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Özet
Bu çalişmanin amaci Aron ve Aron (1997) tarafindan geliştirilen ve son yillarda özellikle kişilik psikolojisi alaninda 
yaygin olarak çalişilan Duyusal İşlemleme Hassasiyeti (DİH; sensory processing sensitivity) üzerine yapilan çaliş-
malari derlemektir.DİH iç veya diş kaynakli uyaricilara karşi aşiri hassas olma durumu olarak tanimlanan kalitimsal 
bir yetişkin mizaç özelliğidir. Bu yazida DİH üzerine yapilmiş geçmiş çalişmalar sistematik olarak taranmiş ve alti 
alt bölümde derlenen 35 görgül çalişma işiğinda konu detayli olarak ele alinmiştir. Yapilan çalişmalarda DİH’in 
biyolojik altyapiya dayandiği ve utangaçlik, içekapaniklilik ve negatif duygulanim gibi kişilik özellikleriyle yakin 
ilişkili olduğu görülmüştür. DİH’in stres ve depresyon gibi olumsuz psikolojik değişkenlerle ilişkili bulunmasi aşiri 
hassas kişiler için dezavantaj olarak görülse de diş ve iç kaynakli uyaranlara karşi hizli farkindalik ve tepkisellik 
bu kişilik özelliğinin işlevsel yönünü ortaya koymaktadir. Alt başliklarda özetlenen temel bulgular DİH’in kişilik 
özelliklerinden olumsuz psikolojik sonuçlara kadar birçok alanda önemli doğurgulari olduğunu göstermektedir. Bu 
kapsamda ilgili kültürel faktörler ve gelecek çalişmalara ilişkin öneriler de tartişilmiştir.
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Abstract
This paper aims to systematicallyreview the current literature on sensory processing sensitivity (SPS), proposed by 
Aron and Aron (1997), and that has recently beenincreasingly investigated especially within personality psychology. 
SPS is a genetically disposed adult temperament trait, which is described as being highly sensitive to internal and ex-
ternal stimulations. In the current review, previous studies on SPS have been thoroughly elaborated with a total of 35 
empirical studies in six sub-areas. Reviewed studies have shown that SPS has a biological underpinning and is closely 
associated with certain personality traits, such as shyness, introversion, and negative affectivity. On the one hand, those 
with high levels of SPS have a tendency for having negative psychological outcomes, such as stress proneness and 
depression, which can be seen as a disadvantage. On the other hand, they have rapid awareness and keen reactivity to 
both external and internal stimuli, which can be considered as a functional aspect of this trait. Overall, findings have 
demonstrated that SPS has critical implications for a number of personality traits as well as positive and negative psy-
chological outcomes. These implications were discussed considering the potential cultural factors and directions for 
future research.
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