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Peşimi Bırakmayan Araştırma Konum: Toplumsal Cinsiyetçilik
Bölümümüz öğretim üyelerinden değerli hocamız Prof. Dr.
Nuray Sakallı-Uğurlu çalışma konusunu nasıl seçtiğini
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Hatırlıyorum
da University
of Kansas’ta
doktora eğitimine
yeni
başladığımda, bir hocam “ülken
oldukça cinsiyetçi
bir
yer, çok çalışma yapılabilir” demişti
ve ben ilk tepki olarak “Yoo, O kadar da değil” şeklinde
karşılık vermiştim. Yabancı birinin ülkemi cinsiyetçi
olarak nitelendirmesi beni rahatsız etmiş olmalı ki tepkisellik göstermişim. Oysa ki, hocamın odasından çıktığımda aklıma DTCF’ye giderken otobüste bana/diğer
kadınlara yapılan tacizler, Sıhhıye’de kaldırımda yürürken baştan aşağı süzülmeler, mahallede oynarken
komşumuzun “koskoca kızlarsınız sokaklarda koşuyorsunuz” gibi lafları, MEB yurtdışı bursunu kazanıp
Amerika’ya gideceğim zaman birinin anne-babama
“Kız başına ABD’ye mi gönderiyorsunuz?” gibi soruları
geldi. Her zaman rahatsızlık hissettiğim bu gibi yaşantılar aklımda “Tüm sevdiklerimle ne yaşadığımızın
farkında olmadan cinsiyetçi bir şekilde mi yaşadık ve
yaşıyoruz?” “Hangi yaşantılarımız
cinsiyetçi?” diye sorguladım. İlk iş
olarak cinsiyetçilik konusunu içeren bir
ders aldığımı hatırlıyorum. Sonrasında
azınlık etkileri konusundaki doktora
tezimi yazarken kadınları azınlık grup
olarak ele alarak çalışmalarımı yaptım.
Doktoramı tamamlayıp ODTÜ Psikoloji Bölümü’nde işe yeni başladığımda
ise, hiç tanımadığım bir araştırmacıdan, Prof. Dr. Peter Glick, bir e-posta
aldım. “İsminizi University of Kansas’ta danışmanınız olan Prof. Dr.
Chris Crandall’dan aldım. Prof. Dr.
Susan Fiske ile birlikte Amerikan örnekleminde Çelişik Duygulu Cinsiyetçilik Ölçeği’ni geliştirdik. Şimdi de farklı kültürlerde bu
ölçeğin geçerliği ve güvenirliğini test etmek istiyoruz.
Müslüman ve cinsiyetçiliğin yüksek olduğu bir ülke
olan Türkiye’den çalışmalarımıza katılır mısınız?” diyordu. Anladım ki bu cinsiyetçilik konusu peşimi bırakmayacaktı ve tabii ki “Evet” dedim. O gün bugündür
cinsiyet rolleri, kalıpyargılar ve çelişik duygulu cinsiyetçilik konuları ana çalışma alanım oldu.

Cinsiyetçilik konusu kalıpyargıları, kadına karşı önyargıları ve ayrımcı davranışları içerir. Kalıpyargılara
bakarsak, Türkiye’de kadınlar duygusal, fedakar,
anaç, ev hanımı, özverili ve sadık gibi sıfatlarla tanımlanırken; erkekler güçlü, kızgın, baskıcı, bencil,
aile reisi, girişken, koruyucu ve maço gibi sıfatlarla
tanımlanır. Kadın ve erkeği betimsel olarak ayıran
bu tanımlayıcı yapı kadın ve erkeklere neler yapması ya da yapmamasını dikte eden emredici bir hale
de gelebilir. Emredici (buyurgan) kalıpyargılar, kadına/erkeğe ne yapması veya yapmaması gerektiğini
belirten kodlamaları ise kültürel yapıyı, gelenekleri,
sosyal ve tutumsal ideolojileri etkiler. Kadın ile erkek
cinsiyetleri arasındaki biyolojik ve sosyal rol farklılıklarının ortaya konup, bu farklılıkların abartılması;
erkeklik ile güç, yetkinlik, yüksek statü ve üstünlüğün birleştirilmesi sonucunda kadınların politik, ekonomik ve sosyal güç açısından daha zayıf konuma
itilmesi ve ayrımcılığa uğraması cinsiyetçilik olarak
tanımlanabilir.
Toplumlarda varlığını sürdüren buyurgan cinsiyet
kalıpyargıları, bireysel ve kurumsal cinsiyetçilik kadın ve erkekleri belirli sınırlar içinde kalmaya iter.
Toplumlarca belirlenen bu çemberin dışına çıkanların vay haline. Bir taraftan, “yerini bileceksin” ve
“elinin hamuru ile erkek işine karışma” gibi uyarılar
ile kadınlara çemberin
içine geri dönmeleri
şiddetle(!) tavsiye edilir.
Diğer taraftan, “sen
nasıl
erkeksin”
ve
“adamın dibi” gibi erkeklik vurgulayan seslenişler ile erkeklere
erkekliklerine
sahip
çıkmayı öğütlenir. Bu
nedenlerledir ki sözümü dinlemedi diye kadın döven ve öldüren
erkekler; taciz edilen,
cinayete kurban giden
kadınlar her gün gündemdeki yerini korur.
Yaşantımda ve eğitim hayatımda hep peşimde olan
toplumsal cinsiyetçiliği ve ilintili unsurları anlamak ve
çözümüne bir nebze katkı sağlamak amacıyla araştırmalar yapıyorum. Ben de toplumsal cinsiyetçiliğin
peşini bırakmıyorum. Cinsiyet eşitliğinin sağlandığı
günlere ulaşmak dileklerimle...
Saygı ve sevgilerimle…
Prof. Dr. Nuray Sakallı Uğurlu
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Bölümden Haberler!

ODTÜ Psikoloji Bölümü
olarak 10 Mayıs Psikologlar
Günü’nü hep birlikte
coşkuyla kutladık!

ODTÜ PSİKOLOJİ BÖLÜM

SAYF A 3

Bölümden Haberler!
23. Şizofreni Penceresinden Hayat Etkinliği Gerçekleştirildi!
ODTÜ Psikoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Nuray Karancı tarafından
verilen "Alan Çalışması" dersinin öğrencileri ve "Şizofreni Hastalar ve
Yakınları Dayanışma Derneği" ile işbirliği içerisinde, "Şizofreni Penceresinden Hayat" etkinliğinin 23.'sü 14 Mayıs 2018 tarihinde gerçekleştirildi.

Trafik ve Ulaşım Psikolojisi Programı ve Güvenlik Araştırma Birimi
(GAB) öğretim üyeleri ve araştırmacıları yeni bir hakemli bilimsel edergi yayımlamaya başladı!
Dr. Öğr. Üyesi Bahar Öz’ün editörlüğünü üstlendiği, Trafik ve Ulaşım Psikolojisi programı ve GAB araştırmacılarını yayın kurulu üyeleri olduğu “Trafik
ve Ulaşım Araştırmaları Dergisi - TUAD”ın ilk sayısı Nisan 2018’de yayımlandı. Dergide karayolu, demiryolu, havayolu gibi trafik ve ulaşım ortamlarında güvenlik, tasarım, yapılanma ve denetim gibi konulara ilişkin insan, araç,
fiziksel ve sosyal çevre gibi etmenleri konu alan bilimsel çalışmalar yayımlanacaktır. TUAD’a erişim bağlantısı: http://dergipark.gov.tr/tuad

Prof. Dr. Nebi Sümer hocamız "25 yıldır sosyal
bilimler" panelinde konuşmacıydı!
ODTÜ Öğrenci Toplulukları tarafından düzenlenen
panelde, Prof. Dr. Nebi Sümer psikoloji bilimlerinin
Türkiye’deki geçmişi ve sosyal ve fen bilimleri arasında köprü bilim olarak oynadığı rol hakkında konuştu.

Prof. Dr. Canan Sümer ve Dr. Öğr. Üyesi Yonca
Toker çeşitli eğitimler verdiler!


Sümer, H. C. (4-29 Mayıs 2018). "İş Yeri Nezaketsizliklerinden Psikolojik Tacize..." ODTÜ İdari Personel Gelişim Programı (İGEP) Eğitimi.



Toker, Y. (11-18 Mayıs, 2018). “İş Yerinde Cinsel
Taciz.” ODTÜ İdari Personel Gelişim Programı
(İGEP) Eğitimi.
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Bölümden Haberler!
Prof. Dr. Nebi Sümer Psikoloji Alanına Yeni Bir Kitap Kazandırdı!
Prof. Dr. Nebi Sümer Hocamız, Doç. Dr. Melikşah Demir ile birlikte editörlüğünü üstlendiği “Close Relationships and happiness across cultures”
isimli kitabı alana kazandırdı. Kitabın içeriğine dair kısa önsözü ise şöyle:
“This volume brings together experts from five continents (31 contributors from 10 countries) and presents reviews and empirical studies
of multiple close relationships and their associations with mental well
-being and happiness. Collectively, the chapters in this volume focus
on parent-child relationships, marital relationships, friendships, and
relationships with relatives such as grandparents. In addition to reviews of the current literature, the empirical studies included in this
volume relied on multiple methods (e.g., longitudinal, dyadic) and
investigated various aspects of relationships (e.g., satisfaction, overall quality, forgiveness) when investigating the close relationshiphappiness association in different cultures.”

Bunları Biliyor Muydunuz?
Prof. Dr. Canan Sümer Hocamızın bizimle paylaşmış olduğu, yakın zamanda yayımlanmış araştırmaların sonuçlarına göre;
 Ömrümüzde uyanık geçirdiğimiz toplam zamanın (467200 saat) yaklaşık 1/5’ini (86432 saat) işte
geçirdiğimizi,
 Kadınların özellikle üst düzey yöneticilik için aday gösterilme ihtimalinin, işler kötüye gidiyorken arttığını, bu etkiye de cam yamaç denildiğini,
 Geribildirimin (1/3’ünün) performans üzerinde olumsuz etki yaptığını,
ve Doç. Dr. Emre Selçuk Hocamızın bizimle paylaşmış olduğu, yakın zamanda yayımlanmış araştırmaların sonuçlarına göre;
 Bir kişinin sadece yüzüne bakarak edindiğiniz ilk izlenimlerin, o kişiyle 20 dakika sohbet ettikten
sonra bile etkisini büyük ölçüde koruduğunu,
 İlişkilerimizi devam ettirmemizin bir nedeninin statükodan vazgeçmememiz olduğunu,
 Evliliğinizin kalitesinin kaç yıl yaşayacağınızı belirleyen en önemli faktörlerden biri olduğunu,
biliyor muydunuz?
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Ödüller


Bölümümüz öğretim üyelerinden Doç. Dr. Emre Selçuk, ODTÜ Geliştirme Vakfı 2018 Yılı Genç Araştırmacı Başarı Ödülüne layık görülmüştür. Hocamızı gönülden tebrik ediyoruz.



Bölümüz lisans üstü öğrencilerinden Pelşin Ülgen, Güler Beril Kumpasoğlu ve Nazlı Akay, SBE Performans Ödülüne layık görülmüşlerdir. Öğrencilerimizi ve sırasıyla danışmanları Doç. Dr. Deniz Canel
Çınarbaş, Prof. Dr. A. Nuray Karancı ve Dr. Öğr. Üyesi Başak Şahin
Acar'ı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.

Başarılar
TÜBİTAK 1003 - Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı "1003SBB-Aile-2017-2 Çocuk Yetiştirme Tutumları" konu başlığı altında bölümümüz
öğretim üyelerinden;


Prof. Dr. Nebi Sümer'in "Türkiye’de Çocuk Yetiştirme Tutumlarının Sosyo
Kültürel ve Psikolojik Öncüllerinin ve Sonuçlarının Kuşaklararası, Kuşak içi
ve Gelişim Dönemeler Temelinde İncelenmesi" ve



Prof. Dr. Sibel Kazak Berument’in "Ebeveynlik Tutumlarının ve EbeveynÇocuk İletişim Özelliklerinin Çocuk ve Ergen Gelişimine Etkisi" başlıklı projeleri kabul almıştır.

Her iki hocamızı ve ekiplerini tebrik ediyoruz.

Yayınlar


Akşar, C., Alavcı, T., Tekin, M. E. & Tekeş, B. (2018). Cinsiyetçiliğin Sürücü Öfkesi ve Sürücü Öfke
İfadesi ile İlişkisi. Trafik ve Ulaşım Araştırmaları Dergisi, 1. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/
tuad/issue/36875/420886



Fındık, G. & Öz, B. (2018). Yaşlı sürücülerin trafik deneyimleri. Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi, 8(1),
147-164. doi: 10.13114/MJH.2017.388



Küçükkömürler, S. & Özkan, T. (2018). Commentary on “The meaning maintenance model: on the
coherence of social motivations". International Journal of Social Inquiry, 11, 1, 183-201.



Sakman, E., & Sümer, N. (2018). Attachment (in)security and threat priming influence signal detection performance. The Journal of Social and Personal Relationships. 35(6), 889–916.



Tekeş, B., Üzümcüoğlu, Y., Hoe, C. & Özkan, T. (2018). The Effect of Cultural Values on Obesity:
Investigating Hofstede’s Cultural Dimensions and Schwartz’s Basic Values. Psychological Reports.
DOI: 10.1177/0033294118777965



Yüce-Selvi, Ü., & Sümer, N. (2018). İş Güvencesizliğinin Etkileri: Temel Yaklaşımlar ve Olumsuz
Etkileri Düzenleyici Faktörler Üzerine Bir Derleme. İş ve İnsan Dergisi, 5 (1), 1-17.
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ODTÜ Psikoloji
Bölümü
olarak, bu bahar da
kongre ve
konferanslara aktif
katılım
gösterdik.

KONGRE SUNUMLARI VE KONFERANSLAR


Mete, İ., Çatalsakal, S., Sümer, C., & Yazar, Y. (April 19-21, 2018). Trait Mindfulness
Affects Workplace Outcomes via Self-Regulation and Job Satisfaction. Oral presentation at the Annual Conference of SIOP, Chicago, IL.



Ok, A. B., & Toker, Y. (April 19-21, 2018). When is the retired more satisfied? A multilevel analysis across 43 countries. Poster presentation at the Annual Conference of
SIOP, Chicago, IL.
Sümer, H. C. (27 Nisan 2018). İş Yerinde Mahşerin Üç Atlısı: Kişilik Temelli (Olumsuz)
Liderlik Kuramlarıyla Yeni Başlangıç. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Psikoloji Kongresi.
Ankara





Sümer, N. (Nisan, 2018). Bağlanma ve Ebeveyn Duyarlığı. Büyük Kolej, Ankara.



Sümer, N. (Nisan, 2018). Mutluluk ve Bağlanma. Mersin Üniversitesi, Psikoloji Günleri.



Sümer, N. (Mayıs, 2018). Okul Ortamında Bağlanma. Karatay Üniversitesi, Konya.



Toker, Y. (April 19-21, 2018). Vocational Interests toward complex occupations make a
difference in STEM work life. Poster presentation at the Annual Conference of SIOP,
Chicago, IL.



Toker, Y. (Nisan, 2018). İş yerinde cinsel taciz ve kültür. Çankaya Üniversitesi, Ankara.

TEZLER


Prof. Dr. Bengi Öner Özkan danışmanlığındaki Özge Kantaş “What I need is more than a job: A self-determination theory based profile of disconnected and working youth in Turkey” başlıklı doktora tezini,



Prof. Dr. Özlem Bozo danışmanlığındaki Yeliz Şimşek Alphan “An interpretative
phenomenological analysis of meaning-making of infertility among infertile Turkish women: Developing and testing the effectiveness of an online intervention
program in meaning-making” başlıklı doktora tezini,



Prof. Dr. Türker Özkan danışmanlığındaki Yeşim Üzümcüoğlu Zihni “The relationships between traffic climate and driver behaviors: Explicit and implicit measures with Turkey and Chinese samples” başlıklı doktora tezini,



Prof. Dr. Türker Özkan danışmanlığındaki Gaye Solmazer “How do individual
differences affect construal level theory (CLT) of psychological distance? Selfcompassion and construal level” başlıklı doktora tezini,



Prof. Dr. Faruk Gençöz danışmanlığındaki Fazilet Canbolat “A qualitative research on suicide notes: Mental representations in suicide notes of men” başlıklı
doktora tezini,



Prof. Dr. Canan Sümer danışmanlığındaki Seren Burak Özkum “Effect of social
media information on recruiters’ hiring decision making processes: A policy capturing approach” başlıklı yüksek lisans tezini,



Prof. Dr. Nuray Karancı danışmanlığındaki Dilara Hasdemir “Effects of refugee
trauma on interpreters: A qualitative analysis of vicarious traumatization and coping” başlıklı yüksek lisans tezini,



Doç. Dr. Deniz Canel Çınarbaş danışmanlığındaki Pelşin Ülgen “Kurdish-Turkish
mixed race individuals’ identity construction processes coping strategies and their
views on psychotherapy” başlıklı yüksek lisans tezini

başarıyla sunmuşlardır.
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DÖRT CEVAPTA DOKTORA TEZİM
Ad Soyad: Dr. Özge Kantaş
Başlık: Bir işten daha fazlasına ihtiyacım var: Türkiye'de kopuk gençliğin ve çalışan gençlerin öz-yönetim kuramı'na dayanan profil analizi
Konu Neydi? Bu çalışmada işsizlik psikolojik bir örselenme olarak ele
aldım; buna bağlı olarak işsiz ve çalışan gençlerin temel psikolojik ihtiyaçlarının ne denli doyuma ulaşıp ne denli ketlendiğini, özerk işlevsellik gösterip
gösterememeleri aracılığıyla ortaya koymayı amaçladım.
Nasıl Çalışıldı? 15-29 yaş arasında olup ne okuyan ne çalışan (kopuk)
gençler ve çalışmakta olan gençlerin sosyal medya üzerinden ankete katıldığı bu çalışmada, iki grubun sürecini tek model içerisinde aynı anda analiz
etmemi yarayan bir istatistik tekniği kullandım.

Ne Bulundu? Beklediğim gibi, her iki grup için de hayatlarında özerkçe
işlevsellik göstermeleri üzerinde psikolojik ihtiyaçlarının doyumunun olumlu,
ihtiyaç ketlenmesinin ise olumsuz etkisi vardı. Bu da dolayısıyla psikolojik
sağlığı sağlayan, psikolojik rahatsızlıkları ise önleyen bir etkiydi. Ancak beklenmedik bir şekilde iki grubun da eşit düzeyde ketlenme yaşadığı, ama
kopuk gençliğin çalışan gençlere göre ihtiyaç doyumunun daha düşük olduğunu buldum. Nitel verilerle birleştiğinde ise işsizliğin kendi başına bir risk
unsuru olduğu ama salt bir iş bulmuş olmanın da özerkçe değilse iyilik getirmediği ortaya çıktı. Yani mutlu işsizlik yoksa da, mutlu ve mutsuz istihdamların varlığı da çarpıcıydı. Bu da gençlerin psikolojik ihtiyaçlarının sadece
bir iş bulunca doymuyor olduğunu, bir işe illa ki ihtiyaçları olsa da, bunun
temel psikolojik ihtiyaçları doyduğu ölçüde esenlik sağladığını vurguluyordu.
Neden Önemli? OECD ülkeleri arasında en yüksek kopuk gençlik yüzdesine sahibiz. Ancak Türkiye’de de
dünyada olduğu gibi bu sorun eğitim ve istihdam politikalarıyla çözülmeye çalışılsa da, bu gençlerin psikolojik
sağlığı ve esenliği hususu hem literatürde hem uygulamada eksikti. İnsan motivasyonu ve gelişimine dair bir
makrokuram olan Öz-Yönetim Kuramı ise, böyle bir çalışma için ilk defa kullanılmıştır. Böylece Türkiye’de
gençlerin psikososyal deneyimlerini bilmek bu doğrultuda atılabilecek adımlar konusunda fayda sağlayabilir.
Ayrıca böylelikle bazı ölçekler de dilimize kazandırılmıştır.

Ad Soyad: Dr. Yeşim Üzümcüoğlu Zihni
Başlık: Trafik iklimi ve sürücü davranışları arasındaki ilişkiler: Türk ve
Çin örneklemlerinde açık ve örtük ölçümler
Konu Neydi? Ülkeler arasındaki trafik kaza oranları farklılıklar göstermektedir ve altında yatan nedenlerden biri algılanan trafik iklimindeki farklılıklar olabilir. Bu nedenle, ülkede algılanan trafik ikliminin sürücü davranışları ile
ilişkileri farklı örneklemler üzerinde incelenmiştir.

Nasıl Çalışıldı? Çalışmanın ilk kısmında Türkiye’deki ve Çin’deki sürücülere internet üzerinden anket uygulanmıştır. İkinci kısmında ise Türkiye’deki
genç sürücülere anketlere ek olarak, örtük çağrışım testi ve sürüş simülatörü
uygulanmıştır.
Ne Bulundu? Trafikte algılanan dışsal duygu taleplerinin trafikte istenmeyen davranışları arttırdığı; Türkiye’de trafik ortamının işlevsel algılanmasıyla ihlallerin azaldığı Çin’de ise trafikte gerekli becerilerin artmasıyla ihlallerin
azaldığı bulunmuştur. Genç sürücülerde ise sadece örtük olarak algılanan
işlevsellik pozitif sürücü davranışları ile ilişkili bulunmuştur.
Neden Önemli? Literatürde trafik iklimi ilk defa örtük yöntemler ile ölçülmüştür. Trafiğe yönelik örtük ve açık tutumların farklılık gösterebileceği, aynı zamanda ilişkiler arasında kültürlerarası farklar olduğu söylenebilir. Tutumların
oluşmasında ise trafikte deneyimin büyük rol oynadığı çıkarımına varılabilir.
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BÖLÜMÜMÜZDEN PROJELER
TACTIC Projesi: Toplumların Bir Krize Karşı Daha İyi Hazırlanması İçin Araçlar,
Yöntemler ve Eğitim
TACTIC, Avrupa Birliği Komisyonu 7. Çerçeve Programı kapsamında yürütülen bir işbirliği projesidir. Proje
süresi 2 yıl olup ilgili çalışmalar Mayıs 2014-Mayıs 2016
tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Konsorsiyumda 5
farklı ülkeden (Almanya, İngiltere, Yunanistan, Polonya,
Türkiye-AYM) 7 farklı ortak faaliyet göstermiştir.

Proje No: 608058
Proje Yürütücüsü:
Prof. Dr. A. Nuray Karancı
Araştırmacılar:
Canay Doğulu
Gözde İkizer
Şerife Yılmaz
Hüseyin Bayraktar (Düzce Üniversitesi Kaynaşlı Meslek
Yüksekokulu)

TACTIC projesi, Avrupa’daki toplumlarda büyük ölçekli ve sınır ötesi afet ve krizlere halkın hazırlığını arttırmayı amaçlayan iki yıllık bir AB projesidir.
Projenin ana çıktıları olarak; toplumların çeşitli tehlikelere ne kadar hazırlıklı olduğunu değerlendirmesini sağlayacak bir
toplumsal hazırlık kılavuzu ve hazırlıklı olmak için iletişim ve eğitim üzerine iyi uygulamalar kataloğu geliştirilmiştir. Kılavuz ve katalog, TACTIC projesinin dört vaka çalışması temel alınarak test edilmiş ve gene vaka çalışmasına
göre geçerlilikleri değerlendirilmiştir. Buna dayanarak, TACTIC çeşitli tehlikelere karşı toplumsal hazırlığı arttırmak için
uzun vadeli bir öğrenme çerçevesi geliştirmiştir.
Kılavuz, katalog ve çerçeve; internet tabanlı bir platformda sunularak, büyük ölçekli ve sınır ötesi afet ve krizlere hazırlığı
öğrenmek için etkileşimli bir izlence yöntemi sunmuştur.

TACTIC kapsamında yürütülen dört vaka çalışması :
 Avrupa’da terörizm
 Orta Avrupa’da seller
 İngiltere’de salgın hastalıklar
 Türkiye’de depremler

Kaynaşlı vaka çalışmasında ilgili paydaşların katıldığı iki çalıştay düzenlenmiştir.


İlk çalıştayın amacı, toplumsal hazırlık kılavuzunu sunmak
ve test etmek, iletişim ve eğitim malzemesi ve uygulamaları
açısından ihtiyaçları değerlendirmektir.

Proje kapsamında “Türkiye’de Depremler” vaka
çalışması Kaynaşlı’da yürütülmüştür.



İkinci çalıştayın amacı ise, toplumsal hazırlıklılık kılavuzuyla
beraber iletişim ve eğitim malzemesi ve uygulamalarının
geçerliğini değerlendirmektir.

Kaynaşlı’da yapılan vaka çalışmasında, 1999
depreminden etkilenen Kaynaşlı’da depremlerle
beraber depremlere ilişkin ikincil tehlikelere (örn.,
yangınlar) ve diğer tehlikelere (örn., sel, toprak
kayması ve ulaşım kazalarına bağlı kimyasal sızıntı) karşı bireysel, toplumsal ve kurumsal hazırlıklılık üzerine odaklanılmıştır.
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Ek Görevli Hocalarımız
HANDE KAYNAK
“PSY374 - Biological Psychology” dersini verdiği için kendisine teşekkürlerimizi sunarız.

ELİF BARIŞKIN
“PSY532 - Application in Clinical Assessment” dersini verdiği için kendisine teşekkürlerimizi sunarız.

EMİNE TUNA ULAŞAN ÖZGÜLE
“PSY100 - General Psychology” ve “PSY150 - Understanding Social
Behavior” derslerini verdiği için kendisine teşekkürlerimizi sunarız.

SEVDA ATILGAN

“PSY594 - Practicum in Clinical Psychology” dersini verdiği için kendisine teşekkürlerimizi sunarız.

YEŞİM TÜRKÖZ
“PSY594 - Practicum in Clinical Psychology” dersini verdiği için kendisine teşekkürlerimizi sunarız.

ÖZGE ORBAY MERGEN
“PSY240 - Coping with Stress” dersini verdiği için kendisine teşekkürlerimizi sunarız.

EZGİ TUNA
“PSY371 - Emotion” dersini verdiği için kendisine teşekkürlerimizi sunarız.
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MEZUNLARIMIZ: Kim, Nerede?
Ayşegül ERTÜRETEN



Mezuniyet Yılı: 2005



Yüksek Lisans: Koç Üniversitesi, Endüstri-Örgüt
Psikolojisi



Çalıştığı Kurum: Ericsson



İlgi/Çalışma Alanları: İnsan Kaynakları Yönetimi,
İşgücü Planlaması, İK Analitiği, Ücretlendirme ve Yan
Haklar, Yetenek Planlaması



Bulunduğu Şehir: İstanbul



İletişim Bilgileri:


E-posta: aysegulcav@gmail.com

Başak KUBİN METE


Mezuniyet Yılı: 2009



Yüksek Lisans: Hacettepe Üniversitesi Psikolojik
Danışma ve Rehberlik



Doktora: Hacettepe Üniversitesi Psikolojik Danışma
ve Rehberlik (devam ediyor)



Çalıştığı Kurum: TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel
Müdürlüğü



İlgi/Çalışma Alanları: Çocuk İstismarı ve İhmali, Örgüt
Psikolojisi, Demiryollarında İnsan Faktörü, Travma



Bulunduğu Şehir: Ankara



İletişim Bilgileri:


E-posta: bkubin@gmail.com



Telefon: 0505 389 1986
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