
Öğrencinin Adı / Soyadı Tez Konusu 

Ahmet Sönmez Ebeveynlerin bağlanma stillerin ve sürekli kaygı durumlarının çocukların ansksiyete duyarlılığı arasındaki ilişkinin incelenmesi 

Arda Turgay  Bilişsel şemaların somatik belirteleri yorumlama ile ilişkisinin değerlendirilmesi 

Aslı Çagla Döner Cinsel mitlelerin evlilik doyumu ve toplumsal cinsiyet rolleri arasındaki ilişkinin incelenmesi 

Asuman Öztürk  Bireylerin sosyal medya kullanım davranışları ile ilişki doyumu düzeyi arasındaki bağlantılarının değerlendirilmesi 

Ayşe Handan Özkan Selim Hiperaktivite ve dikkat eksikliği olan çocukalrın etkisi aile tutum davranış ve duygu durumlarının etkisi 

Ayşe Hümeyra Kutluoğlu Suriyeli savaş mağdurlarının travma sonrası stres bozukluğu ile başa çıkma yöntemleri 

Ayşe Kaya Göktepe  Dışa vurumcu sanat terapinin üniversite öğrencilerinde akış durumu ve psikolojik iyi oluş üzerindeki etkisi 

Ayşe Nurcan Özüçağıltan 
Lise öğrencilerinde çocukluk çağı ihmal ve istismarı ile anksiyete arasındaki ilişkinin yüksek ve düşük puanlar ile girilen okullar arasındaki farkı 
"Ağrı ile örneklemi" 

Ayşe Özden  Toplumsal cinsiyet rolleri tutumu ile evlilik uyumu arasındaki ilişki 

Ayşegül Sosyal  Grooved Pegboard (delikli tahta) testinin normatif çalışması 

Ayşenur Bayraraktar  Bağlanma stilleri çatışma eğilimleri çalışma çözüm stilleri ve evlilik uyumu arasındaki ilişki 

Bahar Turgut 
Dikkat eksikliğin ve hiperaktivite bozukluğu olan çocukların ebeveynleri ile normal gelişim gösteren çocukların ebeveynlerinin mizaç karakter 
özelliklerinin karşılaştırılması 

Berke Özkanoğlu Orta ve yüksek ekonomik düzeyli evli kadınlarda bedensel doyumları abartma ile cinsel yaşantı arasındaki ilişki 

Beyhan Köksal  
Orta öğretim kurumlarında okuyan öğrencilerde dijital oyun bağımlılık düzeyleri internet bağımlılık düzeyleri ile bağlanma stilleri arasındaki 
ilişkinin incelenmesi 

Beyza Bayram  Değerler eğitiminde montessori yönetim 

Bucu Burç Üniversite Öğrencilerinde yeme tutumları ile dürtüsellik ve aleksimi arasındaki ilişkinin incelenmesi 

Burcu Taşan  0-6 yaş grubu çocuğu olan çalışan annelerin aile içinde karşılaştıkları güçlükleri ve bu güçlüklerle başa çıkma yolları 

Burçin Biçkur Üniversite sınavına girecek öğrencilerin sınav kaygısı benlik saygısı ve anne-baba tutumu arasındaki ilişkinin incelenmesi  

Büşra Evkuran  Menopoz yaşı mizaç benlik saygısı ve anksiyete ile ilişkilimidir ? 

Can Pahalı  Beden kitle indeksinin anksiyete ve depresyon belirtileri ile ilişkisi 

Cansu Gül Madde bağımlılığının çocukluk çağı ihmal ve istismar ile ilişkisinin incelenmesi ve buna bağlı olarak kasıtlı kendine zarar verme davranışları 

Cansu Sertkaya Pskikoloji öğrencilerinde ruhsal hastalıklara yönelik stigmatizasyon üzerinde eğitimin etkisinin değerlendirilmesi 

Cemre Ece Gökpınar Çağlı Sağlıklı bireylerde mizaç ve bağlanma stillerinin ilişkisi 



Cengiz Akkaya Üniversite öğrencilerinnde duygusal zeka düzeyleri ile sürekli öfke -öfke ifade tarzları ve depraasyon düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi 

Cenk Kahvecioğlu Eş seçiminin terkedilme şeması baskın nöraş sistemler evlilk mitleri ve bağlanma stilleri açsından incelenmesi  

Cumhur Avcıl Psikiyatrik hasta yakınlarında damgalama ve ilişkili faktörler 

Damla Gökçen  Üniversite öğrenvcilerinde anksiyete tükenöişlik ve algılanan stresinin bazı demografik değişkenlere göre incelenmesi 

Dilara Aloğlu Cannabis bağımlılarında aşermenin aleksemi ve anksiyete ile ilişkisi 

Duygu Çiloğlu Motor taklit kabiliyeti ile duygusal ve bilişsel empati arasındaki ilişkinin profesyonel ve amatör dansçılar arasında incelenmesi 

Duygu Kılıç Esrar bağımlılığı olan bireylerde anksiyete duyarlılığının mizaç özelliği ile ilişkisinin araştırılması 

E. Tugba Baysan Şenyiğit  Evlilik uyum düzeylerinin erken dönem uyum bozucu şemalar ve bazı demografık özellikler açısından incelenmesi 

Ece Çalışkan  Madde kullanım bozukluğu oan bireylerin çocuklarında dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu semptom sıklığının araştırılması 

Ece Koç Meslek lisesi ve fen lisesi öğrencilerinde başarı ve benlik saygısının karşılaştırılması 

Ece Yılmaz  Obezite grubunda ayrılma anksiyete 

Ela Nur Reyhanlıoğlu 
Türkiyedeki üni. Ögrencilerinin internete bağımlılık düzeyleri ile sıkıntıya dayama başaçıkma stratejileri kişilik özellikleri ve bazı demografik 
değişkenlik arasındaki ilişki 

Elif Arı Apakgün Ergenlerde internet bağımlılığı ve sosyal destek ile ilişkisi 

Elif Güşta Uzun  Görme engelli bireyler ile işitme engelli bireylerin benlik saygısı ve sosyal kaygı düzeylerinin incelenmesi 

Elif Nazlı Demiralp Cinsel doyumun cinsel mitlere inanma ile iliksini yordayan faktörlerin değerlendirilmesi 

Elif Yandı Güllüm Boderline kişilik bozukluk ve hipolar bozukluğun benzeşen ve ayrışan özelliğinin incelenmesi 

Emel Aner Aktan Kadın açıklanamayan infertilite olgularında anksiyete depresyon düzeyleri ve evlilik uyumunun değerlendirilmesi 

Emel Ergün Üniversite öğrencilerinde aleksitimi düzeylerinin problem çözme becerileriyle ilişkisi 

Enes Cem Engin 
Bir aile hekimliği bölgesinde kayıtlı 6-18 yaş arası çocuk ve ergenlerde görülen davranış ve uyum problerinin bu çocuk ve ergenleri tutum ve 
davranışlarıyla olan ilişkinin incelenmesi  

Ercan Kızılkaya  Rabita pskolojik işlev üzerinde etkilimidir? 

Esma Sesli Şahinoğlu Adolesonlarda sosysl kaygının okul başarısı ile ebeveyn  ve arkadaşlara bağlanmaya etkisinin incelenmesi 

Esra Dal  Kadınlardaki duygusal zeka düzeyi ile yaşam doyumu arasındaki ilişkinin incelenmesi 

Esra Kösem Anaokulunda çocuğu olan çalışan ve çalışmayan annlerin evlilik duruma göre deprasyon ve kaygı belirtileri düzeylerinin karşılaştırılması 

Esra Taşdemir  Evlilik doyumu ile biliçsel şemalar arası ilişkisi 

Ezgi Sevinç  Bipolar bozukluk ile anksiyete bozuklukları komorbiditesi 

F. Gülşah Beştov Arıca Erken dönem uyumsuz şemaları ve yalnızlık hissinin ilişki doyumu üzerindeki etkisi 



Fatma Turan İstanbul ili bakım ve rehabilitayon merkezindeki kız çocuklarında travmanın sosyal duygusalve bilişsel değişkenlerle ilişkisi 

Firdevs Tuğba Balcı Genç yetişkinlerin kendilik algıları ve pskolojik belirtileri arasındaki ilişkinin bazı demografik değişkenlere göre incelenmesi 

Füsun Uysal  Bel ağrısı olan hastaların ağrı ve deprasyon düzeyi ile eş uyumu ve sosyodemografik özellikleri arasındaki ilişki 

Gamze Selin Göksel Üniversite öğrencilerindeki ayrılma anksiyete ile bağlanma biçimleri arasındaki ilişki 

Gaye Kağan  Boston adlandırma testinin Türkiye norm çalışması 

Görkem Altıntaş Fiziksel  engelli bireylerin cinsel doyum düzeylerinin değerlendirilmesi 

Gülfem Mahpeyker Çelik Büyüsel düşünce ve üstbilişlerin obsesif kompulsif bozukluk ile ilişkisi 

Gülsüm Özkara Mükemmliyetçilik düzeyleri ile pskolojik iyi olma hali arasındaki ilişki ve problem çözme becerine etkisi 

Gülten Değirmencioğlu 18-25 üniversite öğrencilerinin aleksitimi bağlanma pskololojik belirtiler ve doğum sırasının üzerindeki etkinin araştırılması 

Hacer Subaşı Kurumda kalan ergenlerin bağlanma ilişkileri ve öğrenilmiş güçlülük düzeyi 

Hafize Albayrak Zihinsel engelli çocuğa sahip ailelerin stresle başa çıkma tutumları 

Halil Utku Altın Bir pskiyatri hastanesinde internet aracılığıyla gelen danışmanlık sorularını değerlendirilmesi 

Halime Maden Anne babası boşanmış üniversite öğrencilerinin evlilik tutumları ile anne babası evli üniversite öğrencilerinin evlilik tutumları karşılastırılması 

Hamza Gölgeçen Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu olan çocuk ve ergenlerde neurofeedback tedavisi ile medikal tedavi yöntemlerinin karşılaştıırlması 

Hasan Turgut Erdoğan  Ergenlerin anksiyete düzeylerinin öfke yönetimi becerileri ve öfkeyi ifade tarzlarına etkisi 

Hasibe Teşkan  Medrtatit ritüellerin eeg üzerine etkisi 

Hülya Kasap 15-17 yaş grubu ergenlerde sosyal destek okul başarısı ve aile yapısının madde bağımlılığına karşı koruyucu etkisi 

Hürriyet Mang Erkek ergenlerde bağlanma stilleri ile kaygı ve deprasyon düzeyleri arasındaki ilişki 

İrem Yılmazer Klinik olmayan bir örneklemde yeme tutumu beden algısı ve benlik saygısı ile dissosiyatif belirtiler arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi 

Kader Bahayi İlestomi ve kolostomi ameliyatı olan hastaların deprasyon anksiyete ve cinsel işlev bozukluk düzeylerinin saptanması 

Kübra Göktepe  Çocukluk çağı travma sonrası duygusal stres ölçeğinin uyarlama geçerlik ve güvenirlik çalışması 

Kübra Hasdemir Eşlilik uyumu ve cinsel doyum arasındaki ilişki  

Meltem Sezer  Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu  tanısı olan çocuk ve ergenlerde cinsiyetlere göre semptom farklılıkları 

Meltem Sunar 
İstanbul da özel bir pskiyatri hastanesinin çocuk ve ergen kliniğine son 5 yıl içinde başvuran bireylerde dikkat eksikliğihiperaktivite bozukluğu ve 
eşlik eden hastalıkların sıklığı olguların sosyodemografik ve klinik değerlendirilmesi 

Merve Arslan  15-18 yaş arasındaki ergenlerin bağımlılık durumları ile kaygı deprasyon dürtüsellik düzeyleri arasındaki ilişki (harmandere örneği) 

Merve Dağ  Rakam sıralama testinin Türkiye norm çalışması 



Merve Özgüven  Üniversite öğrencilerinde anksiyete duyarlılığı 

Merve Yılmaz Evli bireylerin bağlanma stillerinin birey umutsuzluk düzeyi ve evlilik uyumu üzerindeki etkisi 

Mine Aytaç Yöneticilerin empatik eğilimleri stresle başa çıkma durumları ve çatışma yönetim stratejileri arasındaki ilişkinin araştırılması 

Muhammed Demir  Darülcede kalan ve depresyon tanılı hastaların depresyon oranının ve yaşam kalitesi ilişkinin incelenmesi 

Mücahide Fatma Yılmaz Erişkin evli kadınlarda toplumsal cinsiyet rolu ile cinsel doyumun ilişkisi 

Nuray Demir Bağlanma sürekli kaygı olumsuz duygu duurmu düzenleme ve sosyal zeka arasındaki ilişkiler 

Nükhet Gümüşel Dehb tanısı alan 6-12 yaş arası çocukların annelerinde problem çözme becerilerinin incelenmesi 

Özge Sevim Yaşar  Yetişkin yakın ilişkilerinde bağlanma stilleri ile kullanılan savunma mekanizmalarının arasındaki ilişki 

Rabia Binali Lise öğrencilerinin kişilik özellikleri ile internet bağımlılığı ve akademik başarı durumy arasındaki ilişkinin incelenmesi 

Remziye Tuncel Psikotik belirtileri olan ve olmayan pskiyatri hastalarında el tercihi dağılımının incelenmesi 

Rukiye  Karaköse Rumi meditasyonun beyin üzerindeki etkilerinin nörogörüntüleme ile değerlendirilmesi 

Saadet Merih Çengel Tip 1 ve tip 2 alkol bağımlılarında alkol otomatik yönelme ve kaçınma tepkilerinin karşılaştırılması  

Salih Kıvılcım  Çocukluk çağı travmatik yaşam olaylarının yetişkin obsesif kompulsif bozukluk ile komorbiditesi 

Seda Bircan  İstanbul ili Beylikdüzü ilçesinde çalışan ve çalışmayan evli kadınlarda depresyonu yordayan değişkenlerin incelenmesi 

Selen Büşra Demir Üniversite öğrencilerinde Anne -baba tutumu ve benlik saygısı ile umutsuzluk düzeyi arasındaki ilişkinin incelenmesi 

Sena Çilingir  Madde kullanım bozukluğu nedeni ile yatarak tedavi göern hastaların çocukluk çağı travmaları ile cinsel yaşantılar arasındaki ilişki 

Serdar Ayyıldız Evlilik uyumuyla benlik saygısı arasındaki ilişki 

Sevil Melis Ergecen  Bağımlı bireylerde bağşanma stilleri ile kontrol odağı arasındaki ilişkisi 

Sevinç Demez  İstanbulda yaşayan genç erişkinlerdeki mevsimsel duygu durum bozukluğunun yaşam kalitesi üzerindeki etkisi 

Seyit Ahmet Işın Akademik başarı düzeyi yüksek olan ergenlerin benlik saygısı ve anksiyete düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi 

Sümeyye Geçimli  Kadın ve erkekleri ilişki sorunları karşısında çözğm bulma yöntemleri 

Şanver Yerebakan  narsistik kişilik bozukluğu ile borderline kişilik bozukluğu tanısı almış hastaların ekb ve depresyon düzeylerinin karşılaştırılması 

Şeyma Gemici Ünsal  İstanbuldaki dört vakıf üniversitesinin öğrencilerinin internet bağımlılığını yordayan pskososyal değişkenlerin incelenmesi 

Tuğçe Pelin Köse  Bir devlet lisesinde okuyan ergenlerde benlik saygısı ve kişilik özelliklerinin anne -baba tutumları açısından yordanması 

Tuğçe Uğurlu  Engelli  çocuğu olan annelerin pskiolojik dayanıklılığı ve anne çocuk ilişkilerinin empati düzeylerine etkileri 

Uğur Şenol Bir sanayi kuruluşundaki vardiyali ve vardiyesiz çalışanların anksiyete ve depresyon düzeylerinin yaşam kalitesine etkisi 

Yasemin Arslan  Madde kullanımı ile bağlanma stilleri ve erken dönem uyumsuz şemalar arasındaki ilişki 

Yasemin Yalçın Aktosun Çalışan evli kadınların evlilik uyum düzeyleri ile çalışma çözüm stilleri arasındaki ilişkinin incelenmesi 

Yeliz Kılıç  Yetişkinlerde doğum sıralamasının anksiyete ve deprasyon düzeylerine etkisi 



Yonca YÜKSEL 
Zihinsel veya bedensel engelli kardeşe sahip olan bireylerin kardeşe karşı tutum ve algılama şekilleri ile depresyon ve anksiyete düzeylerinin 
incelenmesi 

Zehra Has Üniversite öğrencilerinde internet bağımlılığının yaşam kalitesine etkisi : Sakarya ili örneği 

Zehra Şehidoğlu 15-17 yaş grubu ergenlerde bilinçli farkındalık düzeyii ile problemli internet kullanımı arasındaki ilişkinin incelenmesi 

Zeynep Gümüş  Üniversite öğrencilerinin toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin tuutmlarının belirlenmesi 

Zeynep Kurt Depresif bozukluğa sahip hastaların tedavi süreçlerini değerlendirileri ile şemaların ilişkisi 

Zeynep Sağlam Balkon  Bağlanma stilleri ve toplumsal cinsiyet rolleri arasındaki ilişkiler 

Zeynep Ülke  Facebook kullanım bozukluğu ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması 

Sevde İnandı Üniverisite sınavına hazırlanan öğrencilerin sınav kaygısın anne-baba tutumları ve cinsiyet ilişkisi 

Taner KOÇAK Üniversite öğrencilerinde zihin kuramı işlevlerinin sosyal kaygı ve sosyal görünüş kaygısına olan etkisinin incelenmesi 

Begüm Sayan Boyun eğici davranışlar ve evlilik doyumu ilişkisinin incelenmesi; cinsel doyumun rolü 

Gürler Gür Madde bagımlılarında tedavi motivasyonunu yordayıcı etmenler; madde tipi ve kişilik boyutları açısından incelenmesi 

Arzu AY Üniversite öğrencilerinde bağlanma stilleri ve duygusal dışavurumlarının  yeme tutumlarına olan etkisinin incelenmesi 

Ecem Üretmen Özalp Madde bağımlılarında çocukluk çağı travmaları ve aleksitimi ilişkisi 

 Kübra Gizem Özen İnternet bağımlığının sosyal anksiyete ve aile tutumu ile ilişkisi 

Zeynep Cansu Armağan Türkçe boyutsal obsesif-kompülsif öiçeği; psikometrik özellikleri ve obsesif inanışlarla ilişkisi 

Mithat Ertem Üniversite son sınıf öğrencilerinin umutsuzluk seviyeleri ve aleksitimi skorları arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi 

Elif Sena Boğaz Yaşlı bakımevinde bakım verenlerin psikolojik dayanıklılıkları tükenmişlik ve umutsuzluk durumlarının incelenmesi 

Didem Sena 1. ve 2. evrede olan metastaz yapmayan kanserli hastalarda hastalık algısı ile anksiyete düzeyleri arasındaki ilişkinin araştırılması 

Bahar Çelik Evli bireylerin algıladıkları stres düzeyi ve algıladıkları sosyal destek düzeylerinin evlilik uyumlarına etkisi 

Aysu Karaca Okul öncesi dönemdeki çocukların saldırganlık davranışıyla ebeveyn tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi 

Ceren Şimşek Psikoloji lisans eğitiminin başında ve sonundaki üniversite öğrencilerinin duygusal zekalarının bazı alt boyutlar yönünden karşılaştırılması 

Büşra Alp Özdemir Lise öğrencilerinde benlik saygısı ile psikolojik yardım alma tutumu ve problem çözme davranışı arasındaki ilişkinin incelenmesi 

Elif Gül Ergenlerde sosyal görünüş kaygısı ve sosyal karşılaştırmanın fonksiyonel olmayan tutum ve bilişsel çarpıtmalarla ilişkisi 

Şimal Çavdar Karşılık madde bağımlısı olgularının erken dönem uyumsuz şemaları başa çıkma tutumları ve benlik saygıları yönünden karşılaştırılması 

Nihal Aydın Erişkin bireylerde mizah tarzları ile dikkat eksikliği ve hiperaktivite arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi 

Ceren Sezen  Sanat terapisinin doğum yapma korkusu 

Esra Erçal Sigara kulllanan üniversite öğrencilerinde aleksitimi ve stres ile başa çıkma becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi 



Alev Ulu Menstruasyon döngüsü ve şema özellikleri ilişkisi 

Bedia Ferhan Kırış Gelişimsel oyun terapisinin çocuk evlerinde kalmakta olana 6-12 yaş grubu çocukların davranış problemlerine etkileri 

Ayşegül Özel Birgül Anaokulunda çocuğu olan çalışan ve çalışmayan annelerin problem çözme becerilerine göre kaygı düzeylerinin incelenmesi 

İrem Kıpık Erkeklerde benlik saygısının partner eş ilişkilerine etkisinin incelenmesi 

Sinem Kahveci Borderlıne kişilik bozukluğunda zihin kuramı ve çocukluk çağı travması arasındaki ilişkisi 

Hilal Küçük Üniversite öğrencilerinde bağlanma stilleri ve kaygı düzeylerinin sosyo-ekonomik değişkenlere göre incelenmesi 

Ece Yücelten Üniversite öğrencilerinde internet bağımlılığı akıllı telefon bağımlılığın bağlanöa stilleri ile ilişkinin incelenmesi 

Önder Uzun Üniversite öğrencilerinde sosyal fobi içe ve dışa dönük kişilik özellikleri ve okul başarı durumu 

 


