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Giriş

Davranış ve
Genetik

Mental
Hastalıklar

1960'lı yıllardan sonra
hız kazanan genetik
çalışmalarla
ve
teknolojinin
gelişmesiyle beraber,
insan
psikolojisinin
biyoloji ile ilişkisine
dair
araştırmalar
artmıştır. Davranışın
biyolojik
olarak
açıklanma
çabası,
psikopatolojiye yeni
bir ışık tutmuştur. Son
yıllarda FMRI gibi
görüntüleme
tekniklerinin, genetik
mühendisliğinin
ve
biyoinformatiğin
gelişmesiyle
davranışsal
genetik
bilimine yeni ve geniş
bir alan doğmuştur.

Genetik etkileşimler
kusurludur
ve
birbiriyle etkileşime
giren onlarca faktör
vardır. Net bir kişilik
geni
bulmak
günümüzde çok uzak
görünse de genetik
araştırmalar
insanı
neyin
harekete
geçirdiğini
keşfetmede,
normal
bir durumun nasıl
patolojik bir duruma
dönüştüğünü görmede
önem arz etmektedir.

Birleşik Krallık’taki
bilim adamları, 550
milyon yıl önce, belirli
genlerin
kopyalanmasına yol
açan
bir
genetik
olayın, omurgalılarda
karmaşık
sinir
sistemlerinin
ve
davranışlarının
evrimini
desteklediğini
bulgulamıştır. Ancak
bu olay, omurgalılar
için bir dezavantaja da
yol
açmaktadır:
mental
hastalıkların
gelişmesi.

Sonuç
Kişilik araştırmacıları
için daha olası ve eşit
derecede önemli olan,
kişilik
ölçümlerini
doğrulamak
için
kullandıkları kriterler
arasına
genetik
belirteçleri
dahil
edebilecekleri fikridir.
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Giriş

Yöntemler

Zihinde
zaman
yolculuğu,
kişinin
geçmişe ve geleceğe
zihinsel olarak hareket
edebilmesidir
[1].
Geleceğe doğru zihinde
yapılan
zaman
yolculuğu alt boyutları;
hazzı
erteleme,
planlama,
prospektif
bellek ve öngörüdür [2].
Bu çalışmada, küçük
çocuklarda
geleceğe
doğru zihinde yapılan
zaman yolculuğu alt
boyutlarından
olan
hazzı erteleme ile,
prospektif
bellek,
planlama ve öngörü
arasındaki
ilişki
incelenmiştir.

İstanbul’da bulunan 2
anaokuluna
devam
eden 5 yaşında 17
çocuktan
veri
toplanmıştır. Dışlama
kriteri TİFALDİ Alıcı
Dil testinden alınan
puandır. Hazzı erteleme
için
Marshmallow,
planlama için Hanoi
Kulesi,
prospektif
bellek
için
Kukla
Alımı, Öngörü için
Gülen Yüz görevleri
kullanılmıştır.
Şekil 1
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Şekil 2

Sonuç
Geleceğe
doğru
zihinde yapılan zaman
yolculuğu
alt
boyutlarından
hazzı
erteleme ve öngörü
boyutu
arasında
anlamlı bir ilişkili
bulunmuştur.
Planlama, prospektif
bellek
ile
hazzı
erteleme
boyutu
arasında anlamlı bir
ilişki bulunamamıştır.

Tartışma
Öngörü görevinden
elde edilen sonuç
alanyazın ile paralel
olmakla
beraber,
prospektif bellek ve
planlama
görevlerinden alınan
puan
anlamlı
bulunmayarak
alanyazından
farklı
sonuçlar
elde
edilmiştir.
Gelecek çalışmalarda
farklı yaş grupları
dahil edilerek alt
boyutların
yaşla
birlikte nasıl değiştiği
bilgisi araştırılabilir.
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Giriş

Yöntemler

Sonuç

Tartışma

Gençlik Merkezleri, gençleri
sanatsal, bilimsel, sosyal ve
sportif
faaliyetlere
yönlendirmeyi,
gençlerin
kişisel gelişimlerine katkı
sağlamayı, gençlere çeşitli
aktivitelerle sosyal beceri
kazandırmayı amaçlayan ve
gençlerin serbest zamanlarını
geçirebilmesi
için
T.C.
Gençlik ve Spor Bakanlığı
bünyesinde
kurulmuş
merkezlerdir. T.C. Gençlik ve
Spor Bakanlığı tarafından
planlanan çeşitli faaliyet ve
projeler
yine
gençlik
merkezleri tarafından icra
edilmektedir.
Yapılan
bu
çalışmada,
Gönüllü Genç olarak Sakarya
Gençlik
Merkezi’nin
faaliyetlerine katılan bir
gencin, Sakarya Gençlik
Merkezi ve burada görev
yapan bir Gençlik Lideri
sayesinde
psikolojik
ve
mental olarak nasıl iyileştiği
ele alınmıştır

Gençlik
Merkezlerinin
gençlere ulaşabilmesi için
çeşitli yöntemler vardır.
Merkezim
Her
Yerde,
Gençlerin
İyilik
Ağacı,
Gönüllülük Kulübü, Sevgi
ve Merhamet Timi vb.
etkinlik, kulüp ve timler
sayesinde
gençlere
ulaşılmaktadır.
Çalışmada
bahsi geçen gence ise
‘Merkezim
Her
Yerde’
faaliyeti ile ulaşılmıştır.

Bu olayın yaşandığı dönemde,
20 yaşında ve üniversite
öğrencisi olduğunu söyleyen
Gönüllü
Genç,
teşhisi
konulamayan bir hastalık ile
karşılaştığını ve bu durumun
üzerine,
COVİD-19
pandemisinin
yarattığı
etkilerle de psikolojik ve
mental olarak bir buhrana
girdiğini
ifade
etmiştir.
Bununla birlikte, yaşadığı bu
sıkıntılardan dolayı başka
hastalıkların da nüksettiğini
dile getirmiştir. Yaşadığı
sıkıntılardan bir nebze olsun
kurtulabilmek adına yıllar
önce ‘Merkezim Her Yerde’
olarak
adlandırılan
bir
etkinlikte tanıştığı Gençlik
Lideri’nin ve Sakarya Gençlik
Merkezinin kapısını çaldığını
söylemiştir. Daha sonrasında
Gençlik Merkezinde yapılan
etkinliklerde
yer
almaya
başlamıştır. Zaman içerisinde
hastalıklarının yavaş yavaş
iyileştiğini fark etmiştir.

Gençlik
Merkezlerinin
gençler üzerinde iyileştirici
etkisinin olduğu ve gençlerin
burada olarak psikolojik
rahatladığı söylenebilir.

Şekil 1. Gencin
Katıldığı Bir Faaliyet

CHART or PICTURE

Şekil 2. Gencin
Katıldığı Bir Faaliyet

Teşekkür
Bu çalışmada bana yol
gösteren, ilgisini ve desteğini
esirgemeyen, bir gencin
hayatına dokunan Gençlik
Lideri Sait Emre YAMAN’a
teşekkürü bir borç bilirim.
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HELİKOPTER CÖMERTLİĞİNDEN DEZENFLASYON
SÜRECİNE DOĞRU: PARA POLİTİKALARI VE
KÜRESEL ÇIKMAZLAR
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 2008 ve 2011 ekonomik krizlerinin
etkilerinin dahi tam olarak ortadan
kaldırılamadığı 2020 yılının Mart ayında,
küresel pandemi ilanıyla panikleyen
ekonomik birimleri rahatlatmak ve olası
resesyon ve depresyonun önüne geçebilmek
amacıyla adını Milton Friedman’nın
helikopter
para
varsayımından
alan
genişletici para ve maliye politikaları
uygulanmaya
başlanmıştır.
Merkez
Bankaları ve hükümetlerin işbirliğiyle
cömertçe basılan ve kaydi olarak yaratılan
paraların maliye ve düşük faiz politikaları ile
bütünleşik olarak kamu harcamaları olarak
hanehalklarına ve işletmelere sübvansiyon
olarak sunulması, astronomik parasal
genişlemeler sonucunu doğurmuştur. Covid19 tedbirleri ile yaşanan arz ve talep şoku
genişletici politikalarla absorbe edilmeye
çalışılmıştır.
 Mevcut konjontürde başarılı sayılabilecek
bu politikaların, 2022 yılına gelindiğinde
ABD başta olmak üzere gelişmiş ekonomiler
de dahil bir çoğunda enflasyon verileri
üzerinde önemli artışlara neden olduğu
görülmektedir.
Genişletici
politikalar
öncelikle faiz yükseltmek suretiyle yerini
daraltıcı politikalara bırakmış, helikopter
paraların sterilizasyonu sürecine hızlı bir
geçiş olması öngörülmüştür. Patlak veren
Rusya-Ukrayna savaşı, hızlı ve rijit kararlar
alınmasında, olası enerji krizi korkusuyla
politikaların yeniden gözden geçirilmesine
neden olmuştur. Zira Avrupa’nın her iki
ülkeye olan enerji bağımlılığının yüksekliği
ve
Rusya’ya
uygulanan
ekonomik
yaptırımların finansal ağırlığı küresel
ekonomi açısından çok önemlidir.
 Savaş, henüz tamamen sonlanmayan salgın
ve uluslararası enerji krizleri gibi küresel
çıkmazlar gibi nedenlerle dezenflasyon
sürecinin başarısızlığı halinde, küresel hasıla
ve
refah
düzeyindeki
azalmalarla
stagflasyon riski ekonomik ve siyasal açıdan
sorunların çok daha öteye taşınması
muhtemeldir.
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omerakcayir@nevsehir.edu.tr

Yöntemler
Çalışma önemli makroekonomik veriler
ABD başta olmak üzere gelişmiş ülkeler ve
Türkiye perspektifinde karşılaştırmalı olarak ele
alınmıştır. FED bilançoları, enflasyon verileri,
politika faiz oranları, DXY değerleri ve petrol
fiyatları ayrı ayrı ele alınmıştır. Grafiksel
kıyaslamalar, küresel bazı kısıtlar çerçevesinde
olası senaryoların nitel değerlendirilmesine
imkan sağlamaktadır.

Şekil 1

Sonuç

Tartışma

ABD merkez Bankası FED’in bilançosu, pandemi
öncesi 4 trilyon $ iken bugün 9 trilyon $’ı aşmıştır.
Bunun geçici ve makul düzeyde bir enflasyona neden
olacağı ve kontrollü olarak daraltılabileceği planlanmış
olsa da Ukrayna-Rusya savaşının enerji kanalıyla
ekonomi
üzerindeki
olası
yıkıcı
etkileri
öngörülememiştir. 1970 yıllarda yaşanan stagflasyon
tehlikesinin tekrar dünya gündemine girmesi adeta an
meselesidir. Özellikle Avrupa’da yaşanan ve
derinleşmesi yüksek olasılıklı enerji krizi, sıkça telaffuz
edilen gıda krizi ve enflasyonu, Çin’de tam olarak
anlamlandırılamayan sıkı karantina uygulamalarıyla
otomotiv sektörü gibi lokomotif sektörlerin geleceği
tehdit altında olup, tüm insanlık için önemli etkiler
doğuracak bir küresel sürece girilmiştir. Bu sarmaldan
ancak çok doğru ve senkronize politikalar sayesinde
kurtularak krizin derinleşmesinin önüne geçilebilir.

Dezenflasyon süreci zor ve maliyetlidir. En büyük
maliyeti ise fedakarlık oranı olarak ifade edilen milli
gelirde yaşanacak düşüş ve buna bağlı olarak ortaya
çıkacak işsizlik oranıdır. Dezenflasyon sürecinin
önündeki engeller şöyle sıralanabilir:
- Ukrayna-Rusya savaşıyla yükselen ve 100$’ın
üzerinde tutunan petrol fiyatları,
- Savaş son bulsa dahi uluslararası siyasi hamlelerin
dış ticaret ve petrol üzerinde devam etmesi,
- Pandemi ile başlayan ve halen devam eden Çin
kaynaklı tedarik zincirindeki kopmalar nedeniyle
üretim istenilen düzeyde gerçekleşememesi,
- Küresel ısınma, su krizleri ve orman yangınları
temelinde giderek yükselen gıda krizi senaryoları
ve stoklama eğilimiyle artan talep,
Türkiye açısından değerlendirildiğinde ise;
- Düşük faiz politikasına ek olarak döviz kurunun
kontrolü amacıyla uygulanan kur korumalı mevduat
hesabı ödemelerinin bütçe üzerinde önemli baskılar
oluşturması,
- Enflasyonun tahripkar etkilerini engellemek
amacıyla bazı kalemlerde vazgeçilen vergi
gelirleriyle azalan kamu gelirleri,
- Enerjide dışa bağımlılığın enflasyon ve cari açık
üzerindeki etkisi,
- Tasarruf açığının talep enflasyonu nedeniyle daha
da artması nedeniyle üçüz açık riskinin varlığı söz
konusudur.
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