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PIDOP Projesi nedir? 
 
PIDOP, 7. Çerçeve Programı altında,  Avrupa Komisyonu’nun desteklediği çok uluslu 
bir araştırma projesidir. Proje, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Almanya, İtalya, Portekiz, 
İsveç, Türkiye ve Birleşik Krallık olmak üzere sekiz Avrupa ülkesinde sivil ve siyasal 
katılımı etlileyen süreçleri inceler.  
 
Proje, Psikoloji, Politika, Sosyoloji, Antroloji, Sosyal Politika ve Eğitim disiplinlerinden 
yararlanır. Sivil ve siyasal katılıma olanak sağlayan ya da engel olan makro düzeyde 
bağlamsal etkenleri (örn: tarihi, siyasal, seçimle ilgili, ekonomik ve politik etkenler), 
yakınsal sosyal etkenleri (örn: aile, eğitim ve medya etkenleri) ve psikolojik etkenleri 
(örn: güdüsel, bilişsel, davranışsal ve kişilik etkenleri) inceler. 
 
Projenin ayırtedici odağı, birey olarak vatandaşın psikolojisi ve makro düzeyde 
bağlamsal etkenlerin ve yakınsal sosyal etkenlerin vatandaşların sivil ve siyasal 
katılımı üzerindeki etkilerini kullandığı psikolojik süreçlerdir. 
 
Kadınlar, gençler, azınlıklar ve göçmenler siyasal katılımdan kopuş risk grubunda 
bulunurlar.  
 
Araştırma sivil ve siyasal katılım arasındaki örtüşme kadar farklılıkları da ele alarak, 
hem doğrudan hem de temsili katılımı araştırır. 
 
 
Bu gazete size niçin geliyor? 
 
Bu gazete size ulaşıyor çünkü PIDOP ortaklık üyeleri, sizin  ya da organizasyonuzun 
PIDOP projesi araştırma bulgularıyla ilgileneceğinizi düşünüyor. Bir kaç ayda bir 
çıkacak olan PIDOP gazetesi sizi projenin yeni araştırma sonuçları hakkında 
bilgilendirecektir. 
 
 
 



 
PIDOP Projesi nasıl organize ediliyor? 
 
PIDOP projesinin yürüttüğü çalışma aşağıda açıklanan sekiz çalışma paketi 
(WPs) içinde organize edilir: 
 
WP1 Yönetim ve koordinasyon ortaklığı 
 
Çalışma paketi 1, projeyi yönetme, araştırma fafliyetlerini düzenleme ve çalışmanın 
uygulamasını yansıtmadan sorumludur.  
 
WP2 Mevcut politikaların analizi ve tanımlama 
 
Bu çalışma paketi, gençlerin, kadınların, azınlık ve göçmenlerin Avrupa Birliği 
düzeyinde, ulusal ve bölgesel düzeylerde sivil ve siyasal katılımlarıyla ilgili temel 
politika araştırmalarını değerlendirir. 
 
WP3 Katılımla ilgili bir siyaset kuramının gelişimi 
 
WP3, görgül çalışma paketlerinde yer alan araştırma için siyasal bilim bakış 
açısından kaynaklı araştırma sorularını kuramsal olarak formüle eder. Ayrıca, 
kuramsal düzeyde bu çalışma paketlerinin makro düzeyde bir siyasal kuram 
geliştirme amacından ortaya çıkan bulguları yorumlar.   
 
WP4  Katılımla ilgili bir psikolojik kuramın gelişimi 
 
WP4, görgül çalışma paketlerinde yer alan araştırma için psikolojik bakış açısından 
kaynaklı araştırma sorularını kuramsal olarak formüle eder. Ayrıca, kuramsal 
düzeyde bu çalışma paketlerinin makro düzeyde bir psikolojik kuram geliştirme 
amacından ortaya çıkan bulguları yorumlar.   
 
WP5 Mevcut araştırma verilerini modelleme 
 
Bu çalışma paketi, farklı Avrupa ülkelerinde büyük temsili örneklerden toplanmış olan 
dataları içeren kamusal alanın mevcut ulusal araştırma datasetlerinden faydalanır. 
Bu veriler, WP3 ve WP4’te üretilmiş daha geniş kapsamlı araştırma sorularına cevap 
vermek için güçlü istatistiksel teknikler kullanılarak analiz edilebilir. 
 
WP6 Farklı yaşam bağlamlarında vatandaşlığı birlikte yapılandırma süreçleri 
 
WP6’da veriler, WP3 ve WP4’te üretilen daha belirgin, özellikle gençler, kadınlar, 
azınlıklar ve göçmenler arasında sivil ve siyasal katılıma temel oluşturan psikolojik 
süreçleri içeren araştırma sorularına seslenmek için  kasıtlı örneklerden toplanır.  
 
WP7 Kuramsal bütünleşme ve uygulanabilir tavsiyeler 
 
WP7, WP5 ve WP6’da elde edilen bulguların ışığında üretime, sivil ve siyasal 
katılımın bütünleştirilmiş  çok katmanlı bir kuram sürecine odaklanır. Bu kuram, daha 
önce WP3 ve WP4’te geliştirilen siyasal ve psikolojik katılım kuramlarını 



sentezleyerek oluşur. WP7, ayrıca, ulusal, bölgesel ve AB düzeyinde politika ve 
uygulama için yapılan yeni kuramla yürütülen ve kanıta dayalı tavsiyeleri kesin ve 
açık olarak ifade eder.  
 
WP8 Yayımlama faaliyetleri 
 
WP8, birliğin araştırma faaliyetlerinin ilgili paydaşlar, diğer araştırmacılar ve toplum 
arasında yüksek bir etkiye ulaşmasını sağlamaktan sorumludur.  
 
PIDOP Projesinde çalışanlar kimler? 
 
PIDOP Projesinin araştırma takımları sekiz Avrupa ülkesindeki, dokuz üniversiteden 
gelmektedirler. 
 
Surrey Üniversitesi, Birleşik Krallık 
 
Surrey Üniversitesi’den Profesör Martyn Barrett, ekibinin liderliğini yürütüyor. Diğer 
ekip üyeleri ise, Professor Nick Emler, Dr. Dimitra Pachi, Dr David Garbin, Dr. 
Roberta Guerrina, Dr. Rachel Brooks, Dr. Tereza Capelos, Nicholas Walters, Dr. 
Cristiano Bee ve Dr. Ian Brunton-Smith. Professor Patrick Sturgis (Southampton 
Üniversitesi) ayrıca ekibin bir üyesi. 
 
Liege Üniversitesi, Belçika 
 
Dr Michel Born Belçika ekibinin başkanlığı pozisyonundaki kişi. Diğer üyeler, Dr 
Claire Gavray, Dr Bernard Fournier, Élodie Flaba ve Charline Waxweiler. 
 
Masaryk Universitesi, Çek Cumhuriyeti 
 
Masaryk takımın liderliğini Profesör Petr Macek yürütüyor. Diğer üyeler, Dr. Ondřej 
Císař, Dr. Mojmír Tyrlík, Zuzana Petrovičová and Kateřina Vráblíková. 
 
Jena Üniversitesi, Almanya 
 
Almanya ekibinin başkanı Profesör Peter Noack. Ekibin diğer üyeleri arasında, Dr. 
Burkhard Gniewosz, Profesör Monika Buhl, Dr. Alison Benbow, Katharina Diener ve 
Philipp Jugert yer alıyor. 
 
Bologna Üniversitesi, İtalya 
 
İtalya ekibi  Profesör Bruna Zani liderliğinde yer alıyor. Ekipteki diğer üyeler ise,  
Elvira Cicognani, Paola Villano, Dr.Cinzia Albanesi, Dr.Alberto Bertocchi ve Doç.Dr. 
Graziella Giovannini.  
 
Porto Üniversitesi, Portekiz 
 
Porto takımına Isabel Menezes liderlik yapıyor. Helena Araújo, Profesör Joaquim L. 
Coimbra, Doç.Dr.Laura Fonseca, Yrd.Doç.Dr. Tiago Neves, Doç.Dr. Sofia Marques 



da Silva, Doç.Dr. Pedro D. Ferreira, Araş.Gör. Norberto Ribeiro, Maria Fernandes ve 
Carla Malafaia ekibin diğer üyeleri. 
 
Örebro Üniversitesi, İsveç 
 
Profesör Erik  Amnå İsveç ekibinin liderliğini yürütüyor. Ekibin diğer üyeleri arasında, 
Profesör Mats Ekström, Profesör Margaret Kerr, Profesör Håkan Stattin ve Dr. 
Joakim Ekman yer alıyor. 
 
Ankara Üniversitesi, Türkiye 
 
Türkiye ekibinin liderliğini Yrd.Doç.Dr. Tülin Şener yapıyor. Ekipte yer alan diğer 
üyeler Profesör Dr. Figen Çok, ODTÜ’den Yrd.Doç.Dr. Mustafa Şen ve Sümerjan 
Bozkurt. 
 
Queen’s University Belfast, Birleşik Krallık 
 
Profesör Evanthia Lyons Belfast ekibinin başkanı. Profesör Yvonne Galligan, 
Profesör Shane O’Neill, Dr John Garry, Dr Cillian McBride, Dr Karen Trew, Dr Rob 
Mark, Dr. Victoria Montgomery ve Patrick Martens ekibin diğer üyeleri. 


