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Psikodrama, Dr. Jacob Levi Moreno tarafından kurul-

muş olan, gücünü evrendeki “yaratıcılık”, “spontanlık” 

ve “eylem”den alan, sosyometrik gerçekler zemininde 

insanın psişik ve sosyal dünyasının yeniden yapılanma-

sını sağlayan bir grup psikoterapisi yaklaşım ve yönte-

midir.  

Moreno’nun felsefesinde Montaigne’nin hümanizminin 

ve öznel gerçeklik cesaretinin; Pascal’ın sezgiye verdiği 

önemin; Kant’ın tüme varımsal deneyimciliğinin; Kierke-

gaard’ın seçim sorumluluğunun; Nitezsche’nin  ehlileş-

memiş yeryüzü coşkusunun; Husserl ve Heidegger’in 

fenomenolojisinin, Darwin’in evrimsel antropolojisinin 

ve toplumsal bilinçdışından gelen mitlerin izlerini sür-

mek zor değildir.  

Moreno Fransız filozof Henri Bergson'un evrende varo-

lan ve evreni sürekli ileri götüren bir güç olarak tanımla-

dığı “elan vital" (yaşam atılımı) kavramını bir yol işareti 

olarak kullanır ve sorar: Yarına kim kalacak? (Who 

shall survive?) Bu soruya verdiği yanıt ise “yeterince 

spontan olabilenler yaratabilenler ve harekete geçebi-

lenler...” olmuştur. Bu yaklaşıma göre spontanlık, yeni 

koşullara uygun bir tepki, ya da eski koşullara yeni bir 

tepki, başka bir deyişle, bulunulan bağlama en uygun 

ve yeterli tepkiyi verme gücünün anda varolan hali 

olarak tanımlanır. Yaratıcılık, daha spontan olma kapa-

sitesidir. Yalnızca yenilik yaratmak değil, kavrayışta ve 

ifadede daima bir yeniliğe ulaşabilmektir. Eylem ise 

insandan çok daha önce evrene yerleşmiş, insanlığın 

evriminde  en önemli rolü oynayan olgudur. İnsanın 

biyolojik ve sosyal gelişiminde dilden önce gelir ve 

eylem gerçeğe dilden daha yakındır... 

Moreno yalnızca psikodramanın yaratıcısı değil, psi-

kodramayı da içine alan daha büyük bir şemsiyenin, 

sosyometrinin yaratıcısıdır. Sosyometri, kişilerarası 

dünyadaki yakınlık olasılıklarının bütünüdür.  Belli bir 

kişilerarası alandaki seçimlere  (çekimler ve itimler) ait 

ağların haritasını çıkartmak için sosyometrik ölçümler 

kullanılır ve ortaya çıkan sahnesel gerçeklikler, incele-

nir, anlamlandırılır ve psikodrama yoluyla psişik derinli-

ğe ulaştırılarak yeniden yapılandırılır.  

Moreno, rol gelişimine dayandırdığı benliği, somatik, 

psişik, sosyal ve transandantal roller çerçevesinde 

tarifleyerek geniş kapsamlı bir antropolojik sistem ola-

rak rol kuramını geliştirmiştir.  Psikodramatik roller de 

bize bu sistem içinde hem dikey hem yatay geçişlerle 

çalışma fırsatı verir.  

Psikodramanın 

temel unsurları, 

grup, protagonist 

(baş oyuncu), 

lider, sahne ve 

yardımcı benler (rol alan üyeler)dir. Psikodrama bir 

grup psikoterapisi yöntemi olsa da bireyin grup içinde 

sağaltımını ve gelişimini hedefler.  Moreno’ya göre, 

psişik yaralar insan etkileşimleri ile açılır ve iyileşmeleri 

de insan etkileşimleri içinde olmalıdır. Bu nedenle he-

men hemen her grup oturumunda protagonist çalışma-

sına öncelik verilerek grup üyelerinden birinin öznel 

dünyası tüm geçekliği ile sahnelenir.   

Moreno ve takipçileri tarafından geliştirilen yüzlerce 

ısınma oyunu, onlarca yardımcı teknik ve üç tane de 

temel teknik mevcuttur. Temel tekniklerden ilki “eşleme” 

tekniğidir. Bu aynı zamanda terapistin en çok kullanma-

sı gereken tekniklerinden biridir. Sahnedeki kişinin 

andaki iç gerçeğinin eş duyum ile seslendirilmesi anla-

mına gelir. Bu teknik sayesinde ulaşılan içgörü, oyunu 

çekirdek çatışmalara kadar götürebilir. Eşleme tekniğini 

sadece grup lideri değil, bütün grup üyeleri kullanabilir, 

birbirlerini eşleyebilirler. Bir başka temel teknik “rol 

değiştirme” tekniğidir. Protagonist, bazı istisnai durum-

lar hariç, sahnedeki tüm roller ile rol değiştirir. Üçüncü 

temel teknik ise “ayna” tekniğidir ki, kişinin kendi sahne-

lerine dışardan bakmasını sağlar. Kendi rolüne ve diğer 

rollere seçtiği yardımcı benler rollerini oynarken o, sah-

neyi dışardan izler. Eşlemede, kişinin subjektif gerçekli-

ği içinde derinleşilir ki bu gereklidir. Rol değiştirmede bir 

başkasının subjektif gerçekliğine girilip çıkılır, aynada 

ise objektif gerçekliğe geçilir. Terapistin en önemli gö-

revlerinden birisi bu temel teknikleri zamanında ve 

uygun şekilde devreye sokmaktır.  

Bir psikodrama oturumu beş mutlak aşamada gerçekle-

şir: Isınma, oyun, kapanış, rol geribildirimi ve paylaşım. 

Her aşamanın son derece ayrıntılı bir sistematiği ve 

ilkeleri olup bütün oturumlarda titizlikle uygulanır.  

Bütün terapötik yaklaşımlar gibi psikodrama da gerekli 

eğitim sürecinden geçmiş psikodrama terapistleri tara-

fından kullanılabilecek bir sistemdir. Zerka Moreno’ya 

göre psikodrama, hayatı nasıl yaşayacağımızı ceza 

çektirmeden öğreten bir laboratuvardır.  
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GERÇEĞE AÇILAN BİR ŞİFA YOLU OLARAK PSİKODRAMA 

Bölümümüzde  ek görevli öğretim üyesi olan değerli hocamız 

Dr. Psikolog Yeşim Türköz  Psikodrama ile ilgili bilgi ve 

deneyimlerini bizimle paylaştı. 

Editörler: 
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Bölümden Haberler! 

Yrd. Doç. Dr. Başak Şahin Acar’ın “Language Development and Bilingualism” Dersinde Değerli Konukları Vardı;  

 Koç Üniversitesi'nden Prof. Dr. Aylin Küntay ve doktora öğrencisi Berna Arslan Uzundağ 28 Kasım 2017 tarihinde çocuklarda 

ikidillilik (bilingualism) gelişiminden bahsettiler. 

 Amsterdam Üniversitesi'nden Dr. Tuba Yarbay Duman 5 Aralık 2017 tarihinde Broca afazisi olan Türk hastalarda tümce anla-

mada integrasyon sorunundan bahsetti. 

 Duke Üniversitesi'nden Prof. Dr. Michael Tomasello 12 Aralık 2017 tarihinde çocuklarda dil gelişiminden bahsetti. 

 Konuşma ve Dil Terapisi Uzmanı Sermin Kumdakcı 19 Aralık 2017 tarihinde çocuklarda dil ve konuşma bozukluklarından bah-

setti. 

 Prof. Dr. Ayhan Aksu Koç 26 Aralık tarihinde çocuklarda dil gelişiminden bahsetti. 

Dr. Psikolog  Özge Mergen Çalışma Alanlarını Lisans Öğrencilerimize Tanıttı; 

Öğrenci Temsilciliği tarafından 24 Ekim tarihinde alanını tanıtmak üzere Dr. Psk. Özge Mergen bölümü-

müzde ağırlandı. Uzmanımız öncelikle kendini, eğitimini, çalışma tarzını anlattı. Sonrasında ise sorular 

eşliğinde alanıyla ilgili konular hakkında bilgi verdi. Merak edilen konular arasında, klinik psikoloji için 

alınabilecek eğitimlerin neler olabileceği,  bu mesleği yapmanın psikoloğun günlük hayatına etkisinin na-

sıl olduğu, klinik psikolog olmanın zorluklarının neler olduğu vardı. 

Güz 2017 Bölüm Seminerleri Kapsamında Yapılan Seminerler; 

 24 Kasım, Doç. Dr. Tarcan Kumkale, Kadir Has Üniversitesi 

 "Personality-Based Segmentation for Personalized Persuasion: A Machine Learning Approach"  

 1 Aralık, Prof. Dr. Neşe Karabacak, Gazi Üniversitesi 

 "Functional and Molecular Imaging in Neuropsychology"  

 22 Aralık, Yrd. Doç. Dr. Çağrı Ünal, TED Üniversitesi 

 "Acquisition of Conditioned Fear: A Critical Role for Acetylcholine"  

 29 Aralık, Prof. Dr. Arzu Wasti, Sabancı Üniversitesi 

 "Defining Trust across Cultures: A Prototype Approach"  

Politik Psikoloji Laboratuvarımız Açıldı ! 

Fikir önderliğini Yrd. Doç. Dr. Banu Cingöz-Ulu ve Yrd. Doç. Dr. Nevin Solak’ın yaptığı laboratuvarımızda, farklı üniversiteden 

gelen araştırmacılarının katıldığı araştırma grubumuzun temel amacı güncel alanyazını takip etmek ve alanyazına özgün katkı 

sunacak çalışmalar yürütebilmektir. Farklı disiplinlerden gelen araştırmacılar, laboratuvar toplantıları boyunca farklı akademik 

süreçlerde birbirlerine destek olmaktadır. Makale tartışma toplantıları ve çalışma atölyelerine de zemin sağlayan araştırma gru-

bumuzun toplantıları Cuma günleri saat 14.30-16.30’da Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Binası B-206 nolu sınıfta 

yapılmaktadır. Detaylı bilgi almak için scoksan@metu.edu.tr adresine elektronik posta yollayabilirsiniz. 

    ODTÜ PSİKOLOJİ BÖLÜM BÜLTENİ / EKİM-KASIM-ARALIK 2017 

SAYFA 2 

Prof. Dr. Nuray Sakallı Uğurlu Hocamız “Sosyal Psikolojide Tutumlar ve Tutum Değişimi” adlı kita-

bıyla Sosyal Psikoloji alanına Türkçe bir kitap daha kazandırdı. 

Prof. Dr. Nuray Sakallı Uğurlu Sosyal Psikoloji Alanına Yeni Bir Kitap Kazandırdı! 



Bölümden Haberler! 

22. Şizofreni Penceresinden Hayat Etkinliği Gerçekleştirildi !  

ODTÜ Psikoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Nuray Karancı tarafından verilen “Alan Çalışması” dersinin öğrencileri ve  

“Şizofreni Hastaları ve Yakınları Dayanışma Derneği”  

ile işbirliği içerisinde, 

 “Şizofreni Penceresinden Hayat”  

etkinliğinin 22.’si  

22 Aralık 2017 tarihinde gerçekleştirildi.  

 Prof. Dr. Nebi Sümer  

 “Türkiye'de Somut Gelişim Göstergesi Olarak Gelişim Psikolojisi”   

 Prof. Dr. Sibel Berument Kazak  

 “Gelişim Psikolojisi Araştırmalarının Önleme ve Müdahaledeki Rolü” 

 Doç. Dr. Emre Selçuk 

  “Gündelik Hayattaki Gelişimsel Süreçleri Günlük Yöntemiyle İncelemek”  

 Yard. Doç. Dr. Başak Şahin Acar 

 “Anne-Çocuk Konuşmalarını Üç Farklı Kültürde Ev Ortamında Gözlemlemek” 

 

Hocalarımız Alanında İlk Olma Özelliği Olan Sempozyumda Davetliydiler! 

Gelişim psikolojisi alanında ilk olma niteliği taşıyan *"Türkiye'de Gelişim Psikolojisinin Dünü ve Bugünü" başlıklı Gelişim 

Psikolojisi Sempozyumuna hocalarımız davetli konuşmacı olarak katılmışlardır. Konuşma başlıklarını aşağıda bulabilirsiniz: 

Yeni Yıla Hep Beraber Merhaba Dedik ! 

Yeni yılı bölümümüzde düzenlediğimiz bir partiyle hep beraber kutladık. Herkesin yeni yılının güzel geçmesi dileğiyle... 

SAYFA 3 

Prof. Dr. Nuray Karancı Akademik Bir Dergide Editörlük Görevini Üstlendi. 

Prof. Dr. Nuray Karancı hocamız Türkiye Klinikleri Özel Sayı’sının editörlüğünü yapmıştır. 

Karanci, A.N. (2017). Disaster Psychology (Afet Psikolojisi) (Ed). Türkiye Klinikleri Özel Sayı (Special Issue). 2(3). 
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Başarılar! 

Doç. Dr. Türker Özkan  “Profesör” unvanını kazanmıştır. 

Yard. Doç. Dr. Emre Selçuk “Doçent” unvanını kazanmıştır. 

Kendilerini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz. 

 Ödüller! 

 

Bunları Biliyor Muydunuz? 

Yard. Doç. Dr. Başak Şahin Acar  

2016-2017 Öğretim Yılı Mustafa Parlar Vakfı ODTÜ Yılın Eğitimcisi Ödülünü almıştır. 

Dr. Yağmur Ar 

Prof. Dr. Nuray Karancı danışmanlığında yürüttüğü "Predictors of Depression, Anxiety, Griff and Growth 

among Turkish Offspring as Caregivers of Parents with Alzheimer's Disease: A Multi-Method Study" başlıklı 

çalışmasıyla 2016-2017 Öğretim Yılı Mustafa Parlar Vakfı ODTÜ Yılın Tezi Ödülünü almıştır.  

Beril Türkoğlu  

Yard. Doç. Dr. Banu Cingöz Ulu danışmanlığında yürüttüğü “Violence as a Way of Reconstructing Manhood: 

The Role of Threatened Manhood and Masculine Ideology on Violence Against Women” isimli tezi ile Türk 

Sosyal Bilimler Derneği’nin 2 yılda bir verdiği Genç Sosyal Bilimciler Ödülüne layık görülmüştür. 

Sami Çoksan  

Doç. Dr. Serap Akgün danışmanlığında yürüttüğü “Sosyal Kimlik Özdeşimi ve İç Grup Normunun İç Grup 

Yanlılığı ile İlişkisi” isimli tezi ile Türk Sosyal Bilimler Derneği’nin 2 yılda bir verdiği Genç Sosyal Bilimciler 

Ödülüne layık görülmüştür. 

Doç. Dr. Ahmet Uysal Hocamızın bizimle paylaşmış olduğu, yakın zamanda yayınlanmış 3 araştırmanın sonuçlarına 

göre; 

 İnsanların paralarını kendilerine boş vakit kazandıracak şekilde harcamalarının (ev temizliği, yemek siparişi gibi), 

aynı parayla maddi ürünler almaya oranla onları daha mutlu ettiğini, 

 Okul öncesi çocuklara yapılan kabiliyetlerine yönelik övgülerin ("çok akıllısın") çocukların oyun oynarken hile yap-

ma ihtimalini arttırdığını, 

 Hak etmişlik duygusu yüksek insanların kendilerine verilen talimatların haksız istekler olduğunu düşündüklerini, 

dolayısıyla da talimatları daha fazla görmezden geldiklerini, 

biliyor muydunuz? 

SAYFA 4 
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Dört Cevapta Doktora Tezim 

SAYFA 5 
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Ad Soyad: Dr. Ali Can Gök 

Başlık: Süpervizör Özelliklerinin Terapistlerin Süpervizyon  

Deneyimine Etkisi 

Konu neydi? Tezimin amacı Klinik Psikoloji eğitiminin temel 

taşı olan süpervizyonda, süpervizör ve süpervizyon alan tera-

pistlerin kişisel özelliklerinin etkileşiminin süpervizyonun gidişa-

tını nasıl etkilediğini araştırmayı amaçladık. 

Nasıl çalışıldı? Günlük çalışmasına benzeyen bir yöntem ile 

çalıştık. 46 terapist ve onlara süpervizyon veren 13 süpervizör-

den önce ilk hafta baz ölçümü aldık. Sonra takip eden 13 hafta 

boyunca terapistlerden süpervizörleri ile olan ilişkilerini ölçen 

haftalık ölçümler aldık. 

Ne bulundu? Bazı kişisel özellikler eğer hem süpervizör hem 

de terapistte paralel bir şekilde yüksekse bu onları süpervizyon 

ilişkisini olumsuz yönde etkilemekteydi. 

Neden önemli? Öncelikle klinik psikoloji alanında çalışmalar genellikle ya psikopatolojiye ya da psikoterapiye yönelmiştir. 

Klinik süpervizyon alanı biraz ihmal edilmiştir. Bu çalışma tüm süpervizyon sürecini başından sonuna kadar takip ederek bir 

ilke imza atmıştır. Bunun yanı sıra, süpervizyon sürecinde hem terapistlerin hem de süpervizörlerin kişisel özelliklerinin 

süreci nasıl etkileyebileceği konusunda farkındalık sağlamıştır. 

Ad Soyad: Dr. Sıla Demir 

Başlık: Öz-Sunumun Belirleyicisi Olarak Sosyal  

Karşılaştırma 

Konu neydi? Kendini başkalarıyla karşılaştırmaya eği-

limli olan bireylerin, kendilerini olduklarından daha iyi ya 

da farklı göstermeye de eğilimli olmaları beklendi. Aynı 

zamanda sosyal karşılaştırma kuramının önerdiğinin 

ötesinde, kişinin yalnızca kendine benzer olanlarla de-

ğil, kendinden çok daha farklı (çok iyi/çok kötü) olanlarla 

da karşılaştırma yapıp yapmadığı incelendi. 

Nasıl çalışıldı? İnternet üzerinden yapılan anket çalış-

masıyla üniversite öğrencilerinden veri toplandı. 

Ne bulundu? Kendini başkalarıyla karşılaştırma eğilimi-
nin, yaratılan izlenim üzerine daha çok düşünmeyle 
ilişkili olduğu ve bu ilişkinin kişilikten bağımsız olduğu 

ortaya çıktı. Ayrıca insanların yalnızca kendilerine benzer kişilerle değil, özellikle kendilerinden çok daha iyi durumda olan 
kişilerle de karşılaştırma yaptıkları görüldü. 

Neden önemli? Bu çalışma, hem sosyal karşılaştırmayı öz-sunumun belirleyicisi olarak incelemesi, hem de klasik sosyal 
karşılaştırma kuramının çok iyi ve çok kötülerle karşılaştırmayı da içerecek şekilde genişletmesi bakımından alandaki ilk 
çalışmadır. Ayrıca, incelenen ilişki üstünde kişiliğin etkili olmaması, ilişkinin gücü açısından önemli bir göstergedir. 
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Kongre Sunumları 

ODTÜ  
Psikoloji  
Bölümü  

olarak, bu kış da 
kongre ve konfe-
ranslara katılım  

gösterdik.  
 

Bölümümüz  
hocaları  
ve/veya  

öğrencileri tara-
fından yapılan  
sunumların ve 
yayınların bilgi-

lerini  
sayfanın sağ  

tarafında  
    bulabilirsiniz 

 Karancı, A.N. (Kasım, 2017). Şizofrenide sosyal destek algısı. 23.Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi ve 1. Ruh-

sal İyileştirim Kongresi, Kocaeli. 

 Sümer, N. (Kasım, 2017). Bağlanma ve Mutluluk: Kültürel Farklılıklar ve Türkiye’den Bulgular. Davetli Konuş-
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 Ray., E. & Sümer, N. (Kasım, 2017). Perceptions in Intergroup Relations: The Case of Alevis and Sunnis in 

Hatay. II. Sosyal Psikoloji Kongresi, Doğu Akdeniz Üniversitesi, KKTC. 

 Sümer, N. (Kasım, 2017). Yeteneğin Keşifle Buluşmasinda Güvenli Aile ve Okul İkliminin Rolü. V. Zeka ve 

Yetenek Kongresi, Ankara. 

 Sümer, N. (Kasım, 2017). Romatik İlişkilerde Bağlanma. Davetli Konuşma. Bilkent Üniversitesi, Psikoloji Gün-

leri. Ankara. 

Tezler 
 Prof. Dr. Nebi SÜMER ve Dr. Ann-Christin Posten danışmanlığındaki Nesibe Pınar Uğurlar “The Cognitive 

Cost of Interpersonal Closeness in Decision Making” başlıklı doktora tezini 

 Prof. Dr. Tülin Gençöz danışmanlığındaki Ali Can Gök “the effects of Supervisior Characteristics on Thera-

pists’ Supervision Experience” başlıklı doktora tezini 

 Prof. Dr. Türker Özkan danışmanlığındaki Sıla Demir “Social Comparison as a Determinant of Self-

Presentation” başlıklı doktora tezini 

 Prof. Dr. Reyhan Bilgiç danışmanlığındaki Aslı Yalçın  “An examination of work-family conflict from the self- 

determination theory perspective"  başlıklı doktora tezi 

başarıyla sunmuşlardır. 
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TraSaCu (Traffic Safety Culture) projesi karayolu trafik güven-

liğinin sağlanmasında kültürel bir yaklaşım geliştirmeyi hedef-

lemektedir; bu nedenle güvenlik kültürü kavramı karayolu trafi-

ği ile yol güvenliği alanlarına uygulanmıştır. Karayolu güvenliği 

alanında hem uygulamalı hem de akademik araştırma alanla-

rında faydalı olabilecek kapsamlı bir trafik güvenliği kültürü 

yaklaşımı oluşturabilmek için mühendislik ve insan faktörü gibi 

farklı alanlardan uzmanlar projemizde bir araya gelmiştir. Tra-

SaCu projesi bu amaç doğrultusunda 2015 yılından bu yana, 

9 farklı ülkeden 13 farklı kurum ortaklığında, 5 temel çalışma 

paketi çerçevesinde yürütülmektedir.  

TraSaCu projesinin 5 temel çalışma paketinden ilki hem proje 

ortakları, hem kamu, hem de araştırmacılar için bir bilgi plat-

formu oluşturmayı hedeflemektedir. İkinci çalışma paketi, tra-

fik güvenliği kültürüne yönelik kavramsallaştırılmaların ince-

lenmesini ve bu kavramsallaştırmalar ile yazın taramasından 

yola çıkılarak teorik bir model oluşturulmasını hedeflemekte-

dir. Üçüncü çalışma paketinin hedefi trafik güvenliğini artırabi-

lecek kültürel etmenler ile tutum ve davranış gibi diğer etmen-

ler arasındaki ilişkiyi incelemektir. Orta Doğu Teknik Üniversi-

tesi’nin koordinatörlüğünü üstlendiği dördüncü çalışma pake-

tinde kapsamlı bir trafik güvenliği kültürü modeli oluşturmak ve 

kültürel değişim mekanizmalarını belirlemek hedeflenmiştir. 

Bu çalışma paketinde oluşturulan trafik güvenliği kültürü mo-

deli incelendiğinde, kazaların sosyo-kültürel iç etmenler ile 

trafik sisteminin teknik etmenlerinin birbirinden bağımsız ya da 

birleşik sonuçlarından olduğu görülmektedir. Söz konusu et-

menler, trafik sistemindeki trafik güvenliği kültürü merkezli 

süreçlerde farklı seviyelerde incelenebilir. Bu nedenle projede 

trafik kültürü ve trafik güvenliği kültürüne yönelik özel uygula-

maların mikro (birey), mezo (kurum/grup), makro (ülke) ve 

magna (küresel) olmak üzere farklı seviyelerde değerlendiril-

mesi hedeflenmektedir. Son olarak da beşinci çalışma pake-

tinde, dördüncü çalışma paketinde bahsedilen kültürel değişim 

modellerinden yola çıkarak değişim yönetimi ve uygulamasına  

yönelik stratejilerin seviyeler de göz önünde bulundurularak 

geliştirilmesi hedeflenmektedir. Bu hedefler doğrultusunda 

başka kültürlerdeki trafik güvenliğini gözlemlemek adına araş-

tırmacılarımızdan Derya Azık ve Bilgesu Kaçan Polis Üniver-

sitesi-Co-Plan’da, Gizem Fındık ve  Gaye Solmazer Virginia 

Tech Üniversitesi ve Road Safety Institute “Panos Mylo-

nas”’ta, Özlem Ersan ve Yeşim Üzümcüoğlu ise Montana 

State Üniversitesi ve Tempulli Universitesi - AMRKS’da ziya-

retçi araştırmacı olarak bulundular. 

Projeden elde edilen ön bulgular ele alındığında, karayolu 

trafik ihlallerinin kaydedilmesi ve belgelenmesi konularında 

üye ülkeler arasında standardize edilmiş bir yöntem olmadığı 

görülmüştür. Ayrıca 7 Avrupa ülkesinde yaşayan bireylerin 

trafik güvenliği açısından kritik rolü olan 5 farklı davranış (hız, 

alkollü araç kullanma, kask kullanımı, emniyet kemeri kullanı-

mı ve çocuk koltuğu kullanımı) konusundaki kanun uygulama-

sı algısı karşılaştırılmış ve 5 farklı alandaki uygulamaların 

ortalaması alındığında en düşük kanun uygulaması algısının 

Türkiye’de olduğu bulunmuştur. Türkiye’den sonra kanun uy-

gulaması algısının en düşük olduğu diğer ülkeler Arnavutluk, 

Yunanistan, Hollanda, Avusturya ve Estonya olup en yüksek 

algının Finlandiya’da olduğu bulunmuştur. Beş farklı alandaki 

kanun uygulaması algıları ayrı ayrı incelendiğinde benzer bir 

desen görülmüştür. Proje kapsamında elde edilecek nihai 

bulguların Şubat 2018 sonunda hazır olması beklenmektedir.  

Karayolu trafiğinde güvenliğin artırılması ve kaza sayısının 

düşürülmesi için yol kullanıcılarının riskli davranışlarının de-

ğiştirilmesi kritik önem taşımaktadır. Bu nedenle davranış 

farklılıklarının küresel ölçekte incelendiği TraSaCu gibi proje-

lerin bulguları dikkatle ele alınmalıdır. TraSaCu projesi ile ilgili 

detaylı bilgi için www.trasacu.eu sayfasını ziyaret edebilirsiniz. 

Bölümümüzden Projeler 
Trafik Güvenlik Kültürü 

Traffic Safety Culture (TraSaCu) 

Marie Skłodowska-Curie Hareketleri sözleşmesi kapsamında Avrupa Birliği Horizon 2020 araştırma ve  

inovasyon programı 645690 No'lu projesidir. 

Proje yürütücüsü: Prof. Dr. Türker Özkan 

 

Araştırmacılar: Yard. Doç. Dr. Bahar Öz 

Araştırmacılar:  Derya Azık 

           Özlem Ersan 

           Gizem Fındık 

Bilgesu Kaçan 

Gaye Solmazer 

Yeşim Üzümcüoğlu 
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Ek Görevli Hocalarımız 

Yard. Doç. Dr. Canay Doğulu 

 

PSY 150 Understanding Social Behavior dersini verdiği için kendisine 

teşekkürlerimizi sunuyoruz. 

Dr. Emine Tuna Ulaşan Özgüle 

 

PSY100 General Psychology dersini verdiği için kendisine teşekkürlerimizi 

sunuyoruz. 

Dr. Yeşim Türköz 

 

PSY593 Practicum in Clinical Psychology dersini verdiği için kendisine  

teşekkürlerimizi sunuyoruz. 

Dr. Özge Mergen 

 

PSY340 Theories of Personality dersini verdiği için kendisine 

teşekkürlerimizi sunuyoruz. 

Dr. Sevda Atılgan 

 

PSY593 Practicum in Clinical Psychology dersini verdiği için kendisine  

teşekkürlerimizi sunuyoruz. 

Prof. Dr. Elif Barışkın 

 

PSY531 Clinical Assessment dersini verdiği için kendisine  

teşekkürlerimizi sunuyoruz. 
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Kemal Yücel 

 Mezuniyet Yılı: 1983 

 Çalıştığı Kurum: İzmir 2 nolu T-Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 

 İlgi/Çalışma Alanları: Hükümlü ve tutklulara yönelik psiko -

sosyal yardım, bireysel ve grup görüşmeleri, ihtiyaç tespiti, 

bağımlılık, kendine zarar verme ve başkalarına zarar verme 

durumlarının değerlendirilmesi, değerlendirme sonucuna göre  

bağımlılık, cinsel suç, öfke kontolü ile ilgili grup çalışmaları 

düzenlenmesi  

 Bulunduğu Şehir: İzmir 

 İletişim Bilgileri:  

 E-posta: psy_kemal_yucel@mynet.com  

MEZUNLARIMIZ: Kim, Nerede? 

Duygu Ekinci Çallı  

 Mezuniyet Yılı: 2002 

 Yüksek Lisans: Anadolu Üniversitesi Dil ve Konuşma Tera-

pistliği Anabilim Dalı 

 Çalıştığı Kurum:  Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 

Eğitim Araştırma Hastanesi (Konuşma Terapistliği Birimi) 

 İlgi/Çalışma Alanları: Dil ve Konuşma Bozuklukları, Afazi  

 Bulunduğu Şehir: Ankara 

 İletişim Bilgileri:  

 E-posta: dktduyguekinci@gmail.com  

 Telefon: 0 533 527 8675  
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