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Claire Smith Teeside Üniversitesinde Ergoterapi Öğretim görevlisidir. 

1991 yılında mezun oldu ve Kuzeybatı İngiltere’de çeşitli yetişkin 

mental sağlık servisinde çalıştı.   

1999’da danışmanlık alanında mastırını tamamladı ve ruh sağlığı, 

iletişim ve mesleki gelişim konularında ders vermek için Ergoterapi 

eğitim takımına katıldı.   

Üniversitedeki işinin dışında, Alliance Psikolojik Hizmetler’de yarı 

zamanlı çalışmaktadır, mülteciler için özel bir serviste çalışmaktadır. 

Karmaşık mental sağlık gereksinimleriyle çalışmaya ve mental sağlık 

ve mülteci meseleleri üzerine eğitim vermeye ve terapistler için 

süpervizyon sağlamaya devam ediyor.  

Claire ulusal ve uluslararası konferanslarda konuşmalar yapmıştır, 

özel makaleleri ve düşünce yazıları yayınlanmıştır ve büyük personel 

grupları ve diğer üniversiteler için workshoplarda konuşmacı olarak 

davet edilmiştir. mülteci ruh sağlığı, kültürel yetkinlik, psikolojik 

travma ve terapiyle ilgili diğer meseleler konusunda anlatımlar 

yapmıştır ve ruh sağlığında ırk eşitliği, mesleki haklar ve mültecilerin 

mental sağlığı üzerine lokal ve uluslararası idari ve danışma grupları 

içinde yer almıştır. 

Claire’in doktora çalışması, Birleşik Krallık ‘da sığınma hakkı talep 

eden insanlar için işgalin anlamını araştıran nitel bir çalışmadır. 

Çalışma fenomenolojiktir, sağlığı etkileyen engelleri ve fırsatları 

belirlemek için işgali yaşamış insanların sığınma öncesi, esnası ve 

sonrasındaki süreçleri aydınlatmak için yapılmıştır.   

Araştırma alanları  

“Birleşik Krallık ‘da Sığınma Hakkı Talep Eden İnsanlar için İşgalin 

Anlamını Araştırma” başlıklı doktora çalışması   

Basında 

 Teesside Üniversitesi kapsamında 

ITV 1 TT N, North East Tonight, 22/01/2013, 18:15:57; ITV 1 

Border, Lookaround, 22/01/2013, 18:15:57 



ATeesside University lecturer comments on being diagnosed with 

depression. (Teesside Üniversitesi öğretim görevlisi depresyon 

teşhisi konulmasını yorumluyor) 

 

 Teesside Üniversitesi röportaj  

BBC Radio Tees, Mike Parr, 01/10/2012, 10:53:10 

Teesside Üniversitesi öğretim görevlisi Claire Smith ile sığınma talep 

edenlerin genelinden yaygın görünümleri konuşuyoruz.  

 

 İltica araştırması için £10,000 verildi 

Evening Gazette, 28/08/2012, p.15 

Teesside Üniversitesi Öğretim Üyesine iltica talebinde bulunanların 

günlük yaşamlarını geride bırakmalarının ne hissettirdiğine dair öncü 

araştırması için £10,000 verildi. Claire Smith, inset, senior 

 


