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PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ BÜLTENİ
H A S A N  K A L Y O N C U  Ü N İ V E R S İ T E S İ

Psikoloji Bülteninin 2. sayısında; bölümümüz tarafından düzenlenen seminerler, konferanslar ve faaliyetlerle birlikte 
öğretim üyelerimizin akademik çalışmalarına, mezunlarımıza ve Psikoloji Kulübünün etkinliklerine yer verilmiştir.
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EĞITIM, ARAŞTIRMA VE YENILIK

Odaklı Bir Üniversite
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BÖLÜMDEN HABERLER

“Hukuki Sosyal ve Psikolojik Açıdan Türkiye’de 
Mülteciler’’ konulu Psikoloji Forumu-2’ye; Prof. 
Dr. Yusuf Adıgüzel, “Türkiye’deki Suriyeliler ve 
Toplumsal Uyumda Karşılaşılan Güçlükler”, 
Zeynep Sağır “Suriyeli Kadınlar: Onlara Ne oldu? 
Sınırın Ötesinde Duyulmayan Çığlıklar’’ başlıklı 
konuşmalarıyla katılırken; Doç. Dr. Perihan Torun, 
Suriyeli Sığınmacılarla yaptıkları kapsamlı bir 
araştırmayı anlattı.

Psikoloji Forumu-2

Yedincisini gerçekleştirdiğimiz Birikim 
Seminerleri’nde bölümümüz öğretim üyesi 
Prof. Dr. Levent Sütçigil, kariyer yolculuğuna dair 
deneyimlerini paylaştı.

Birikim Seminerleri-7

Konuşmacıları arasında oyun terapisinin efsane 
ismi Reyhana Seedat’ın da bulunduğu “Oyun 
Terapisi” temalı Psikoloji Gündemi-11’e; Klinik 
Psikolog Mehmet Teber “Çocuk Merkezli Oyun 
Terapisi”, Psikolog Aslı Candan KODALAK 
“Theraplay” ve Klinik Psikolog Nazende Öksüz 
Özdemir, "Oyun Terapisinin Vaka Örnekleri" 
başlıklı konuşmaları ile katıldılar.

Psikoloji Gündemi-11

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nün 
düzenlediği Multidisipliner Yaklaşımlar-1’de 
"Özel Gereksinimli Çocuklarda Ruh ve Beden 
Dengesinde Sporun Önemi" ele alındı. 

Multidisipliner Yaklaşımlar-1
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BÖLÜMDEN HABERLER

Psikoloji Çözümleri-7’de bölümümüz öğretim 
üyelerinden Prof.Dr. Levent Sütçigil, “Yaş Gruplarında 
Davranış Problemleri ve Çözüm Önerileri” konulu 
semineriyle Özel Erdem Kolejindeydi.

Psikoloji Çözümleri-7

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Gaziantep İl 
Müdürlüğü tarafından, Psikoloji Bölümü iş birliği 
İle düzenlenen bağımlılığın psikolojik, biyolojik, 
narkotik, adli ve hukuki boyutları  “Bağımlılıkla 
Mücadele Sempozyumu”nda ele alındı. 

Bağımlılıkla Mücadele Sempozyumu

Arş. Gör.  Saadet Yapan, üniversitemizin 
oryantasyon haftasında “Stresle Baş Etme 
Yöntemleri” konulu seminer verdi.

Seminer

Film Analizleri” etkinliğimizde, öğrencilerimizle 
‘’Children of Heaven’’ filmini izleyip analizini yaptık.

Film Analizleri-2
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"Mezunlar Buluşması”, “Psikoloji Sokağı”, “Baklava 
Yeme Yarışması”, “Psikoloji Bölümü Öğrencileri 
Konseri” ve “Uçurtma Şenliği” gibi birçok etkinliğin 
yer aldığı 1. Psikoloji Baharı’nı gerçekleştirdik.

Bölümümüz öğretim üyeleri Prof. Dr. Tolga Arıcak 
ve Dr. Mehmet Dinç, Dünya Sağlık Örgütü’nün 
organize ettiği, Çin’de gerçekleşen Bağımlılık 
Davranışları ve Halk Sağlığı uzman toplantısına 
katıldılar.

BÖLÜMDEN HABERLER

Psikoloji Okumaları”nda Peyami Safa’nın Yalnızız 
kitabını okuyup, analizini yapmaya devam ediyoruz.

Psikoloji Okumaları-5

Psikoloji Baharı-1
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Psikoloji Araştırmaları Dergisi
5. Sayısı yayınlandı.  

Öğretim üyelerimizden; Doç. Dr. Senem Başgül ve 
Arş. Gör. Feyza Topçu’nun da yazarları arasında yer 
aldığı “Okul Öncesi ve İlkokulda Psikolojik Danışma 
ve Rehberlik” kitabı Nobel kitap evinden basıldı.

• Psikoloji Gündemi-11 “Oyun Terapisi” kitapçığı yayınlandı.
• Öğretim üyelerimiz; Prof. Dr. Tolga Arıcak, Dr. Mehmet Dinç ve Arş. Gör. Mahmut Yay, dünyada en yaygın olarak 

kullanılan iki ölçekten biri olan İnternet Oyun Oynama Bozukluğu Ölçeği Kısa Formu'nun Türkçe Adaptasyonunu 
Gerçekleştirmiştir. (Arıcak, O. T., Dinç, M., Yay, M., ve Griffiths, M. D. (2018). İnternet Oyun Oynama Bozukluğu Ölçeği 
Kısa Formunun (İOOBÖ9-KF) Türkçe Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Addicta: the Turkish Journal on Addictions, 
6(1),1-22.)

• Öğretim üyelerimizden; Prof. Dr. Mücahit Öztürk ve Doç. Dr. Senem Başgül’ün de yazarları arasında bulunduğu 
“Prevalence of Childhood Affective Disorders In Turkey” başlıklı çok merkezli epidemiyolojik çalışmanın ilk yayını 
basıldı. (Karacetin, G., Arman, A. R., Fis, N. P., Demirci, E., Ozmen, S., Hesapcıoglu, S. T., ... & Aksu, H. (2018). Prevalence of Childhood Affective disorders 
in Turkey: An epidemiological study. Journal of Affective Disorders.)

• Yürütücülüğünü, öğretim üyelerimizden Prof. Dr. Osman Tolga Arıcak'ın yaptığı bir projenin makalesi “Journal 
of Gambling Studies” dergisinde online olarak yayımlanmıştır. (Aricak, O. T. (2018). Problematic Online Betting Among Turkish 
Adolescents. Journal of gambling studies, 1-15.)

• Öğretim üyelerimizden; Doç. Dr. Senem Başgül’ün yazarı olduğu, Prof. Dr. Mücahit Öztürk ve Prof. Dr. Bengi 
Semercin’nin danışmanlığını yaptığı “Vaka Kitabı” yayınlandı.

YAYINLARIMIZ
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Dünya Engelliler Birliği'nin Mersin'de, 85 ülkenin katılımı ile düzen-
lediği "Erişilebilir Okullar ve Kapsayıcı Eğitim Kongresi’nde, görme 
engelli; lisans öğrencilerimizden Yasemin Bankir ve yüksek lisans 
öğrencilerimizden Yasir Sinan İşler, “Akademik Yolculukta Problem-
ler ve Erişilebilirlik” konulu sunum gerçekleştirdi.

1. Sınıf öğrencilerimiz Sosyal Sorumluluk Projeleri dersi kapsamında, 
Araştırma Görevlimiz Mahmut YAY’ın öncülüğünde düzenledikleri 
kermesten elde ettikleri gelirle, Kahramanmaraş Kale Kesmeli Tepe 
İlk ve Orta Okulu’nun fen bilgisi laboratuvarını yaptırdılar.

Öğretim üyelerimizden Doç. Dr. Senem Başgül’ün oturum başka-
nı olarak katıldığı Prag’da düzenlenen IACAPAP18’de, yüksek lisans 
mezunlarımızdan görme engelli öğrencimiz Aylin Aslan ve Adile 
Koca’nın tez çalışması bildiri olarak sunulurken, Hülya Akkaya’nın 
tezi poster olarak sunuldu.

Lisans mezunlarımızdan ve yüksek lisans öğrencilerimizden Hilal 
Aslan, 22. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi’nde “Üniversite Öğ-
rencilerinin Değerleri İle Umutsuzluk Düzeyleri Arasındaki İlişki” 
başlıklı sözel bildirisini sundu.

BAŞARILARIMIZ VE ÖĞRENCİLERİMİZ
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YUNUS İÇER

iletişim: yunusicer@icloud.com

2016 yılında 3.11 not ortalamasıyla mezun olan Yunus, ilk mezunlarımızdandır. Mersin 
Silifke’de bir psikoteknik merkezinde psikolog olarak çalışmaktadır. Merkezde alkol 
veya çeşitli sebeplerden ehliyetini aldırmış kişiler ve şoförlerle görüşmeler yapıp; sü-
rekli dikkat, seçici dikkat, muhakeme becerileri, kısa süreli bellek gibi psikomotor be-
cerilerin ve kişilik özelliklerinin puanlandığı Psikoteknik testi uygulamakta, görüşme 
ve testleri değerlendirip rapor yazmaktadır. Ayrıca Göksu FM’de Yunus İçer’le Psikoloji-
ye Dair programında daimi konuşmacı olarak çalışmaktadır. Çağ Üniversitesi Psikoloji 
tezli yüksek lisans programına devam eden Yunus, nöropsikoloji alanında çalışmayı 
düşünmektedir. Hasan Kalyoncu Üniversitesi Psikoloji Bölümünden mezun olmanın 
hissettirdiklerini ise şu cümlelerle ifade ediyor: “Mezun olduktan sonra diplomadan 
daha önemli olan şey aldığımız eğitimin kalitesi oluyor. Bu konuda kendimi çok şanslı 
hissediyorum. Çok değerli hocalardan ders alma imkânı sağlayan üniversitemize ve 
hocalarıma çok teşekkür ediyorum.”

MEZUNLARIMIZ

BÜŞRA YAĞMURLU

İletişim: busrayagmurlu3@gmail.com

2017 yılında 3.44 not ortalamasıyla mezun olan Büşra, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu 
(UNFPA) ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın birlikte yürütmüş olduğu 
proje kapsamında Sosyal Hizmet Merkezinde psikolog olarak çalışmaktadır. Hane zi-
yaretleri ve saha çalışmaları ile Geçici Koruma Statüsündeki yabancıları (çoğunlukla 
Suriye uyruklu vatandaşlar) ihtiyaçları doğrultusunda gerekli kurum ve kuruluşlara 
yönlendirmekte, Geçici Koruma Statüsündeki yabancı kadınlara farkındalık eğitim-
leri düzenleyip, grup aktiviteleri gerçekleştirmektedir. Aynı zamanda kişilere, ihtiyaç 
duyulduğu takdirde hane ziyaretleri sırasında veya hizmet biriminde psiko-sosyal da-
nışmanlık ve rehberlik hizmeti vermektedir. Büşra, mezun olduktan sonra Hasan Kal-
yoncu Üniversitesi’nde başlamış olduğu Klinik Psikoloji yüksek lisans eğitimine devam 
etmektedir. Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nden mezun olmak hakkındaki düşünceleri-
ni şu cümlelerle ifade ediyor: “ Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nden mezun olmak bana 
psikoterapi alanına dair farklı ekolleri en iyi hocalardan dinleme fırsatı sundu. Bu sa-
yede hangi ekolle çalışacağımı henüz mezun olmadan fark etmiş oldum ve kendimi 
daha ait hissettiğim bir alanda ilerleme fırsatı buldum. Üniversitenin bana kattığı en 
büyük artılardan biri ise mesleğime dair etik çerçevenin net sınırlarla her zaman altı-
nın çizilmiş olmasıdır. Bu anlayışla psikoloji eğitimi almış olmak, işe başladığımda hem 
durmam gereken yeri hem de sahip çıkmam ve korumam gereken alanı bilmeme 
vesile olmuştur. Böylesi bir farkındalıkla mezun olduğum için ve yoluma ışık tuttuk-
ları için Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nin değerli hocalarına teşekkür etmek istiyorum. 
Psikoloji bölümü öğrencilerine ve bu bölümü tercih edecek öğrencilere lisans eğitimi 
süresince farklı kurumlarda staj yapmalarını tavsiye edebilirim. Staj, kişiye mesleki bilgi 
ve beceri kazandırmanın yanı sıra mezun olduktan sonra hangi alanda nasıl ilerleyece-
ğine dair ışık tutacaktır.”
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2018 yılında, 3.73 not ortalamasıyla mezun olan Yüsra, şu anda Gaziantep'te bir özel eği-
tim merkezinde psikolog olarak çalışmaktadır. Merkezde, ailelere danışmanlık hizmeti 
sunmakta, öğrencilerle görüşmeler yaparak onlara psikolojik destek sağlamanın ya-
nında onların sosyal ve toplumsal alana dair çeşitli kazanımlar elde etmelerine yardım-
cı olmaktadır. Aynı zamanda alana dair çeşitli eğitimlere katılarak kendini geliştirmeyi 
hedeflemektedir. Hasan Kalyoncu Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun olmanın 
hissettirdiklerini ise şu cümlelerle ifade ediyor: “Hasan Kalyoncu Üniversitesi Psikoloji 
bölümünden mezun olmanın değerini sahaya inince daha iyi anladım. Hocalarımız 
gerek tecrübeleriyle gerekse bilgi birikimleriyle donanımlı bir şekilde mezun olmamızı 
sağladılar. Sadece eğitim hayatımızda değil mezun olduktan sonra dahi birçok alanda 
bize danışmanlık yapmaktan ve bilgi vermekten geri durmadılar. Kendimizi tanıma-
nın gerekliliğini, mesleki yeterliliğe ulaşmanın yollarını ve  alanda karşılaşacağımız zor-
lukların bilinciyle mesleğe bir adım önde başlamış oldum. Psikoloji çok geniş bir alan 
bu yüzden ne kadar farklı görüş, farklı ekol, farklı tarz görebilirsek kendimizi, yeteneği-
mizi ve çalışacağımız alanı belirlemek daha kolay olacaktır. Bize bu imkânı sağladığı 
için Hasan Kalyoncu Üniversitesine ve değerli hocalarıma çok teşekkür ederim.”

• Her dönem yeni bir temayla gerçekleştirdiğimiz Psikoloji Gündem’inin 13.’sünde, alanda çalışan psikolog ve psikolo-
jik danışmanları, alanın öncü isimleriyle buluşturmaya devam edeceğiz.

• Birikim Seminerleri ile öğretim üyelerimiz kariyer deneyimlerini öğrencilerimizle paylaşmaya devam edecek.
• Psikoloji Baharı-2 kapsamında Psikoloji Sokağı kurularak, psikolojideki farklı kuramların öncüleri tanıtılacak. Aynı 

zamanda uçurtma şenliği ve çeşitli yarışmalar düzenlenip; mezunlar buluşması ile mezunlarımızın birbirleriyle ve 
hocalarımızla vakit geçirmesini, lisans öğrencileriyle tecrübelerini paylaşmalarını sağlamaya devam edeceğiz.

• Vaka Tartışmaları-3’te yine bir vakayı farklı psikoterapi ekolleri üzerinden değerlendiriyor olacağız.
• Multidisipliner Yaklaşımlar-2
• Psikoloji Okumaları
• Film Analizleri
• Bilimsel Araştırma Grubu

→ Planlanan etkinliklerimizin yer, zaman ve içeriklerini bölüm web sayfası ve twitter hesabımızı takip ederek öğrenebilirsiniz.
Web: psikoloji.hku.edu.tr
Twitter: hkupsikoloji

PLANANAN ETKİNLİKLER

MEZUNLARIMIZ

YÜSRA BALİ     

İletişim: yusrabali@gmail.com
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NELER YAPTIK ?

Staj Günlükleri
4. sınıfta okuyan arkadaşlarımızdan zorunlu ve gönüllü staj süreçleri-
ni, farklı yerlerde stajlar yapmanın avantajlarını dinledik, sorularımızı 
sorduk, çalışmak istediğimiz alanları tartıştık.

Huzurevi Ziyareti
Karşılıklı İyileşme temasıyla çıktığımız yolculukta bir durağımız da 
Huzurevi'ydi. Aldık gitarımızı kemanımızı, çam sakızı çoban arma-
ğanı çiçek çikolatamızı, yüzlerinde tebessüm olabilmek için vardık 
yanlarına. Hem eğlendik, hem iyi geldik birbirimize.

Uygulamalı Narrative Terapi Etkinliği: Hayat Ağacı
Uzm. Klinik Psk. Eren Murat Dinçer ile gerçekleştirdiğimiz atölye 
çalışmasında köklerimizi, becerilerimizi, ideallerimizi ve ketleyicile-
rimizi tanıdık. Atölyeden yeni bir farkındalıkla çıktık.

Bi' Garip Tanışma Yemeği
Psikoloji kulübü 2018 yeni ekibinin ilk etkinliği... Güzel şeyler yapmak 
için önce birbirimizi özden tanımak gerektiğine inandık ve ilk ta-
nışma yemeğimizi düzenledik. Herkesi tanımadığı biriyle eşleştirip 
karşılıklı tanış olmayı sağladık ve daha sonra dağıttığımız kağıtlara 
birbirimizden neler öğrendiğimizi yazdık. Hem çok eğlendik, hem 
de birbirimize dair çok şey öğrendik!

PSİKOLOJİ KULÜBÜ
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Ekol Okumaları 1: Jung'un Analitik Psikolojisi
Bölümümüz adına kendimizi geliştirmek amacıyla ekol okumaları 
yapıp üzerinde tartışmaya karar verdik ve ilk etkinliğimizi Analitik 
Psikoloji üzerine gerçekleştirdik. Jung'un farklı eserlerini okuyup 
paylaştığımız bu buluşmada beklediğimizin de ötesinde verim aldık!

Bahar Pikniği
Vizeler bittiyse, yorgunluk çöktüyse, bize de bu yorgunluğu atmak 
düşer dedik ve Bahar pikniğinde buluşup gönlümüzce eğlendik.

Gestalt Terapi Uygulaması
Gestalt Terapinin duayenlerinden Prof. Dr. Hanna Scherler ile düzen-
lediğimiz etkinlikte, gönüllü bir arkadaşımızın danışan rolünü üstlen-
mesi ile hocamızdan Gestalt Terapi'nin uygulamasını birebir öğren-
dik. Dönemin en sevilen etkinliklerinden biri oldu.

Bi' Oyuna Var Mısın Etkinliği
Bölümümüzün düzenlediği Oyun Terapisi temalı 11. Psikoloji Günde-
mi’nde, oyunun gücünü göstermek için kolları sıvadık, katılımcıların 
hem eğlenmeleri hem de etkileşmeleri için bir oyun tasarladık. Oyu-
numuza katılma cesareti gösteren katılımcılara ise kendi ellerimiz ve 
emeğimiz ile hazırladığımız niyet mektubu içerikli mantar şişeleri-
mizden hediye ettik.

PSİKOLOJİ KULÜBÜ
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Yeni Dönem: Bi' Garip Tanışma Yemeği 2
Yeni dönem yeni heyecandır, yeni bölüm ve ekip arkadaşlarıdır de-
dik, aramıza yeni katılan arkadaşlarımız için bir yemek düzenledik. 
Oyunlar oynadık, sohbetler ettik. Ve bi garip buluşmanın vazgeçil-
mezi olan ikili eşleşmeleri yapıp birbirini tanımayanların tanışmasını 
sağladık. Sonuçta hepimiz bu yemekten güler yüzle ayrıldık!

Staj Günlükleri: 2
İlkini düzenlediğimiz staj günlüklerinin bir yenisi ile buluşup, hem 
birbirimizin staj tecrübelerini dinledik, hem keyifli bir muhabbet 
ettik.

Varoluşçu Söyleşi ve Ekol Okumaları 2: Varoluşçuluk
Varoluşçu Psikoterapinin ülkemizdeki öncülerinden olan Öğr. Gör. 
Ferhat Jak İçöz'le "şey"lere varoluşsal gözden bakışla ilgili tadı da-
mağımızda kalan bir söyleşi gerçekleştirdik. Buluşmanın 1. oturu-
mundaysa Ekol Okumaları'nın 2.si olan Varoluşçu Ekol okumamı-
zın değerlendirmesini hocamızla birlikte yürüttük.

Kariyer Yolculuğu Sohbetleri
Öğretim Üyemiz Prof. Dr. Osman Tolga Arıcak'tan kariyer yolculu-
ğunun basamaklarını, yönümüzü nasıl belirlememiz gerektiğini ve 
kariyer haritasının inceliklerini soluksuz dinledik!

PSİKOLOJİ KULÜBÜ
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İlm'un Nefs Semineri
Uzm. Psk. Taha Burak Toprak'tan İlm'un Nefs'i dinlediğimiz semi-
nerde dimağımızda yeni bir kapı açıldı, ufkumuz genişledi. Öğretim 
üyelerimizin de dinleyici olarak katıldığı etkinliğimizin sonunda, te-
şekkürümüzün küçük bir sembolü olarak hocamıza adına bağışladı-
ğımız fidan sertifikasını takdim ettik.

PSİKOLOJİ KULÜBÜ PLANLANAN ETKİNLİKLER

• Ekol Okumaları - 3: Psikodinamik Psikoloji 
• Gestalt Terapide Rüya Çalışması: Hanna Nita Scherler
• Dr. Levent Sütçigil ile Mindfulness Egzersizleri Atölyesi
• Huzurevi Ziyareti
• Farkındalık Atölyeleri: Kurban Tuzağından Kurtulmak, Beyza Karakan

→ Etkinlik planlarımızı öğrenmek için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Instagram: hkupsikolojikulubu
Twitter: hkupsklb
Facebook: Hasan Kalyoncu Üniversitesi Psikoloji Kulübü

Aylık Toplantılar
Yönetim kurulu ekibimiz her ay belli aralıklarla toplantılar düzenle-
yip hem önümüzdeki sürecin etkinlik/proje planlamalarını yapıyor, 
hem de önceki etkinliklere dair değerlendirmelerde, özeleştiride, 
daha iyi olma yolunda planlamalarda bulunuyor. Çünkü biz her 
gün yeniden olmaya, gelişmeye ve büyümeye inanan bir ekibiz, 
ekip olmanın ötesinde yoldaş, arkadaş ve birbirimize destekçiyiz

Kermes
Kanser tedavisi gören miniklerin tedavisi yararına düzenlediğimiz ker-
meste ekibimiz canla başla çalıştı, yüzlerindeki tebessüm olmak her 
şeye değer!

PSİKOLOJİ KULÜBÜ

Editör: Arş. Gör. Merve Gülçin TUTLU - İletişim: mgulcin.tutlu@hku.edu.tr Grafik Tasarım ve Uygulama: Yakup BAYRAM


