.01 6.00 0.00 25.00 

0.007 

Asgari 
 

40 13.77 8.71 14.50 0.00 27.00 

 

ve  
32 5.90 5.10 4.00 0.00 17.00 

0.588 

Asgari 
 

41 7.00 6.00 5.00 0.00 20.00 

 

3.1.3.      ile  Uyum 

 Toplam ,  Toplam  ve Alt , TSBE 

Toplam  ve Alt    Analizi  

  ikamet  sosyal demografik bilgi formunda 

yer alan Ne kadar   bulunuyorsunuz?  sorusuna verilen cevaba  
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6 ay  1  , 1 l  5  , 5  10   ve 10  uzun olarak 

.   ikamet    olarak ele 

 ve   ile  analizi etmek  Spearmen korelasyon analizi 

  

 ikamet  ile  Uyum  toplam  

   istatistiksel olarak   yoktu (p = 0.971, r = -

0.004).  

  ve  toplam puanlar  ile ikamet    

   ve ikamet   istatistiksel olarak   

yoktu (p = 0.169, r = 0.178),   ile ikamet   istatistiksel olarak 

  yoktu (p = 0.570, r = 0.056).  5  ikamet    

  puan  grafik ile  6 ay  1  ve 1  5  

 ikamet eden  puan   iken, en   puan 

 5  10  ikamet eden   10  ve  ikamet eden 

  puan     

 

 5.       puan o  

 

 SCL-90-R toplam  ile ikamet   istatistiksel 

olarak anlam   yoktu (p = 0.759, r = 0.038).    ikamet 

    SCL-90-R puan   yer  

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

16,00

T  
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Grafikte  ay ile bir   ikamet edenlerin SCL-90-R puan  en  

iken, ikamet s   SCL-90-R puan    

 

 

 6.      SCL-90-R puan  

 
   formu toplam  ile ikamet   

istatistiksel olarak   pozitif  bulundu (p = 0.001, r = 0.413).   alt 

   , Tablo   gibi  Empati, Sosyal 

, Esneklik ve   alt  ile ikamet   

istatistiksel olarak  pozitif  bulundu. Duygusal Denge alt boyutu ile ikamet 

 nda istatistiksel olarak    (p = 0.074, r = 0.212).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,41

0,42

0,43

0,44

0,45

0,46

0,47

0,48

 

SCL-90-R Puan
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Tablo 6.       ve Alt    
Analizi 

p <0.050*, p <0.010** 

 

Tablo 7   gibi ikamet  ile TSBE toplam   pozitif 

 istatistiksel olarak   bulundu. TSBE alt  , 

 Felsefesinde , Benlik   ve   alt 

 ile ikamet   istatistiksel olarak  pozitif  bulundu.  

 

 

 

 

 

 

 1 2 3 4 5 6 7 

 (1) 
--       

 0.413** --      

Empati (3) 
0.329** 0.856** --     

Esneklik 

(4) 
0.238** 0.746** 0.571** --    

Sosyal 

 

(5) 

0.412** 0.801** 0.690** 0.572** --   

 

(6) 

0.340** 0.799** 0.785** 0.467** 0.595** --  

Duygusal 

Denge (7) 
0.212 0.395** 0.072 0.134 0.329** 0.286** --- 
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Tablo 7.     TSBE Toplam  ve Alt   
 

       p < 0.050*, p <0.010** 

 

3.1.4.  Toplam  ve Alt    Uyum  

   Analizi 

 toplam  ve alt  ile  Uyum   

 analiz etmek    Spearmen korelasyon testi  Tablo 

8   gibi  Uyum  ile  toplam ,  

Empati, Esneklik, Sosyal  ve    istatistiksel olarak 

   Duygusal Denge alt boyutu ile  Uyum  

pua   istatistiksel olarak   pozitif  bulundu (p = 0.030, r = 

0.262) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 2 3 4 5 

 --     

Benlik   
(2) 

0.279** --    

 
 

0.296** 0.925** --   

 (4) 0.260* 0.744** 0.697** --  

TSBE Toplam  0.294** 0.981** 0.956** 0.828** -- 
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Tablo 8.  Toplam  ve Alt    Uyum  Toplam 
   Analizi  

p < 0.050*, p <0.010** 

 

 

3.1.5.  Toplam  ve Alt  ile TSBE Toplam  ve Alt 

   Analizi  

    formu toplam  ve alt  ile TSBE 

toplam  ve alt    analiz etmek  Spearmen korelasyon 

testi  Tablo 9   analiz sonucunda  toplam  ve TSBE 

toplam   istatistiksel olarak orta derecede pozitif  bulundu (p <0.001, 

r = 0.512).  alt boyutu olan  Empati (p = 0.012, r = 0.303), Esneklik (p = 

0.009 , r = 318) ve Sosyal  (p = 0.004 , r = 0.343) ve Duygusal Denge (p = 

 1 2 3 4 5 6 7 

 
---       

 

 

(2) 

0.178 ---      

Empati (3) 
0.035 0.856** ---     

Esneklik (4) 0.116 0.746** 0.571** ---    

(5) 
0.095 0.801** 0.690** 0.572** ---   

 (6) 
0.030 0.799** 0.785** 0.467** 0.595** ---  

Duygusal 

Denge (7) 
0.262* 0.395** 0.072 0.134 0.329** 0.286** --- 
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0.031 , r = 0.259) ile TSBE toplam   istatistiksel olarak  pozitif 

 bulundu.   ile TSBE toplam   istatistiksel olarak 

   (p = 0.134, r = 0.185).  toplam  ile Benlik 

  (p <0.001, r = 0.523),  Felsefesinde  (p <0.001, r = 

0.498) ve   (p = 0.002, r = 0.387) alt  ara  istatistiksel 

olarak  pozitif  bulundu. 

TSBE alt  ile  alt    , 

 Empati alt boyutu ile Benlik   (p = 0.004, r = 0.341) ve 

 Felsefesinde  (p = 0.003, r = 0.345) alt boyutu aras  istatistiksel 

olarak   pozitif  bulundu. Esneklik alt boyutu ile Benlik  

 (p = 0.003, r = 0.345) ve  Felsefesinde  (p = 0.003, r = 0.358) 

alt   istatistiksel olarak  pozitif  bulundu. Sosyal 

 alt boyutu ile Benlik   (p = 0.013, r = 0.298),  

Felsefesinde  (p <0.001, r = 0.408) ve   (p = 0.023, r = 0.272) 

alt   istatistiksel olarak  pozitif  bulundu. Duygusal Denge alt 

boyutu ile   (p = 0.005, r = 0.332) alt   istatistiksel 

olarak  pozitif  bulundu.  Empati ile   alt boyutu 

 istatistiksel olarak   yoktu (p = 0.164, r = 0.168). Esneklik ile 

   istatistiksel olarak   yoktu (p = 0.548, r = 

0.074).   ile Benlik   (p = 0.099, r = 0.202),  

Felsefesinde  (p = 0.167, r = 0.168) ve   (p = 0.150, r = 

0.175)  istatistiksel olarak   yoktu. Duygusal Denge ile Benlik 

  (p = 0.112, r = 0.192) ve  Felsefesinde  (p = 0.118, r 

= 0.187) alt   istatistiksel olarak   yoktu. 
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Tablo 9.  Toplam  ve Alt   TSBE Toplam  ve Alt    Analiz

p < 0.050*, p <0.010** 

 1 2 3 4 5 6 7 

 --       

 0.813** --      

Esneklik 3 0.654** 0.856** --     

 0.709** 0.746** 0.571** --    

 0.730** 0.801** 0.690** 0.572** --   

Duygusal Denge 6 0.522** 0.799** 0.785** 0.467** 0.595** --  

TSBE 7 0.512** 0.303* 0.318** 0.343** 0.185 0.259* -- 

 0.523** 0.341* 0.345** 0.298* 0.202 0.192 0.978**

 
0.498** 0.345* 0.358** 0.408** 0.168 0.187 0.955**

 0.387** 0.168 0.074 0.272* 0.175 0.332** 0.841**



39 
 

 
3.1.6.  Toplam  ve Alt  ile SCL-90-R ve   

  Analizi  

 toplam  ve alt  ile SCL-90-R toplam   

 analiz etmek  Spearman korelasyon analizi  Analiz sonucunda 

Tablo 10   gibi  toplam ,  Empati, Esneklik, Sosyal 

 ve    istatistiksel olarak    

Duygusal Denge alt boyutu ile SCL-90-R toplam   istatistiksel olarak 

 orta derecede pozitif  bulundu. 

 

Tablo 10.  Toplam  ve Alt B  ile SCL-90-R Toplam  
  Analiz   

p < 0.050*, p <0.010** 
 

 Toplam  ve alt  ile    Spearman 

korelasyon analizi .  toplam  ve alt  ile   

istatistiksel olarak   yoktu (p = 0.222, r = 0.248).  

 1 2 3 4 5 6 7 

SCL-90-R --       

 0.124 --      

Empati (3) -0.058 0.856** --     

Esneklik (4) -0.077 0.746** 0.571** --    

Sosyal 

 (5) -0.003 0.801** 0.690** 0.572** --   

 

(6) 
0.013 0.799** 0.785** 0.467** 0.595** --  

Duygusal 

Denge (7) 0.534** 0.395** 0.072 0.134 0.329** 0.286** --- 
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3.1.7.  Uyum    ,  ve SCL-90-R  

 Korelasyon Analizi 

 Uyum   ile  ve    Spearmen 

korelasyon analizi . Tablo 1  yer alan analiz sonucunda  

Uyum   ile    istatistiksel olarak   pozitif 

 bulundu (p = 0.022, r = 0.301).   Uyum  ile   

istatistiksel olarak   bulunmad  (p = 0.704, r = -0.047).  

 

Tablo 11.  Uyum    ve   Korelasyon 
Analiz  

       p < 0.050*, p <0.010** 
 
 

SCL-90-R ve alt boyutlar olan Somatizasyon, Obsesif Kompulsif belirtiler, 

  D , Depresyon, Anksiyete, - fke, Fobi, Paranoid 

D , Psikotizm ile  Uyum    spearmen 

korelasyon analizi .  SCL-90-R  elde ettikleri toplam 

puan ile  Uyum    istatistiksel olarak   

pozitif  bulundu (r = 0.323, p = 0.010). SCL-90-R alt  ile  

Uyum   bulunan korelasyon kat  Tablo 12  yer  

Analiz sonucunda0.  Uyum  ile Psikotizm alt   

istatistiksel olarak orta  pozitif  bulundu. Depresyon, Paranoid, Fobi ve 

  alt  ile  Uyum    

istatistiksel olarak  pozitif  bulundu. Somatizasyon,  ve   

 alt  ile  Uyum    istatistiksel olarak 

    

 1 2 3 

 ---   
 0.284* ---  

 -0.047 0.434** --- 
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Tablo 12.  Uyum  Toplam  ile SCL-90-R Toplam  ve Alt   

p < 0.050*, p <0.010** 

 
 
 
 
 
 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

S  1 --        

SCL_90_R 2 0.323* --       

SCL_DEP 3 0.365** 0.887** --      

SCL_KAY 4 0.222 0.756** 0.673** --     

 0.478** 0.760* 0.825** 0.680** --    

SCL_PAD 6 0.392** 0.711* 0.629** 0.491** 0.710** --   

SCL_FOB 7 0.239* 0.727* 0.580** 0.542** 0.579** 0.421** --  

 0.179 0.688* 0.545** 0.504** 0.491** 0.463** 0.514** -- 

SCL_KAD 9 0.371** 0.813** 0.709** 0.674** 0.790** 0.748** 0.613** 0.587

SCL_OKB 10 0.370* 0.864** 0.765** 0.570** 0.626** 0.573** 0.669** 0.505*

SCL_SOM 11 0.189 0.744** 0.667* 0.568** 0.455** 0.414** 0.455** 0.480
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3.1.8. TSBE Toplam ve Alt SCL-90-R, ve

   Analizi 

 TSBE toplam  ve alt  ile SCL-90-R,  ve 

    test etmek  Spearmen korelasyon analizi  

Analiz sonucunda, TSBE toplam  ile SCL-90-R   istatistiksel 

olarak  orta derecede pozitif  bulundu (p = 0.000, r = 0.434). TSBE alt 

 ile SCL-90-R toplam    , SCL-90-R ile 

Benlik   (p = 0.002, r = 0.371),  Felsefesinde  (p = 

0.002, r = 0.378) ve   (p = 0.000, r = 0.484)  istatistiksel 

olarak  pozitif  bulundu. TSBE toplam  ve   ile  (p 

= 0.061, r = 0.247) ve  (p = 0.439, r = 0.096) toplam   istatistiksel 

olarak     

 

3.1.9. TSBE Toplam  ve Alt  ile  Uyum  

  Analizi 

 TSBE toplam  ve alt  ile  Uyum 

 ara   test etmek  Spearmen korelasyon analizi  Analiz 

sonucunda Tablo   gibi TSBE toplam  ve l uyum 

  istatistiksel olarak  pozitif  bulundu. 

 

Tablo 13. TSBE Toplam  Ve Alt    Uyum  

p < 0.050*, p <0.010** 
 
 

 1 2 3 4 5 

 
 (1) 

--     

2) 
 

0.328** --    

 
 

0.324** 0.952** --   

 0.284* 0.828** 0.706** --  

 
(5) 

0.267* 0.976** 0.922** 0.739** -- 
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3.2. Yorumlar 

Bu   adaptasyon,   , travma  

 ve ruhsal belirtiler incelendi.  hipotezlerini test etmek  

istatistiksel analizler . Bu  istatistiksel analizler sonucu elde edilen 

bulgular  bilgileri  ile   

 

3.2.1.    Adaptasyon 

  etmeye karar verdikten veya zorunlu   

sonra   ,  ve   yerel  uyum 

  stresli ve zorlu bir   Bu adaptasyon  

  , ruh , sosyo-demografik , dil bilgisi gibi 

  etkili olabilmektedir. Bu  adaptasyon, psikolojik 

adaptasyon ve  adaptasyon   (Berry ve ark, 2011). 

  s  adaptasyonu    

 Uyum  .  

 s  uyum  cinsiyete  , 

 ve erkek    fark bulun . Basow ve Gaughler  

(2017)   ile   demografik  ile 

 uyum   il   Ancak  ve Akman 

   ile  ,   

uyum  erkeklerden  derecede    

Ataca ve Berry (2002),    ve ekonomik  

  uyum     Ancak a 

   ekonomik  ile  uyum  

     

Ward ve ar  (1999) sosyo  uyumun  edilen   

 ile de   ve     uyumun  

  Bunun nedeni ise g  edilen yerdeki   uz , 

 ana yerel toplumun dilini ve  daha iyi mekte, bu durum ise 

 sosyo  uyumla  olumlu  etkileyebilmektedir (Maydell-

Stevens ve ark, 2007). ,    

   ile  uyum    

bulunma . kiye    uyum  ile ikamet  

nda pozitif    hipotezi    az 
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 ve  etnik  homojen  hipotezin  

nedeni olabilir.  

nlerin uyum   , , Pozitiflik, Empati 

ve Deneyime  gibi   daha  adaptasyon   

 rol  (Martinez ve Haritatos.2005, Leong. 2007, Chen ve ark. 

2008, Dewaele ve Wei. 2011, Dewaele ve Stavans. 2014).  

 uyum  ile     ve alt  

 Empati, Esneklik, Sosyal  ve    

istatistiksel olarak    Duygusal Denge alt boyutu ile 

 uyum   istatistiksel olarak  negatif  bulundu. 

 sonucunda       ile 

 uyum   pozitif    hipotezi 

       ve 

  az  sebebiyle     olabilir. 

 

3.2.2.   Psikolojik Adaptasyon 

Sam (2006), psikolojik uyumu   ve   iyi 

,   iyi  ve  yeni durumdan  olarak 

memnun    psikolojik  bir   

 Psikolojik uyum  zamanda ruhsal belirtilerin , psikolojik 

iyilik hali ve   ile  (Sam ve Berry,2010).  

  ve erkeklerin psikolojik uyumu , 

depresyon belirtilerinin     psikolojik 

uyum  erkeklerin psikolojik uyum    bulundu.  

,    gibi mevcut  ile  olarak 

Sam ve  (2008)   erkeklerin psikolojik 

adaptasyonu   . Basow ve Gauglerin (2017) 

 ise demografik  ile psikolojik uyum   

  Searle ve  (1990)   ve erkeklerin 

psikolojik uyum ve  uyum    fark  

da k  %  depresyon belirtilerine 

,   depresyon belirtilerine  K  

psikolojik uyumu ile     istatistiksel olarak  

 yoktu.  sonucu ile  olarak Searle ve  (1990) 
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 psikolojik uyum ve  uyum ile  ikamet  

    Bulgular  yer alan  5  

        puan  

yer   A  ay ile bir  ve bir  ile    ikamet edenlerin  

puan  , en   puan   ile on  a  

 ikamet eden  grubunda . On  ve daha uzun  

ikamet eden  grubunun ise  puan  hafif   

  

Bulgular  yer alan    ikamet   

 gru  SCL-90-R puan   yer  Grafikte  ay 

ile bir   ikamet edenlerin SCL-90-R puan  en  iken, ikamet 

  SCL-90-R puan     

 Ward ve arka  (1998) Yeni  Japon  ile 

 ,   Adaptasyon  teorisinden 

yola  psikolojik uyum ile  edilen     n 

    r.  hem SCL-90-R hem de  

 ikamet    Ward ve  (1998)  

    bir grafik ortaya . Bu  nedeni Ward ve 

 (1998)   ikamet  24 saat ile bir  

 iken mevcut   ikamet   ay ile on  

  

   uyumu ve psikolojik uyumu 

  , S  Uyum   ile depresyon 

belirtileri  pozitif  bulundu,  uyum ile anksiyete belirtileri 

    da So  Uyum  

toplam  ile SCL-90-R toplam  ve alt  yer alan obsesif 

kompulsif belirtiler,   , depresyon, fobik anksiyete, paranoid ve 

psikotizm alt    pozitif  bulundu. Analiz sonucundan 

yola  depresyon, fobik ansiyete, paranoid ve psikotizm belirtileri olan 

 sosyal  daha  zorluk  ve  uyum 

nin       

depresyon ve/veya anksiyete belirti  ile  uyum   

negatif   hipotezi   



46 
 

Searle ve  (1990)  mevcut  sonucu ile  

olarak psikolojik adaptasyon ve  adaptasyon  pozitif  

  psikolojik uyum ile sosyal ya  zorluk, ev sahibi 

toplum ile  tatmini,   ve stresli   ar   

,   ve sosyal     

  Basow ve Gaugler (2017)   ile  

  uyum ile psikolojik uyum  pozitif  

  yer alan   ve mevcut  

 yola  psikopatoloji belirti   olan  

gittikleri  sosyal  daha fazla zorluk  ve sosyal  

uyum        

3.2.3.       

Bu    ,      

  ve zorluklara    sonucu  

 uyum, psikolojik uyum ve travma   ile  incelendi.  

   ok   llikleri 

,   toplam   Empati, Esneklik alt 

boyutunda erkeklerden  derecede  puan  .  

 a  sonucuyla  olarak fa     

rle  ,   Empati, Sosyal  ve 

  alt boyutunda erkeklerden    puan  

(Dewale ve Stavans, 2012).  

 asgari   gelire sahip   toplam 

pua   Empati, Sosyal , Esneklik,   alt  

asgari  ve   istatistiksel olarak    

  toplam   Empati, Sosyal  ve  

 alt b  ile ikamet   istatistiksel olarak  pozitif 

 bulundu.  

 ;  Empati, Sosyal ,   

ve Duygusal Denge daha iyi psikolojik uyum    olarak 

 (Basow ve Gaugler, 2017).  Empati, Esneklik ve Duygusal 

Denge daha iyi  uyum    olarak  

(Oudenhoven ve ark, 2003). Leong (2007)    ile  

   ik  alt   , Sosyal 
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, Duygusal Denge ve Esneklik  ev sahibi toplum ile 

 anla     A   

demografik  kontrol , en  il  Sosyal  ile 

psikolojik ve  adaptasyon   Sosyal  

  hem psikolojik uyumun hem de  uyum  

 Esneklik ile psikolojik ve  uyum  anla   

     genel  ile  uyum ve 

psikolojik uyum        

   ile  uyum ve psikolojik uyum  

istatistiksel olarak    Daha   

 psikolojik uyumunu     olarak  

Doyumu , Schwartz   ve Zung  Depresyon  gibi f  

  (Oudenhoven ve ark. 2003, Leong. 2007, Yakunina ve ark. 

2012).     ve   

  depresyon belirtilerine    

 ile mevcut  sonucu a  farka neden  olabilir.  

3.3.4.   Travma   

Hint    psikiyatrist Akhtar (1995),  ,  

    etmenin    ve  etki  

 ve   psiko-sosyal      

   Genellikle   yemekler,  , 

sorgula  sosyal adetler ve ana dilinden    

yeni   tatta yemekler, yeni ,  politik , bilinmeyen dil, 

bilinmeyen kahramanlar, ruhsal olarak  tarih ve  olarak  

olamayan rafya sunar. Ancak,       ve 

   bir   Kendini ifade etmenin yeni  

 hale gelir. Burada yeni  modelleri,   ego ve 

idealler dikte edilir. Bir    sonucu ani bir  ile ortalama kabul 

edilebilir ,  ve      

 manevi, estetik, zamansal (temporal) ve dilsel   

adaptasyon  ziyade  tekrarlanan senaryosudur, ama yine de bu 

ikisi  Bu nedenle  me terimi,   

 yeniden si, bu konuda daha   

potansiyel olarak yeniden ele  olarak ifade edilmelidir (Akhtar, 1995).  
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   gibi  krizi ve  pozitif  

modelinde kriz deneyimi ve , bireysel ve   

etkilenmektedir (Schaefer ve Moos, 1992). Mevcut   ve 

erkeklerin TSBE toplam  ve alt  , Benlik  

 alt boyutunda  erkeklerden    puan  

 sonucu ile  olarak  ve  (2012) travmatik deneyimi 

olan   y  da  erkeklerden daha   

travma     

Schaefer ve Moos (1992) sosyo-demografik lerin travma  

      ekonomik 

  travma    , asgari  

 gelir grubuna ait  asgari  ve  gelir grubuna ait  

 daha   travma     

 ekonomik durumu iyi olan lerinin  klerini 

varsayarsak, g    gibi Joseph ve  (2005)  

 sosyal , bireyin ,  ve  ya 

 ya da engelled  , birey kendi organizmik  

 ile hareket  desteklemektedir.  

Manne ve  (2004) kanser  ile  boylamsal 

 travma   zamanla    

Bluvstein (2013) koroner kalp  in travma   travma 

 stres  ve psikolojik     

   yola  bireyler travmatik  hemen 

 endirildiklerinde travma    daha  

 zaman  travma s     ve zaman  stres 

 stabilize ol nu  .  olaya   

yer alan   g   olarak   

 ikamet  ile TSBE toplam  ve alt   pozitif 

 bulundu.   travma   ile ikamet  

 pozitif  i  hipotezi   

,   toplam  ile travma  

  istatistiksel olarak  pozitif  bulundu.   

  alt boyutu olan  Empati, Esneklik, Sosyal  ve 

Duygusal Denge alt boyutu ile TSBE toplam   pozitif  bulundu. 
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A   ile TSBE toplam   istatistiksel olarak   

  toplam  ile Benlik  ,  Felsefesinde 

 ve   alt boyutu  istatistiksel olarak  orta 

derecede pozitif  bulundu. Travma   alt  ile   

  alt    ,  Empati ile 

TSBE toplam , Benlik   ve  Felsefesinde  

 istatistiksel olarak   pozitif  bulundu. Esneklik ile Benlik 

  ve  Felsefesinde  alt boyutu  istatistiksel 

olarak  pozitif  bulundu. Sosyal  ile TSBE toplam , 

Benlik  ,   ve   alt boyutu 

 istatistiksel olarak  pozitif  bulundu. Duygusal Denge ile 

  boyutu  istatistiksel olarak  pozitif  bulundu. 

  ile travma      

, travma   ile   negatif  

,   ve   zellikleri ile travma  

   pozitif   (Garnefski ve ark, 2008). 

Miyokard   bireylerle  , , deneyime 

 ve     ile travma  b   

 pozitif       takdir 

edilmesi   alanlarda etki  .  alanlar ,  

 olan ,  zamanda travma  stresin  ar  

daha fazla    (Karanci ve ark, 2012).  olarak 

  travma   ile     

 pozitif   hipotezi  

Teodorescu ve  (2012),     

, travma   ve  kalitesi (  iki genel 

 genel  kalitesi, genel   ve  etki  

fiziksel , psikolojik sa , sosyal  ve    

   Kalitesi      

 , depresyon ile  kalitesi  yer alan psikolojik 

, sosyal  ve    negatif   Travma 

  ile fiziksel , psikolojik  ve   en  

pozitif korelasyon r.   travma   

, ancak   klinik olarak   travma  
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stres  ve depresyon  Travma   ile  

kalitesi (fiziksel, psikolojik ve    psikopatoloji ile  kalitesi 

  daha   Bu    

kalitesindeki hem pozitif hem negatif   ilk  

 , olumlu  ve  kalitesi i  

  ,  daha geleneksel travma tedavilerinin    

travma  olan  tedavi  pozitif psikoloji  

 ve  odaklanma      Daha  

 travma   ile depresyon   negatif  

 (Garnefski ve ark. 2008, Cho ve Park. 2013). Tarvma   

ile psikolojik iyi   pozitif    (Garnefski ve ark, 

2008).  travma   ile SCL-90-R  pozitif ili  

bulundu. Depresyon ve anksiyete belirtileri ile travma    

istatistiksel olarak       

travma   ile ruhsal belirtiler nda negatif    

hipotezi     psikopatoloji 

belirtilerine   daha   travma   

ve ruh      ile mevcut  

 k     ile 

   uyumlu  bu  .  

   TSBE toplam  ve alt  ile 

 Uyum    istatistiksel olarak  pozitif  

bulundu.  Uyum    puan sosyal alanda  

 ve   uyumu ifade etmektedir.  bulgusu 

 sosyal alanda  zorluk derecesi  travma  

 de   yorumlanabilir.   travma  

stresin  ile travma    istatistiksel olarak anla  pozitif 

  (Karanci ve ark, 2012). Schaefer ve Moss (1992)  krizi ve 

 pozitif  modelinde yer alan olaya   travmatik 

  ve etki  travma   etkilemektedir. Modelde yer 

alan   halindedir ve  bulgular ile  olarak 

 ikamet  ile sosyal alanda  zorluk ile travma  

   pozitif   
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4.
 

 bu  ilk olarak,    

 ,       ve son 

olarak   konuyla ilgili  yapmak isteyenlere  

bahsedilecektir.  

 

4.1.  

Bu       llikler, travma 

s   ,  ve psikolojik uyum  cinsiyete, 

ekonomik  ve     . Daha sonra 

hipotezleri test etmek   uyum ile   , psikolojik 

uyum ve   , travma   ile   , travma 

  ile  uyum ve psikolojik uyum,  uyum ve 

psikolojik uyum aras  ili  incelendi. 

   , cinsiyet   TSBE toplam 

 ve  Uyum    ve erkekler ar   

fark .      ve alt   

 toplam   Empati, Esneklik  erkeklerden istatistiksel 

olarak    Travma   Benlik  

 alt boyutunda   erkeklerin  istatistiksel olarak 

   Psikolojik uyum olarak ele  depresyon belirtileri 

ve psikopatoloji belirtileri cinsiyete    psikolojik 

uyum  erkeklerden  Ekonomik  ,  travma s  

 ve    ler  gelir  ait  

 istatistiksel olarak  yde   . Ancak 

 uyum   gelir grubuna ait    

fark bulunma .   ikamet   , 

travma   ve    leri ile ikamet   

istatistiksel olarak  pozitif  bulundu.  

  hipotezlerini test etmek    analizlerinde,  

 k  ile  uyum    yoktu. 

 Empati   ile travma   toplam , benlik 
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  ve  felsefesinde  alt b   istatistiksel 

olarak  pozitif   Esneklik ile TSBE toplam  Benlik  

 ve  Felsefesinde  alt   pozitif   

bulundu. Sosyal    ile TSBE toplam , Benlik  

  Felsefesinde  ve   alt   

istatistiksel olarak  pozitif      ve psikolojik uyum 

 istatistiksel olarak   bulunm  Psikotizm, Depresyon, 

Paranoid, Fobi ve   alt belirtileri olan  

 uyum   Sosyal alanda zorluk   daha 

  travma     

 

4.2.  

Bu  g  adaptasyon,    ve travma 

  incelendi. Bu   cinsiyet, sosyoekonomik 

 ve         

  adaptasyonu ve psikolojik adaptasyonu ile    

   uyum ve psikolojik uyumunu  

 mevcuttur ve mevcut  sonucu ile    

 psikolojik uyumu ve  uyumu   pozitif 

   psikolojik uyum  erkeklerden daha   

 travma   ile     

       ile travma 

    pozitif     

ikamet  ile    ve travma     

pozitif  va   sosyal alanda  zorluk ile travma  

  pozitif    

   adaptasyon  anlamak ve  

bulunabilmek     n cinsiyeti, 

sosyoekonomik , ikamet  ve    erine  

 uyum, psikolojik uyum ve travma    
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4.3.  

 ile   daha   grubuna  

ve homojen etnik gruplar   .  

 travmatik  deneyimini sorgulayan    

 daha      anadilinde 

uygulanabilir. Bu       

 veya   neden  olabilir.  

 yapabilmek  yerli  kontrol grubu   

  k oranda ruhsal belirtilerin nedenini anlamak  

  etmeden   sahip  haklar,  zorluklar 

ve aile  gibi etkenler     g  

   grubun e  tutumu,    ve 

 sahip  sosyal destek incelenmelidir.  

       Bu veriye 

dayanarak    nerede  psikolojik  hangi 

evresinde      
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EK LER
EK 1 

 ONAM FORMU 
 

  Bu    uyum   
incelemektir.  ankette sizlerden   konuda olan  

 istenmektedir.  objektif  ve elde edilecek  
  sorulara  ve sizi tam olarak   

   Bunlardan sonra gelen anket ise demografik 
bilgilerinizle  ettikten sonraki  ve   ile ilgili sorular 

 
  

 Dr.   Serhat                  , 
Sosyal Bilimler , 
Psikoloji Anabilim  

 
Psikolog Adili Adila                                   Maltepe , 

Sosyal Bilimler , 
Klinik Psikoloji  
Lisans  

 
 

   20 dakika 
   konusu     sorular 

da  Bu   bir  kimi    edici 
olabilir. t bu        
atlayabilirsiniz veya anketi   Ankete  tamamen 

 temelinde  Ancak,   ya da   
  anketlerden elde edilen verileri   

, anketi      bizim  
  Doldurulan anketlerde bireysel herhangi bir  

, toplanan veri genel    incelenecektir. 
     adresi verilen  

 
Sizden sadece bu   beklenmektedir. Anketlerde   
cevaplar herhangi bir kimlik bilgisi ile ecektir. Bize  cevaplar 
sadece akademik   Bu , sizden  samimi bir 

de vermeniz beklenmektedir. 
  ile ilgili  olursa adile3320@gmail.com adresinden bizlerle 

 kurabilirsiniz. 
*** 

Bu formu imzalayarak,  bilgileri  ve   kabul 
 beyan ederim. 

  
 ____________________________________                       

Tarih:____________________ 
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EK 2 

Demografik Bilgi Formu: 

1.Cinsiyetiniz:  (  ) Erkek (  ) Belirtmek istemiyorum(  ) 

 

 

 

 Yer: 

6.Medeni Durumunuz:    )   Evli(  )   Daha  Evlilik  (  ) 

 durumunuz:  mezunu(  ) Ortaokul mezunu(  ) Lise mezunu(   ) 

 ve    ) 

8.Sizce   hangisi ekonomik  en iyi ifade 

etmektedir? 

Asgari   (  ) Asgari  (  ) Asgari   (  ) 

9.Ne kadar   bulunuyorsunuz: 6 ay-1   (  ) 1   5   

(  ) 5-10   (  ) 10  fazla (  ) 

 kendi  mi geldiniz?   Evet(  )   (  ) 

11  gelme sebebiniz:    )   )   ) Evlilik(  ) 

   ) (Belirtiniz:.................................) 

12  seviyeniz: Temel Seviye (  ) Orta Seviye(  )  Seviye(  ) 

13.Herhangi kronik bir  var  Evet(  ) 

 

  ) 

14.Herhangi bir   musunuz? Evet(  )  

  ) 

15.Herhangi bir psikolojik  var  Evet(  ) (Belirtiniz: 

 

  ) 
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EK 3 

 Uyum  
  etkinliklerinizle ya da  ilgili sizin  zorluk 

 ya da  zorluk  bir   
  0 den 4 e kadar olan  kullanarak sizin ilgili alanda 

 zorluk derecesini belirten en uygun  belirtiniz:  
 Zorluk Dereceniz 

 
Zor 

 

Biraz 
Zor 

Orta 
Derece 
Zor 

 
Zor 

 
Zor 

1.  edinmek 

2. Zevk   bulmak 

3. 
Kurallara ve  
uymak 

4. 
 insanlarla 

 

5. 
 olarak  

   edinme 

6.  sistemini kullanmak 

7.    

8. 
   

 anlamak 

9. Kendini   

10. 
   

 bakmak 

11.   

12.  
 olmayan bir insanla 

 

13.   ve espriyi anlamak 

14. Mesken edinmek 

15. Sosyal topluluklara  

16. 
Bana   
insanlarla   

17. 
 etnik gruplardan 

insanlarla  kurmak 

18. 
Etnik ya da   
anlamak 

19. Yetersiz hizmetle   

20.  etmek 

21. 
 cinsin   

kurmak 

22. Kendi yolumu bulmak 

23. 
 siyaset sistemini 

anlamak 

24.    

25. Kendimle ilgili  



57 
 

26. 
   

 anlamak 

27. Aile  

28.  temposu 

29. 
-  bir sorunun iki 
 bakabilmek 
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EK 4 

     Form-40 

  verilen   size en uygun ifadeyi 
 

  

T
am

am
en

 
uy

gu
n 

 

 a
z 

uy
gu

n 

 u
yg

un
 

  
U

yg
un

 

T
am

am
en

 
uy

gu
n 

1              
2   denerim.           
3  (kontak)  zor buluyorum.           
4  biriyim.           
5   severim.           
6  kolay uyum            
7 Daima yol            
8               
9 Hedeflerime   yeni yollar            
10 Kolayca             
11  iyi   korurum.           
12 Belirli bir  neyin uygun  hissederim.           
13  bir  gelen insanlarla  kurmaya            
14 Sabit  var.           
15 Problemlere              
16 Kendime            
17 Ne  tam olarak bilmeyi isterim.           
18    seviyorum.           
19  yeni bir hayata            
20 Kendimi   hissediyorum.           
21 Kolay            
22   kurarken  olmam.           
23   dikkat ederim.           
24   uygunluk            
25 Sinirli biriyim.           

26 Samimi bir ortamda  en iyi  yerine getiririm.           
27  bir dinleyiciyimdir.           
28 Bir plana             
29 Ne              
30   bir ilgi  sahibim.           
31  hissetmeye meyilliyim.           
32   bir   zevk            
33             
34 Kolay kolay kimseyi incitmem           
35 Daha  belirli bir              
36 Biri   bunu fark ederim.           
37    hissederim.           
38  biriyim.           
39               
40 Toplumsal   belirleyici biriyimdir.           
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EK 5 

Travma   Envanteri 
Sizden  ,   yer tutan travmatik  

,  ne  pozitif  sebep   
 krizden/krizlerden sonra  ve  meydana 

gelen    verilen puanlama   0 ve 5  
 

0 1 2 3 4 5 
Stresli 
olay(lar) 
sonucu bu 

 

 
Bir miktar  

fazla 
Stresli 
olay(lar) 
sonucu bu 

 
 
1.                 (0) (1) (2) (3) (4) (5) 
2. Kendi     bir  oldu.           (0) (1) (2) (3) (4) (5) 
3. Yeni ilgi                                                         (0) (1) (2) (3) (4) (5) 
4. Kendime  hissinde  oldu.                                           (0) (1) (2) (3) (4) (5) 
5. Manevi  daha iyi anlamaya                           (0) (1) (2) (3) (4) (5) 
6.   insanlara  daha  
iyi                                                                                     (0) (1) (2) (3) (4) (5) 
7.   yeni bir y  belirledim.                                      (0) (1) (2) (3) (4) (5) 
8. Kendimi  insanlarla  daha  hissetmeye  

                 (0) (1) (2) (3) (4) (5) 
9.  ifade etmeye daha  istekliyim.                        (0) (1) (2) (3) (4) (5) 
10.   daha iyi                   (0) (1) (2) (3) (4) (5) 
11.  daha iyi  yapabiliyorum.                            (0) (1) (2) (3) (4) (5) 
12. Her   gibi daha  kabullenebiliyorum.               (0) (1) (2) (3) (4) (5) 
13. Her  daha iyi yorum.                         (0) (1) (2) (3) (4) (5) 
14. Daha  var olmayan yeni olanaklara                 (0) (1) (2) (3) (4) (5) 
15.  insanlara kar  daha                                    (0) (1) (2) (3) (4) (5) 
16.  daha  emek sarf etmeye                   (0) (1) (2) (3) (4) (5) 
17.  gereken    daha  

                    (0) (1) (2) (3) (4) (5) 
18. Daha  bir inanca sahibim.                                               (0) (1) (2) (3) (4) (5) 
19.   daha             (0) (1) (2) (3) (4) (5) 
20.  ne kadar mel olabildiklerine dair   

                           (0) (1) (2) (3) (4) (5) 
21.   duyuyor  daha   
kabullendim.                                        (0) (1) (2) (3) (4) (5) 
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EK 6 

SCL-90- R 

 zaman zaman herkeste olabilecek  ve  bir listesi 

  her birini dikkatlice okuyunuz. Sonra bu durumun  de dahil 

olmak  son bir ay  sizi ne  huzursuz ve tedirgin    

alarak  belirtilen  uygun    

    ilk   tamamen 

siliniz.    dikkatle okuyunuz ve  bir  ile 

 uygulayan ye  

 :      : 

 belirtilen sorundan              0  

ne     1  az 

                   2 Orta derecede 

    3  fazla 

                            Cevap                4   

 : Bel  ... 3 ... 

 

1.    ........... 

2. Sinirlilik ya da  titremesi  ........... 

3. Zihinden  yineleyici   gitmeyen   ........... 

4.  ve    ........... 

5. Cinsel arzuya ilginin   ........... 

6.    duygusu  ........... 

7. Herhangi bir kimsenin  kontrol  fikri  ........... 

8.  pek      fikri  ........... 

9.      ........... 

10. Dikkatsizlik veya  ilgili   ........... 

11. Kolayca ,  olma hissi  ........... 

12.  veya kalp    ........... 

13. Caddelerde veya  alanlarda korku hissi  ........... 
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14. Enerjinizde azalma veya  hali  ........... 

15.  sona ermesi   ........... 

16.    sesleri duyma  ........... 

17. Titreme  ........... 

18.   ilmemesi    ........... 

19.    ........... 

20. Kolayca   ........... 

21.  cinsten  ilgili  ve  hissi  ........... 

22.   veya   hissi   ........... 

23. Bir neden  aniden korkuya   ........... 

24. Kontrol edilmeyen    ........... 

25. Evden    korkusu  ........... 

26. Olanlar  kendini   ........... 

27. Belin alt    ........... 

28.   erteleme   ........... 

29.  hissi  ........... 

30.  hissi  ........... 

31. Her    fazla  duyma  ........... 

32. Her   ilgisizlik hali  ........... 

33. Korku hissi  ........... 

34.  kolayca incitilebilmesi hali  ........... 

35.   sizin  bilmesi hissi  ........... 

36.  sizi  veya  duygusu  ........... 

37.  sizi  ya da  olmayan  

 hissi  ........... 

38.    emin olabilmek    yapmak  ........... 

39. Kalbin     ........... 

40.  veya midede  hissi  ........... 

41. Kendini     ........... 

42. Adele (kas)   ........... 

43.  sizi  veya   hissi  ........... 

44. Uykuya dalmada   ........... 

45.   bir ya da  kez kontrol etme  ........... 

46. Karar vermede   ........... 

47. , tren, metro gibi  yolculuk etme korkusu  ........... 
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48. Nefes almada   ........... 

49.  ve    ........... 

50. Sizi korkutan belirli , yer veya nesnelerden  durumu  ........... 

51.  bir   hali  ........... 

52. Bedeninizin   ,    ...........  

53.  bir yumru   
hissi                                                                                                                              ... 

54. Gelecek konusunda   ........... 

55.  bir konuya    ........... 

56. Bedeninizin    hissi  ........... 

57. Gerginlik veya  hissi  ........... 

58. Kol ve bacaklarda  hissi  ........... 

59.  ya da  d   ........... 

60.  yemek yeme  ........... 

61.  size bak  veya   zaman   

duyma  ........... 

62. Size ait olmayan  sahip olma  ........... 

63. Bir  vurmak, zarar vermek, yaralamak    ........... 

64.  erken saatlerinde uyanma  ........... 

65. , sayma, dokunma gibi  hareketleri yenileme hali  ........... 

66. Uykuda huzursuzluk, rahat uyuyamama  ........... 

67.       ........... 

68.   kendini   hissetme  ........... 

69.   kendini   hissetme  ........... 

70. , sinema gibi  yerlerde  hissi  ........... 

71. Her  bir  gibi   ........... 

72.  ve panik   ........... 

73. Toplum  yer  huzursuzluk hissi  ........... 

74.    girme  ........... 

75.   sinirlilik hali  ........... 

76.  sizi   yeterince takdir  duygusu  ...........  

77.  birlikte olunan durumlarda bile  hissetme  ........... 

78. Yerinizde durmayacak   duyma  ........... 

79.  duygusu  ........... 

80. Size  bir   duygusu  ........... 
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81.  ya da  rlatma  ........... 

82. Topluluk   korkusu  ........... 

83.  izin verirseniz  sizi  duygusu  ........... 

84. Cinsellik konusunda sizi   eden    ........... 

85.       ........... 

86. Korkutucu   ve hayaller  ........... 

87. Bedeninizde ciddi bir     ........... 

88.  bir   asla  duymama  ........... 

89.  duygusu  ........... 

90.  bir                                                            
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EK 7 

BECK DEPRESYON  (B D  
 

   gruplar halinde  verilmektedir.  her 
gruptaki  dikkatle okuyarak,    HAFTA  
kendinizi   en iyi anlatan    bir grupta 
durumunuzu,   tarif eden birden fazla  varsa her birini daire  
alarak  

  samimi ve  cevaplar  bilimsel  
 son derece r. Bilimsel  ve   sonsuz 

 
 
1- 0. Kendimi  ve  hissetmiyorum. 

1. Kendimi  ve  hissediyorum. 
2. Hep  ve  Bundan  
3. O kadar  ve  ki  yorum. 

    
2-    0. Gelecek  mutsuz ve karamsar  

1. Gelecek   
2. Gelecekten    yok. 
3.   umutsuzum ve sanki   

 gibi geliyor. 
     

3- 0.Kendimi  bir insan olarak  
1.    daha    gibi 

hissediyorum. 
2.    dolu   
3. Kendimi   biri olarak  

 
4- 0.   eskisi kadar zevk  

1. Eskiden  gibi her   
2.    bana tam  zevk vermiyor. 
3. Her   

   
5- 0. Kendimi herhangi bir   hissetmiyorum. 

1. Kendimi zaman zaman  hissediyorum. 
2.  zaman kendimi  hissediyorum. 
3. Kendimi her zaman  hissediyorum. 

   
6- 0. Bana  gibi geliyor. 

1.  hissediyorum. 
2.  bekliyorum. 
3.  hissediyorum. 

    
7- 0. Kendimden memnunum. 

1. Kendi kendimden pek memnun   
2. Kendime   
3. Kendimden nefret ediyorum. 

 
8- 0.  daha    



65 
 

1.   veya   kendi kendimi  
2.   ve her zaman kendimi kabahatli bulurum. 
3. Her aksilik  kendimi  bulurum. 

   
9- 0. Kendimi  gibi  yok. 

1. Zaman zaman kendimi   olur. Fakat 
 

2. Kendimi  isterdim. 
3.  bulsam kendimi  

    
10- 0. Her zamankinden fazla   gelmiyor. 

1. Zaman zaman   geliyor. 
2.  zaman  
3. Eskiden   istesem de  

   
11- 0.  her zaman  daha sinirli  

1. Eskisine  daha kolay  ya da sinirleniyorum. 
2.  hep sinirliyim. 
3. Bir zamanlar beni sinirlendiren    sinirlendirmiyor. 

 
12-   ile ,   kaybetmedim. 

1.  ile eskiden daha az ,  istiyorum. 
2.  ile  ve   kaybetmedim. 
3.  kimseyle   istemiyorum. 

   
13- 0. Eskiden  gibi kolay karar verebiliyorum. 

1. Eskiden  kadar kolay karar veremiyorum. 
2. Karar verirken eskisine     
3.   karar veremiyorum. 

   
   14-  0. Aynada kendime    

1. Daha  ve  gibi geliyor. 
2.    ve  hissediyorum. 
3. Kendimi   buluyorum. 

    
   15-  0. Eskisi kadar iyi  

1. Bir  yapabilmek  gayret  gerekiyor. 
2. Herhangi bir  yapabilmek  kendimi  zorlamam gerekiyor. 
3.    

    
 
 
   16-  0. Her zamanki gibi iyi uyuyabiliyorum. 

1. Eskiden  gibi iyi  
2. Her zamankinden 1-2 saat daha erken  ve tekrar 

 
3. Her zamankinden  daha erken  ve tekrar  

   
  17- 0. Her zamankinden daha  yorulmuyorum. 

1. Her zamankinden daha  yoruluyorum. 
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2.  her  beni yoruyor. 
3. Kendimi hemen   yapamayacak kadar yorgun hissediyorum. 

 
 

 18- 0.  her zamanki gibi. 
1.  her zamanki kadar iyi  
2.    
3.    yok. 

 
 19-  0. Son zamanlarda kilo vermedim. 

1.  kilodan fazla kilo verdim. 
2.  kilodan fazla kilo verdim. 
3.  kilodan fazla kilo vermeye  

   
                20- 0.  beni fazla  

1. , , mide  veya  gibi  beni 
 

2.  beni      
 

3.   o kadar  ki    
 

 
21-  0. Son zamanlarda cinsel konulara olan ilgimde bir  fark 
etmedim. 

1. Cinsel konularla eskisinden daha az ilgiliyim. 
2. Cinsel konularla   daha az ilgiliyim. 
3. Cinsel konular olan ilgimi tamamen kaybettim. 
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EK 8 

 

Beck Anksiyete  

    ya da   zamanlarda  

 belirtiler  

  her maddeyi dikkatle okuyunuz. Daha sonra, her maddedeki belirtinin 

  SON  HAFTADA sizi ne kadar    

uygun yere (x)  koyarak belirtiniz. 

 
 beni pek 

etkilemedi katlanabildim 
dayanmakta 

 
1.bedeninizin 
herhangi bir yerinde 

 

    

     

3.bacaklarda 
halsizlik, titreme 

    

     

olacak korkusu 
    

sersemlik 
    

     
8.Dengeyi kaybetme 
duygusu 

    

     
10.Sinirlilik     

gibi olma duygusu 
    

12.Ellerde titreme     
13.Titreklik     

kaybetme korkusu 
    

15.Nefes almada 
 

    

     

17.Korkuya      

18. Midede 
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EK 9 
 

KATILIM SONRASI  FORMU 
  
  

Bu  daha  de  gibi Maltepe  Psikoloji  
 Lisans  Adili    bir  

   uyum    
Bu   ilk verilerin , 2019 sonunda elde edilmesi 

 Elde edilen bilgiler sadece bilimsel  ve  
 Bu    tekrar   ederiz. 

  
  

   ya da daha fazla bilgi almak   
isimlere  

Psikolog Adili Adila (E-posta: adile3320@gmail.com) 
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