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Renkler ve Kimlikler 

 

Bölümümüz öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Leman Korkmaz, sosyal kimliklerin hayatımızdaki 

rolünü anlattı. 

Yeni tanıştığımız birinin bize ilk olarak yöneltti-
ği sorular ya da kendimizi tanıtırken ilk olarak 
bahsedeceklerimiz üzerinde şöyle bir düşündü-
ğümüzde karşımıza “grup” ya da diğer bir ifa-
deyle sosyal kimliklerimiz çıkar. Kişisel özellik-
lerimiz, ilgi alanlarımız, sevdiğimiz ya da nefret 
ettiğimiz şeylerden çok daha önce memleketi-
miz, cinsiyetimiz, okuduğumuz bölüm, yaşımız, 
işimizdir mevzu bahis olan…  
 
Başkaları bizimle ilgili değerlendirmelerde bulu-
nurken, bize yönelik nasıl bir tavır sergileye-
ceklerini belirlerken, istesek de istemesek de 
grup kimliklerimiz bizimle “oradadır”; biz kendi-
mizle ilgili değerlendirmelerde bulunurken, sos-
yalleşirken, nerede nasıl davranacağımızı be-
lirlerken ve yaşadığımız pek çok deneyimde 
grup kimliklerimiz fark etsek de fark etmesek 
de yine “orada” bizimle ve bizim bir parçamız 
olarak var olur.  
 
Bizi “biz” yapan nedir ya da biz “kimiz” gibi va-
roluşsal sorulara verdiğimiz yanıtlarda yankı 
bulan sosyal kimlikler bizim renklerimizdir as-
lında. Her rengin herkeste aynı durmaması ve 
renklerin farklı ışık düzeylerinde çok başka 
görünmesi gibi, bizim renklerimiz olan sosyal 
kimlikler de farklı zaman ve bağlamlarda kişile-
rin çok başka deneyimler yaşamalarına neden 
olur. Bazı durumlarda bazıları için takdir, des-
tek ve hatta şifa kaynağı olan bu renkler, farklı 
bağlamlarda aynı kişiler ya da başka birileri için 
istenmeme, hor görülme, tehdit kaynağı olur ve 
hatta kişi sahip olduğu renk yani sosyal kimlik 
nedeniyle ölümle karşı karşıya kalır. Bu neden-
le kişiler zaman zaman onların bir parçası olan 
bu renkleri yani bizi biz yapan grup kimliklerini 
(örn., cinsel yönelim, dini inanç) saklamak, 
gizlemek zorunda hisseder. Bu her zaman 
mümkün değildir tabii, bazı renkler çok görü-
nürdür (örn., yaş, biyolojik cinsiyet) ve sakla-
mak zordur. Bazen de kişi, ayrımcılık gibi 
olumsuz deneyimler getirecek de olsa bütünlü-
ğünün bir parçası olan kimliğine sahip çıkmak 
ister ve ömrünü bunun için mücadeleye adar.      
 
Bunlara ek olarak, farklı kimliklerin renklerine 
bürünmüş olarak var olan bizlerin her ne kadar 
başkalarıyla ortak ve farklı renklere sahip olsak 
da üzerimizdeki tüm renklerin cümbüşüne bak-
tığımızda biricik olduğumuzu hatırlatmak gere-
kir. Amin Maalouf’un “Ölümcül Kimlikler” kita-
bında belirttiği gibi aslında bizim birçok kimliği-
miz yok “… bir kişiden diğerine asla aynı olma-
yan özel bir “dozda” onu biçimlendiren bütün 

öğelerden oluşmuş tek bir kimliğimiz var”. 
 
Bir sosyal psikolog olarak benim için bizi biz 
yapan, yaşadığımız her deneyimde fark etme-
sek de etkisi olan “renklerin” yani sosyal kimlik-
lerin etkisini görebilmek, sosyal kimlikler nede-
niyle ortaya çıkan çatışmaları anlamak, çözüm 
getirebilmek; herkesin renklerinden utanmadan, 
bu renkleri saklamaya çalışmadan, bu renklerle 
mutlu ve özgürce yaşayabilmesi için neler yapı-
labileceği üzerine düşünmek, konuşmak önemli. 
Geriye dönüp baktığımda, küçük yaşlarda göç 
deneyimi yaşamış olmam nedeniyle ve OD-
TÜ’deki eğitimim sırasında aldığım özellikle 
Gruplararası İlişkiler, Toplumsal Cinsiyet Psiko-
lojisi ve Benlik derslerinin de etkisiyle sosyal 
kimlikler üzerinde çalışmak istemem kaçınıl-
mazdı sanırım (Bu vesileyle Nuray Sakallı, Ol-
cay İmamoğlu ve Nebi Sümer hocalarıma bura-
dan teşekkür etmek isterim). Herkesin farklı 
kimlikleriyle var olabildiği, bu kimlikleri korkma-
dan, özgürce benimseyebildiği ve gösterebildiği, 
kimliklerin korku, tehdit, ayrımcılık getirmediği, 
çeşitliliğin güzelliğini görebildiğimiz güzel günle-
re! 
 
Dr. Öğr. Üyesi Leman Korkmaz 

Dopdolu bir 
içerikle yeni 

sayımız! 
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ODTÜ PSİKOLOJİ BÖLÜM BÜLTENİ 

Öğretim üyelerimizden Prof. Dr. Tülin Gençöz’ün baş editörlüğünü üst-
lendiği AYNA Klinik Psikoloji Dergisi’nin yeni sayısı çıktı. 

ODTÜ Psikoloji Bölümü öğretim üyelerimizden Prof. Dr. Tülin Gençöz’ün 
Baş Editörlüğünü yürüttüğü, farklı psikoloji bölümlerinden öğretim üyeleri ve 
elemanlarının editör kurulunda yer aldığı AYNA Klinik Psikoloji Dergisi nicel, 
nitel, vaka, eser incelemesi, psikometrik gibi farklı türlerdeki Türkçe veya 
İngilizce makalelere yer vermektedir. 2014 yılından bu yana yılda 3 sayı ola-
rak yayınlanan, TR Dizin ve Uluslararası alan dizini EBSCOhost dizinlerinde 
yer alan AYNA Klinik Psikoloji Dergisi’nin Lacanyen Psikanaliz (2017, Cilt 4, 
Sayı 3) ve Nitel Araştırmalar (2019, Cilt 6, Sayı 1) özel sayıları da bulun-
maktadır. 2021 Haziran ayında derginin 8. Cilt, 2. Sayısı yayınlanmıştır. 
Dergide yer alan makalelerin tam metinlerine https://dergipark.org.tr/tr/pub/
ayna adresi üzerinden erişebilirsiniz. 

Trafik ve Ulaşım Psikolojisi Programı ve Güvenlik Araştırma Birimi (GAB) 
öğretim üyeleri ve araştırmacıları tarafından yayımlanan TUAD’ın yeni sayısı 
çıktı. 

Trafik ve Ulaşım Psikolojisi Lisansüstü Programları ile Güvenlik Araştırma Birimi 
öğretim üyeleri ve araştırmacıları tarafından çıkarılan “Trafik ve Ulaşım Araştırma-
ları Dergisi - TUAD”ın yeni sayısı Nisan 2021’de yayımlandı. TUAD’ın Nisan 2021 
sayısına erişim bağlantısı: 

https://dergipark.org.tr/tr/pub/tuad/issue/62041 

Bölümümüz öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Dicle Dövencioğlu, "Psikolojide Bilişsel ve Davra-
nışsal Süreçlere Deneysel Yaklaşımlar" başlıklı kitap için yazdığı bölüm ile alana katkı sağladı.  

Dicle Hocamız, Dr. Öğr. Üyesi Güneş Ünal ve Dr. Öğr. Üyesi İnci Ayhan'ın editörlüğünü üstlendiği, Prof. 
Dr. Reşit Canbeyli'nin önsözünü yazdığı kitabın "Fonksiyonel Manyetik Rezonans Görüntüleme ile Üç 
Boyutlu Görsel Algı" başlıklı 4. bölümünü yazarak alana katkı sağlamıştır.  
Kitapla ilgili detaylar ve satın almak için: 
https://www.nobelyayin.com/psikolojide-bilissel-ve-davranissal-sureclere-deneysel-
yaklasimlar_17181.html 

Vefat. 

Bölümümüz öğretim üyesi Prof. Dr. Mine Mısırlısoy’un annesi Nevin Mısırlısoy, 17 Haziran 2021 tarihinde 
vefat etmiştir. Kendisine Tanrı'dan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyoruz. 

Vefat. 

Bölümümüz öğretim üyesi ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tülin Gençöz’ün babası, yine bölümümüz 
öğretim üyesi ve Sürekli Eğitim Merkezi Başkanı Prof. Dr. Faruk Gençöz’ün kayınpederi Selamettin 
Dikencik, 6 Haziran 2021 tarihinde vefat etmiştir. Kendisine Tanrı'dan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine 
başsağlığı ve sabır diliyoruz. 

 

BÖLÜMDEN HABERLER 

https://dergipark.org.tr/tr/pub/ayna
https://dergipark.org.tr/tr/pub/ayna
https://dergipark.org.tr/tr/pub/tuad/issue/62041
https://www.nobelyayin.com/psikolojide-bilissel-ve-davranissal-sureclere-deneysel-yaklasimlar_17181.html
https://www.nobelyayin.com/psikolojide-bilissel-ve-davranissal-sureclere-deneysel-yaklasimlar_17181.html
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ODTÜ PSİKOLOJİ BÖLÜM BÜLTENİ 

ODTÜ Psikoloji Bölümü Seminer Serisi kapsamında konuşmacılarımız vardı:  

 9 Nisan'da Dr. Ezgi Sakman, "'Think' Negative, Be and See Negative: Negative Implicit Partner Evalu-
ations Predict Adverse Relationship Experiences", 

 16 Nisan'da Prof. Dr. Aysun Doğan, "Okullarda Akran Zorbalığını Önleyici Müdahale Programları", 
 30 Nisan'da Doç. Dr. Aslı Kılıç Özhan, "Response Bias in Numerosity Perception at Early Judg-

ments", 
 7 Mayıs'ta Nurdan Keleş ve Atakan Okat, "ODTÜ  Psikoloji Bölümü Araştırma Görevlileri İş Analizi ve 

Yetkinlik Geliştirme Projesi", 
 21 Mayıs'ta Ayşe Büşra İplikçi, "Parenting during the Pandemic: Antecedents and Consequences of 

Change in Mothers’ Psychological Distress", 
 28 Mayıs'ta Dr. Öğr. Üyesi Başar Demir, "Just Another COVID-19 Study: Investigating Protective Be-

haviors and Vaccination Intentions", 
 11 Haziran'da Dr. Öğr. Üyesi Burcu Tekeş, "The Effect of Imple-

mentation Intention on Speeding Behavior: A Simulator Study", 
 18 Haziran'da Prof. Dr. Orçun Yorulmaz, "Akıl Hastalıklarında 

Damgalama: OKB Örneği", 
 25 Haziran'da Doç. Dr. Hande Ilgaz, "More than Words: Change 

in Maternal Mental State Discourse Styles across Repeated 
Book Reading in Relation to Theory of Mind", 

başlıklı konuşmasını yapmak üzere konuk oldu. 

 

BÖLÜMDEN HABERLER 

Bölümümüz öğretim üyelerinden Prof. Dr. Özlem Bozo Özen'in "PSY470 - Applied Health Psychol-
ogy" dersi kapsamında değerli bir konuğu vardı. 

Ders kapsamında 6 Mayıs Perşembe günü Saat 12.00'de Pozitif Yaşam Derneği’nden Sosyal Hizmet Uz-
manı Hazal Hartavi'nin katılımıyla "HIV Farkındalık Oturumu" yapılmıştır. 

Bölümümüz öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Başak Şahin Acar’ın “PSY514 - Language Deve-
lopment and Bilingualism” dersinde değerli konukları vardı: 

 Kadir Has Üniversitesi'nden Dr. Öğretim Üyesi Aslı Aktan-Erciyes, "Early Pa-
rental Causal Language Input Predicts Children’s Later Causal Verb Understan-
ding", 
 Max Planck Institute’tan Prof. Dr. Aslı Özyürek, “General and Language Spe-
cific Factors Influence Reference Tracking in Speech and Gesture in Discourse“, 
 Koç Üniversitesi'nden Doç. Dr. Tilbe Göksun, "Social Robots for Early Langu-
age Learning: Current Evidence and Future Directions", 
 University of Auckland'dan Prof. Dr. Michael Corballis, "Mirror Neurons and 
Language Evolution", 
 Koç Üniversitesi'nden Prof. Dr. Aylin Küntay ve Kadir Has Üniversitesi'nden 
Dr. Öğr. Üyesi Berna Uzundağ, dil gelişimi ve ikidillilik, 
 Max Planck Institute'tan Dilay Karadöller, "Effects and Non-Effects of Late 
Language Exposure on Spatial Language Development: Evidence from Deaf 
Adults and Children", 
 University of Plymout'tan Doç. Dr. Patricia Kanngiesser, "Children, But Not 
the Great Apes, Respect Ownership", 

konulu konuşmasını yapmak üzere konuk oldu. 
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ODTÜ PSİKOLOJİ BÖLÜM BÜLTENİ 

Kongre Sunumları ve Konferanslar 
 Altinoz, Z. S., Berument, S. K., Sahin-Acar, B., Doğan, A., & Tahiroglu, D. (2021). Parental and peer acceptance and rejection and 

cross-context interactions. Poster presented at the Society for Research in Child Development, Virtual Conference. 

 Aydoğdu, E., Berument, S. K., Doğan, A., Şahin-Acar, B., & Tahiroğlu, D. (2021). The maternal factors effecting cognitive engagement 
during COVID-19 pandemic: A path analysis. Poster presented at the Virtual Biennial Meeting of Society for Research in Child 
Development (SRCD) in April 7-9.  

 Bahtiyar-Saygan, B., & Berument, S. K. (2021). Bidirectional effects between parenting and temperament in the context of a children’s 
self-concept. Poster presented at the Virtual Biennial Meeting of Society for Research in Child Development (SRCD) in April 7-9.  

 Durmus, R., Berument, S. K., Şahin-Acar, B., Tahiroğlu, D., & Doğan, A. (2021). The effect of Covid-19 experience of children on 
externalizing behaviors: A moderated moderation model of temperament and perceived parenting. Poster presented at the Virtual 
Biennial Meeting of Society for Research in Child Development (SRCD) in April 7-9.  

 Ertekin, Z., Berument, S. K., & Gölcük, M. (2021). Categorization skills of the institutionalized vs. family reared infants. Poster presented 
at the Virtual Biennial Meeting of Society for Research in Child Development (SRCD) in April 7-9.  

 Gölcük, M., Berument, S. K., Koç, G., & Ertekin Z. (2021). Growth rate of expressive language skills of ınfants in ınstitutional care: 
Turkish care type study. Poster presented at the Virtual Biennial Meeting of Society for Research in Child Development (SRCD) in April 
7-9.  

 İplikçi, B., Memişoğlu-Sanlı, A., Anaçali, E., Ilgun, Y., Aydoğdu, E., Şahin-Acar, B., Tahiroğlu, D., Doğan, A., & Berument, S. K. (2021). 
Parenting during the pandemic: Antecedents and consequences of change in parental psychological distress. Poster presented at the 
Virtual Biennial Meeting of Society for Research in Child Development (SRCD) in April 7-9.  

 Aytac, F. K. (2021). Children’s right to the city: The case of street children. International Sociology. https://
doi.org/10.1177/0268580920966836 

 Aytac, F. K. (2021). Is it love? The mediating role of traditional motherhood between maternal warmth and maternal gatekeeping. Cur-
rent Psychology. https://doi.org/10.1007/s12144-021-01880-8 

 Bakir-Demir, T., Berument, S.K., & Akkaya, S. (2021). Nature connectedness boosts the bright side of emotion regulation, which in turn 
reduces stress. Environmental Psychology, 76, 101642. https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2021.101642  

 Başar, D., & Sakallı, N. (2021). Israrlı takip: Tanımı ve sosyal psikolojik değişkenler ile ilişkileri. Türk Psikoloji Yazıları, 24(47), 22-36. 
doi:10.31828/tpy1301996120201119m000030 

 Ertekin, Z., Gunnar, M. R., & Berument, S.K. (2021). Temperament Moderates the Effects of Early Deprivation on Infant Attention. In-
fancy, 26, 454-467. doi: 10.1111/infa.12396   

 Ertekin, Z., Berument, S.K., & Gunnar, M. R. (2021). Examining the Role of Socioeconomic Status and Temperament in the Hair Corti-
sol Levels of Infants. Developmental Psychobiology. 63(1), 31-41. doi:10.1002/dev.22014  

 Gölcük, M. & Berument, S. K. (2021). The relationship between negative parenting and child and maternal temperament. Current Psyc-
hology, 40, 3596-3608. https://doi.org/10.1007/s12144-019-00307-9  

 Manuoğlu, E., Sakallı, N., & Koskos-Gürel, D. (2021). Attitudes toward divorced women scale and its associations with ambivalent 
sexism and demographic variables. Journal of Divorce & Remarriage. https://doi.org/10.1080/10502556.2021.1925855 

 Okay, D., & Canel-Çınarbaş, D. (2021). Kendilik psikolojisi yaklaşımı üzerinden bir çekingen kişilik olgusunun incelenmesi. Nesne Psi-
koloji Dergisi, 9(19), 204-220. doi: 10.7816/nesne-09-19-15 

 Sakallı, N. (2021). Kadınların cinsiyetçiliğe tepkileri: Meşrulaştırma, kendini suskunlaştırma, yüzleşme ve kolektif hareket. Türk Psikoloji 
Yazıları, 24(47), 115-134. doi: 10.31828/tpy1301996120210220m000035 

 Türkarslan, K. K. (2021). Children's affectionate and assertive attitudes towards their parents: the Oedipus complex or parent-offspring 
conflict? Integrative Psychological and Behavioral Science. (Erken Erişim), doi: https://doi.org/10.1007/s12124-021-09624-w 

 Yıldırım, J. C., Kozak, E. D. & Türkarslan, K. K., (2021) Utandıran Diğeri Ölçeği-2'nin Türkçe Formunun Psikometrik Özellikleri. Klinik 
Psikoloji Dergisi, 5(1), 13-26. doi: https://doi.org/10.5455/kpd.26024438m000033 

Yayınlar 

Tezler 
 Prof. Dr. Tülin Gençöz danışmanlığındaki Özlem Okur “How Visually Impaired People Perceive Their Disability: Loss or Lack? An 

Interpretative Phenomenological Analysis” başlıklı doktora tezini, 

 Prof. Dr. Türker Özkan danışmanlığındaki ve Doç. Dr. Henriette Wallén eş-danışmanlığındaki İbrahim Öztürk “Preferred Level of 
Vehicle Automation in Turkey and Sweden: In Association with Traffic Safety Climate, Traffic Locus of Control and Driving Skills” 
başlıklı doktora tezini, 

 Doç. Dr. Başak Şahin Acar danışmanlığındaki ve Prof. Dr. Umut Beşpınar eş-danışmanlığındaki Didem Türe “Mother-shaming 
Memories: The Role of Maternal Self-discrepancy on Negative Emotions and Shaming Experiences of Mothers” başlıklı doktora tezini, 

başarıyla sunmuşlardır. Kendilerini ve danışmanlarını tebrik ediyoruz. 
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Dört Cevapta Doktora Tezim 
Ad Soyad: Dr. Özlem Okur 

Başlık: Görme Engelli Bireyler Engellerini Nasıl Algılıyor: Kayıp ve-
ya Eksik? Yorumlayıcı Fenomenolojik Analiz  

Konu Neydi? Bu çalışma, görme engelli bireylerin kendi engellerini 
eksik veya kayıp olarak algılayıp algılamadıklarını incelemek üzere Prof. 
Dr. Tülin Gençöz ve Özlem Okur tarafından gerçekleştirilmiştir.  

Nasıl Çalışıldı? Engelliliğin öznelliği nedeniyle, genelleştirilmiş for-
mülasyonlar, kayıp veya eksiklik ile ilgili engellilik algısını anlamada ya-
rarlı olmayabilir. Nitel bir araştırma yaklaşımı olan yorumlayıcı Fenome-
nolojik Analiz (IPA) bu çalışmada kullanılmıştır. Yaşları 19 ile 27 arasın-
da değişen, doğuştan görme engelli altı kadın katılımcı çalışmaya dâhil 
edilmiştir. Veriler yarı yapılandırılmış, derinlemesine ve bire bir görüşme-
ler yoluyla toplanmış ve IPA aracılığıyla analiz edilmiştir .  

Ne Bulundu? Yapılan analizler sonucunda 5 farklı tema elde edil-
miştir. Bunlar: Başkası tarafından tanımlanan engel üzerinden hissedilen 
eksiklik; Görenlerin görmediği eksikli; Tanımlanan engele, yaşanan du-
ruma göre yapılan atıflar; Görme engellilere tanımlanmış roller; ve Karşı-
lanamayan ihtiyaçlar neticesinde mağduriyetle ortaya çıkan duygusal 
tepkiler. Tüm temalar bir arada ele alındığında görme engelli bireyler, 
kendileri için önemli olan insanların etkileri ve yorumlarıyla kendi engel-
lerini hayatlarında eksiklik olarak algılamaktadırlar. 

Neden Önemli? Bu çalışmanın, hem pratik hem de teorik anlamda görme engelli bireylerin engelleriy-
le ilgili yaklaşımlarını anlamak, onların ihtiyaçları doğrultusunda günlük hayata katılımlarını sağlayabilecek 
pratik ve erişilebilir uygulamaları geliştirmek, klinik alanda yapılan terapötik çalışmalarda görme engelli bire-
yin hem kendine hem de topluma özellikle de kendi ailelerine ait yas süreçlerinin çalışılması adına literatüre 
ve pratik alana önemli katkılar sağlayacağına inanılmaktadır.  

Dört Cevapta Doktora Tezim 
Ad Soyad: Dr. İbrahim Öztürk 

Başlık: Türkiye ve İsveç’te Tercih Edilen Araç Otomasyon 
Seviyesi: Trafik İklimi, Trafik Kontrol Odağı ve Sürüş Bece-
rileri ile İlişkisi   

Konu Neydi? Sürücülerin araç otomasyon seviyesi ter-
cihlerinde ülke ve cinsiyet farklılığı ve trafik iklimi, trafik 
kontrol odağı ve sürüş becerilerinin rolü incelenmiştir .  

Nasıl Çalışıldı? Çalışma kapsamında Türkiye’den 318 
ve İsveç’ten 312 sürücüden anket yoluyla çevrimiçi veri 
toplanmıştır.  

Ne Bulundu? Ülke ve cinsiyet farklılığı açısından, Tür-
kiye’deki sürücüler ve her iki ülkedeki erkek sürücüler daha 
yüksek seviyede otomasyon özelliği olan araçları tercih 
etmektedir. Ayrıca, güvenlik becerileri, kendi becerileri ve 
işlevsellik boyutları araç otomasyon seviyesi ile pozitif ilişki 
gösterirken algısal-motor beceriler ve diğer sürücüler bo-
yutları negatif yönde ilişki göstermiştir. 

Neden Önemli? Bu çalışma, trafik sisteminde yavaş 
yavaş yerini alan ve farklı özellikler gösteren araç türlerinin 
tercihinde etkili olan faktörlerin araştırılması adına önem 
taşımaktadır. Özellikle ülke ve cinsiyet farklılıkları ve trafik 
iklimi, trafik kontrol odağı ve sürüş becerilerinin ilişkisine 
bakıldığında sürücülerin araç tercihlerinde birçok faktörün 
etkin olduğu görülmektedir.  
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Mezunlarımız: Kim? Nerede? 
ÖZGE KANTAŞ YORULMAZLAR 

Mezuniyet Yılı: 2010 

Yüksek Lisans: Sosyal Psikoloji (2013) 

Doktora: Sosyal Psikoloji (2018) 

Çalıştığınız Kurum: 1) University of Rochester Medical Center, 
Comprehensive Psychiatry Emergency Program & 2) PsychoSo-
cial Consultancy and Training 

İlgi/Çalışma Alanları: Sosyal psikolog ve psikodramatistim. 
Biyopsikososyal Modelin geliştirildiği Rochester Üniversitesi Hasta-
nesinde toplum ruh sağlığı alanında kriz uzmanı olarak çalışıyo-
rum. Psikodramatik eylem metodunu Self-Determination Theory ile 
harmanlayarak, grup terapisine sosyal psikolojik bir yaklaşım getir-
mek ve bunu terapi odasının dışında da insan esenliğinin her biçi-
mi için kullanmak en büyük tutkum. Motivasyon, sürdürülebilir geli-
şim ve esenlik, benlik, temel psikolojik ihtiyaçlar, özşefkat, özyöne-
tim, bireysel ve kitlesel travmalar, girişimcilik, liderlik, oyunlaştırma, 
işsizlik ve istihdam, ebeveynlik, kamu yönetiminde insan unsuru 
gibi konular üzerine akademik çalışmalarının yanı sıra bu alanlarda 
uygulamalı çalışmalar yapiyorum ve projeler yürütüyorum. Ayrıca 

insan odaklı ürün ve hızmet geliştirme, kullanıcı ve çalışan deneyimi ve motivasyonu konusunda da start-
up’lara psikoloji bilimi ekseninde danışmanlık yapıyorum. 

Psikoloji Öğrencilerine Tavsiyesi: Bana becerilerimi ve ilgi alanlarımı harmanlamakta en çok yardımcı 
olan şey, sadece psikoloji bölümüyle kısıtlı kalmayarak diğer bölümlerden de aldığım dersler oldu. Psikoloji 
bilimini iyi bilmek sadece alanımıza değil, disiplinlerarası ve disiplinlerüstü tüm uygulama ve çalışmalara da 
katkıda bulunmak üzere her zaman müthiş bir sosyal mikroskop, ve hatta bazen yaratıcılığınızla beraber hari-
ka bir kaleydeskop olacaktır sizin için :) Bu süreçte ''yapamazsın'' diyenler elbet olacaktır; bu sizi, sadece o 
eleştirileri de açık yüreklilik ve kabulle göğüsleyip ''nasıl yaparım''ı aramaya daha da tutkuyla sevk etsin dile-
rim! 

Bulunduğu Şehir: Rochester/ New York, Amerika Birleşik Devletleri  

E-posta: kantas.ozge@gmail.com 

Bunları Biliyor Muydunuz? 
Sosyal Psikoloji doktora programı öğrencisi ve araştırma görevlilerimizden Albina Sıla Akarsu’nun bizimle pay-
laşmış olduğu ve yakın zamanda yayınlanmış araştırmaların sonuçlarına göre; 

 Selfie (özçekim) düzenlemenin (editing), Çinli genç kadınlarda estetik cerrahiyle pozitif ilişkili olduğunu; 
kendini nesneleştirme ve yüz memnuniyetsizliğinin bu ilişkide aracı rol oynadığını,   

 Amerika’da yapılan bir çalışmada, alt sınıf ve 
işçi sınıfı kökenli seçim adaylarının, üst sınıf 
kökenli adaylara göre daha liberal ve daha 
sıcak algılandığını ve alt sınıf kökenli adayla-
rın genel olarak üst sınıf adaylardan daha 
olumlu değerlendirildiğini,  

 Katılımcılara senaryolar verilerek yapılan bir 
çalışmada, erkeklerle kıyaslandığında, kadın-
ların siber tacizi belirleme/fark etme (label) ve 
siber tacizi sosyal olarak daha az kabul edile-
bilir görme olasılığının daha fazla olduğunu,  

 Amerika’da yapılan bir günlük çalışmasının 
sonuçlarına göre, katılımcıların ayrımcılık ya-
şadığı günlerde uyku sorunlarının arttığını, 

biliyor muydunuz? 
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2020-2021 Bahar Döneminde Lisans ve 
Lisansüstü Programlarımızdaki Ek Görevli 

Hocalarımız  

İLKER DALĞAR 

 

“PSY 510 - Statistics Methods and Ethics in Psychological Research II” dersini verdiği için kendisine teşekkürlerimizi 
sunarız. 

 

 

ÇAĞAY DÜRÜ 

 

“PSY 440 - Topics in Clinical Psychology” dersini verdiği için kendisine teşekkürlerimizi sunarız. 

 

 

ADONİS ÇİĞDEM ERKUNT KANOĞLU 

 

“PSY 352 - Topics in Social Psychology” dersini verdiği için kendisine teşekkürlerimizi sunarız. 

 

 

GÜLİN EVİNÇ 

 

“PSY 548- Topics in Psychotherapy” dersini verdiği için kendisine teşekkürlerimizi sunarız. 

 

 

KEMAL ÖZKUL 

 

“PSY 502- Freud: The Development of Psychoanalysis” dersini verdiği için kendisine teşekkürlerimizi sunarız. 

 

 

EMİNE TUNA ULAŞAN ÖZGÜLE 

 

“PSY 1010 - General Psychology” ve “PSY 1410 - Understanding Social Behavior” derslerini verdiği için kendisine 
teşekkürlerimizi sunarız.  


