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Öğretim Üyesidir. 

Lisans, Yüksek Lisans ve Doktorasını Hacettepe Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik 

Bölümü’nde tamamlamıştır. İlgili Program kapsamında Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora dersleri ve 

tezleri yürütmektedir. Çalışma konuları iyilik hali, yardım edenlere yardım, stresle başa çıkma, 

bağlanma stilleri, psikodrama, üniversite psikolojik danışma merkezleri, üniversite öğrencilerinin 

problemleri, ergenlerde psikososyal gelişim, beş büyük kişilik modeli, travma ve psikolojik ilk 

yardımdır. Bu çalışma konularında uluslararası ve ulusal dergilerde yayınlanmış makaleleri ve 

bildirileri bulunmaktadır. Bununla birlikte, Ö. Erdur Baker ile birlikte editörlüğünü yaptığı “Afetler, 

Krizler, Travmalar ve Psikolojik Yardım” adlı bir kitabı bulunmaktadır. Ayrıca, Dünya Sağlık Örgütü 

(2011) tarafından yayınlanan “Psikolojik İlk Yardım: Saha Çalışanları İçin İlk Yardım” adlı bir 

kitabının çeviri ekibinde yer almıştır. Doğan TÜBİTAK, UNİCEF, Milli Eğitim Bakanlığı ve Avrupa 

Birliği destekli çeşitli projelerde de yer almıştır.  

Aynı zamanda Psikodrama yönetici olan ve bu konudaki eğitimini Dr. Abdülkadir Özbek   Psikodrama 

Enstitüsü’nde tamamlayan Doğan, şuanda aynı Enstitüde eğitmen olarak çalışmaktadır. Bununla 

birlikte, Ankara Psikodrama Derneği ve Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği üyesidir. Türk 

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği, Travma Biriminde yer alan Doğan, 2010-2015 yılları 

arasında Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi’nde yayın kurulu üyeliği yapmıştır. 2016’ndan 

itibaren ise Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi’nde yayın kurulu üyeliği yapmaktadır. 

Ayrıca, Afetlerde Psikososyal Hizmetler Birliği kuruluşlarında yönetim kurul üyesi olarak yer almıştır 

ve çeşitli eğitimlerinde eğitici olarak görev yapmıştır.  



Associate Professor Türkan DOĞAN, Phd, is a member of Hacettepe University Faculty of 

Education Department of Counselling and Guidance. 

She has finished her License, Master and Doctorate again in Hacettepe University Faculty of 

Education Department of Counselling and Guidance. She is giving license, master and doctorate 

lessons and prosecuting thesis under the related Programme in the same university. Her study subjects 

are wellness,helping the helpers, coping with stress, attachment styles, psychodrama, college 

counselling centers, the problems of university students, adolescent psychosocial development, five 

factor personality, trauma and psychological first aid. Under these study subjects, she has articles and 

notifications which were published in national and international journals. Besides she has a book 

named ‘Disasters, Crises, Trauma and Psychological Help’ which was edited by Ö.Erdur Baker and 

with her. And also she was worked in the translation team of the book named ‘Psychological First Aid 

and Guide for Field Workers’ which was published by World Health Organization (WHO) in 2011. 

All above this she was studied in different projects which were supported by TÜBİTAK, UNICEF, 

Ministry of Education and European Union. 

Besides she is a psychodramatis and she was completed her education in this field in Dr.Abdülkadir 

Özbek Physchodrama Institute and still she is working in the same Institute as instructor. And also she 

is a member of Ankara Phychodrama Society and Turk Phychological Counselling and Guidance. She 

is in the Trauma Unit of the Society and also she was worked in the Editorial Board of the Society as a 

member during the years 2010-2015. And from the beginning of 2016 she is working as a Editorial 

Board Member in Hacettepe University Education Faculty Journal. Besides In Disasters she was 

worked as a Management Board Member in Physchosocial Service Unions and also worked  in lots of 

different training organizations as a educationalist. 

 

 

 

 


