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Doç. Dr. Azmi Varan

X. Ulusal Psikoloji Ö¤rencileri Kongresi 04-
07 Temmuz 2005 tarihleri aras›nda Mersin’de
gerçeklefltirildi. Mersin Üniversitesi Psikoloji Bö-
lümü’nün ev sahipli¤i yapt›¤› Kongre’ye, ço¤un-
lu¤unu psikoloji ö¤rencilerinin oluflturdu¤u 760
kifli kat›ld›. Kongre’nin ana temas› ise “Nedir Bu
Normal”di.  

Kongre’de ö¤rencilerin 107 sunumu ve 9 Pos-
ter’i vard›. Bu sunumlar›n Üniversitelere göre da-
¤›l›m› flöyle: 

‹stanbul Üniveristesi 18 sunum

Haliç Üniveristesi 17 sunum

Mersin Üniveristesi 14 sunum

Ankara Üniveristesi 12 sunum

ODTÜ 11 sunum

Hacettepe Üniveristesi 6 sunum

Yak›n Do¤u Üniveristesi 5 sunum

Ege Üniveristesi 4 sunum

‹zzet Baysal Üniveristesi 4 sunum

Bilgi Üniveristesi 3 sunum

Bo¤aziçi Üniveristesi 3 sunum

Dicle Üniveristesi 2 sunum

Maltepe Üniveristesi 2 sunum

Ni¤de Üniveristesi 1 sunum

Okan Üniveristesi 1 sunum

Yurtd›fl› 4 sunum

Türkiye’nin dört bir yan›ndan ve KKTC’den
gelen ve birbirinden ilginç, özgün, ve çoflkulu su-
numlar haz›rlayan ö¤rencileri kutlamak gerek. ‹n-
san bu gençlere bakt›¤›nda ilerisi için umutlan›-
yor. ‹flte size baz› sunumlar›n bafll›klar›: 

Sen Normalsin, Ben Normalim, Peki Hangi-
miz Anormal? 

(Ferihan Yanc›, Selcen Erdemir, Sümeyra To-
sun - Mersin Üniversitesi) 

Delilik ve Dahilik Kavfla¤›nda Yarat›c›l›k 

(Ça¤la Tu¤ba Dörtlüo¤lu - Maltepe Üniversi-
tesi) 

Madde Ba¤›ml›l›¤›, Alkolizm ve Tanju Okan 

(Jale Demir - Ankara Üniversitesi) 

Diyarbak›r’da Çöp Çocuklar› ve Psikososyal
Saptamalar 

(Ramazan Kamç›, Suham Da¤l›ç, Besime
Boztay - Dicle Üniversitesi) 

Bireylerin Estetik Cerrahiye Bak›fl Aç›lar› ve
Estetik Cerrahiden Beklentileri 

(Nihan tezer, Burçin Akgün, Gülgün Çam -
Ege Üniversitesi) 

Fatih Ak›n’›n “Duvara Karfl›” Filminde Sosyal
Kimlikler, Çat›flma ve Kriz 

(Gizem Erdem, Gülbin Alan - Bo¤aziçi Üni-
versitesi - ODTÜ) 

Düflmanl›k Ölçe¤inin Gelifltirilmesi, Geçerlik-
Güvenirlik ve Norm Çal›flmas› 

(Sinem fiükrüo¤lu - Haliç Üniversitesi) 

Liseli Gençlerin Gelecek Beklentileriyle
Umutsuzluk ve Yaln›zl›k Duygular› Aras›ndaki
‹liflkiler (Görkem Ablan, Gökçer Eskikurt - Abant
‹zzet Baysal Üniversitesi) 

XX..  UULLUUSSAALL  PPSS‹‹KKOOLLOOJJ‹‹
ÖÖ⁄⁄RREENNCC‹‹LLEERR‹‹  KKOONNGGRREESS‹‹’’NN‹‹NN

AARRDDIINNDDAANN

*Ege Üniversitesi, Psikiyatri Anabilim Dal›
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Çocukluk Dönemindeki ‹stismar ile Suça E¤i-
lim Aras›ndaki ‹liflki 

(Melike Tetik, Duygu Karakulak - Yak›ndo¤u
Üniversitesi) 

“Evrimsel K›skançl›k” ‹nsanlar›n Böceklerden
Tiksinmelerinin Nedeni 

(O¤uz Morda¤ - ‹stanbul Bilgi Üniversitesi)      

Bu sunumlar›n bafll›klar›nda bile gençlerin he-
yecanlar›n›, yarat›c›l›klar›n› ve emeklerini gör-
mek olas›. Genç kuflakla ne kadar gurur duysak
az. Bence onlar› daha fazla desteklemenin yollar›-
n› aramal› ve bulmal›y›z. Onlara verebilece¤imiz
en önemli desteklerden biri onlar› çal›flma yapma-
ya cesaretlendirmektir. TPD ‹zmir fiubesi bu
amaçla psikoloji ö¤rencileri ile mesle¤inde henüz
ilk befl y›l›n› tamamlamam›fl genç psikologlara
yönelik bir yar›flma düzenliyor. Bu iki farkl› dal-
da ödül kazanacak çal›flmalar›n sahiplerine ödül-
leri bir sonraki Ulusal Psikoloji Ö¤rencileri
Kongresi’nde verilecek. Ö¤rencilere verebilece-
¤imiz desteklerden bir di¤eri ise onlara gereksi-
nim duyduklar› noktalarda dan›flmanl›k sa¤lamak
olacakt›r. Belki Psikoloji Bölümleri her y›l bir
asistan›n› Ö¤renci Kongresine çal›flma haz›rlayan
gençlere dan›flmanl›k yapmak üzere görevlendire-
bilir. Zaman›m›n s›n›rl› olmas› nedeniyle sunum-
lar›n çok s›n›rl› bir bölümünü izleyebildim. Göre-
bildi¤im kadar›yla ö¤rencilerimize katk›da bulu-
nabilece¤imiz bir baflka nokta da onlar› sunum
yapma teknikleri hakk›nda bilgilendirmek olacak. 

Gençleri yan yana getiren bu kongreyi haz›rla-
yan Mersin Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nü, 4.
s›n›f ö¤rencisi Ersin Bayramkaya baflkanl›¤›ndaki
Kongre Düzenleme Kurulu’nu ve onlara dan›fl-
mal›k yapan hocalar› Uzman Psikolog Çi¤dem
Kudiaki ve Doç. Dr. Aydan Ayd›n’› kutlamam›
gerekiyor. Gerçekten müthifl bir kongre program›
haz›rlam›fllar. Di¤er yanda, Türkiye’nin dört bir

yan›ndan gelen, kendi alanlar›nda son derece de-
neyimli uzmanlar çeflitli konularda yapt›klar› su-
numlarda hem gençleri ayd›nlatt›lar, hem de onlar
için yeni esin kaynaklar› oldular. Ö¤renci Kong-
re’sine kat›larak destek veren tüm ö¤retim üyele-
rine ve klinisyen arkadafllara gençlere verdikleri
önem ve destek için ben kendi ad›ma çok teflekkür
ediyorum. 

Kongre’de dikkatimi çeken bir nokta da, civar
illerden e¤itim alabilme umuduyla Kongre’ye ge-
len psikolog, sosyal çal›flmac›, ö¤retmen gibi me-
zun olmufl kiflilerdi. Kapsaml› program› ile Ö¤-
renci Kongresi yaln›zca psikoloji ö¤rencilerini
de¤il, ilgili di¤er Bölüm ö¤rencilerini hatta me-
zunlar›n› da çekmiflti. Kongre’nin, üç büyük kent
d›fl›nda, bu tür etkinliklerin göreceli olarak az ya-
p›ld›¤› bölgelerde gerçeklefltirilmesi bu aç›dan da
çok yararl› oluyor. 

Kongre’de yer alan önemli toplant›lardan biri
de Anfi Tiyatro’da gerçeklefltirilen, Doç. Dr. Ser-
dar De¤irmencio¤lu ile Uzm. Psikolog Çi¤dem
Kudiaki’nin yönetti¤i “Lisans, Yüksek Lisans,
Yasa, Etik” isimli söylefliydi. Avrupa Uyum Ya-
sas› çerçevesinde psikoloji lisans e¤itiminde yap›-
lamas› planlanan de¤ifliklikler “hocalar” gibi
“gençlerin” de kafalar›n› kar›flt›rm›fl durumda.
Serdar De¤irmencio¤lu’nun “Kim yüksek lisans
program› yapmak istiyor?” diye sordu¤unda
gençlerin kalkan elleri hem insan› umutland›r›yor,
hem de korkutuyor. Gençlerin bu taleplerini var
olan kadrolar nas›l karfl›layacak? Gençlerin daha
kapsaml› ve nitelikli e¤itim talepleri giderek art›-
yor. Ancak, varolan kadrolar ve koflullar bu talep-
lerin yeterince karfl›lanmas›na olanak tan›m›yor.
Avrupa’ya koflut olarak benimsenecek olan ve
“Herkese Yüksek Lisans” fleklinde yorumlanan
“4+2” formülü var olan sorunlar› çözmek yerine
yeni sorunlar getirece¤e benziyor. Belki de tek ç›-
k›fl yolumuz gençlerimizi iyi yetifltirerek, bir an



TÜRK PSiKOLOJi BÜLTEN‹ Ψ SAYI: 36, HAZ‹RAN 2005

14

önce taze kan sa¤lamak. Bu noktada yine ayn› so-
run ç›k›yor karfl›m›za: Kim yetifltirecek bu genç-
leri? Gençler aras›nda en popüler uzmanl›k alan›
olan klinik psikolojiye bakal›m. Bir klinisyenin
yetiflmesinde belki de en kritik e¤itim “süperviz-
yon”. Klinik psikoloji alan›ndaki akademis-
yen/klinisyenler aras›nda “süpervizyon” veren
kaç kifli var? Giderek artan talepleri hangi kadro-
lar karfl›layacak? ‹nsanlar bu nokta da bak›fllar›n›
Derne¤e döndürüyorlar. 

Dernek, giderek, özellikle Lisans sonras› e¤i-
tim olana¤› bulamayan psikologlar›n, e¤itim aç›k-
lar›n› kapatmaya çal›flt›klar› bir yer haline geliyor.
Bir tür “dersane sendromu” olufluyor. Yeni Psiko-
loji Bölümleri aç›ld›kça, kadrolar›n s›n›rl› oluflun-
dan dolay›, hem lisans e¤itiminin niteli¤i düflü-
yor, hem de lisans sonras› e¤itim olanaklar› bula-
mayan psikologlar›n say›s› her geçen y›l giderek
art›yor. 

Bu “umutsuz” tabloda tek umut gençler. Genç-
lerin en büyük umutlar› ise kendileri olmal›. Psi-
koloji ö¤rencileri, hatta mezunlar› aras›nda s›k s›k
yak›nmalara rastl›yoruz. “Biz iyi e¤itim alama-
d›k”, “Bize psikolog gibi davranm›yorlar”, vs. vs.
Dikkatimiz, kendi yapt›klar›m›z›n üzerinde de¤il
de, “karfl› taraf”›n yapt›klar›nda oldu¤u sürece bir
yere varmam›z zor. “Karfl› taraf” sorunlar› bit-
mez, yaln›zca bizi “bitirir”. Benim gençlere

önerim, “karfl›” ile u¤raflmay› b›rak›p, zamanlar›-
n› ve enerjilerini kendilerini gelifltirmeye harca-
malar›. Gençler ne istediklerini iyi bilip, kararl› ve
sa¤duyulu bir flekilde varmak istedikleri hedefle-
re do¤ru yürümeliler. Biri “iyi” bir psikolog ol-
may› kafas›na koymuflsa, hiç kimse ya da hiçbir
fley onu engelleyemeyecektir. “Hocalar›n” ise
belki de yapacaklar› en iyi fley gençleri cesaret-
lendirmek ve büyümelerine olanak sa¤lamak ola-
cakt›r. Beni en çok etkileyen hocam, rahmetli Ifl›k
Savafl›r’d›. Ben Ifl›k Han›m’›n bize bir gün bile
ders anlatt›¤›n› hat›rlamam. Onun “büyüklü¤ü”
bizim kendi kendimize büyümemize ve geliflme-
mize olanak sa¤lamas›, “izin” vermesiydi. 

Ben hocalar›m›z›n ço¤u zaman hakl› nedenler-
den dolay› “tükenmifl” olduklar›n› düflünüyorum.
Elbette bu her hoca için geçerli de¤il. Ancak, ho-
calar›m›z›n önemli bir bölümü çeflitli nedenlerden
dolay› heyecanlar›n› kaybetmifl ve kendi dünyala-
r›na çekilmifl durumda. Belki de bizleri gençler-
den uzaklaflt›ran biraz da bu “heyecan›” kaybet-
mek. 

Ö¤renci Kongresi’ne eme¤i geçen herkese
“Ellerinize sa¤l›k” diyor, gelecek y›l ‹zmir’de,
Ege Üniversitesi’nde yap›lacak olan XI. Ulusal
Psikoloji Ö¤rencileri Kongresi’nin de en az Mer-
sin’deki Kongre kadar baflar›l› geçmesini diliyo-
rum. 
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IIII..  UULLUUSSAALL  PPSS‹‹KKOOLLOOJJ‹‹  KKUURRUULLTTAAYYII
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““PPSS‹‹KKOOLLOOJJ‹‹  EE⁄⁄‹‹TT‹‹MM‹‹NNDDEE  MM‹‹NN‹‹MMUUMM
SSTTAANNDDAARRTTLLAARR””
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11.00 - 11.05 ‹stiklal Marfl› ve Sayg› Duruflu

11.05 - 11.15 Aç›l›fl Konuflmas›

PPrrooff..  DDrr..  AAyyflflee  YYaall››nn
TPD Genel Baflkan›  

11.15 - 13.00 PANEL

PPaanneell  BBaaflflkkaann››:: PPrrooff..  DDrr..  PPeerriinn  YYOOLLAAÇÇ

PPrrooff..  DDrr..  NNeessrriinn  fifiAAHH‹‹NN
(Ankara Üniversitesi, DTCF Psikoloji Bölümü)

PPrrooff..  DDrr..  ‹‹hhssaann  DDAA⁄⁄
(Hacettepe Üniversitesi, Psikoloji Bölümü)

DDooçç..  DDrr..  NNeebbii  SSÜÜMMEERR                  
(ODTÜ Psikoloji Bölümü)

13.00 - 14.00 Ö¤le Tatili

14.00 - 16.00 PANEL

PPaanneell  BBaaflflkkaann››:: PPrrooff..  DDrr..  FFeerrhhuunnddee  ÖÖKKTTEEMM

PPrrooff..  DDrr..  GGüülleerr  FF‹‹fifiEEKK
(Bo¤aziçi Üniversitesi, Psikoloji Bölümü)

YYrrdd..  DDooçç..  DDrr..  HHaassaann  BBAAHHÇÇEEKKAAPPIILLII      
(Bilgi Üniversitesi, Psikoloji Bölümü)

YYrrdd..  DDooçç..  DDrr..  HHaammiitt  ÇÇOOfifiKKUUNN
(Abant ‹zzet Baysal Üniversitesi, Psikoloji Bölümü)

DDrr..  UUffuukk  TTAARRHHAANN                  
(Persona)

16.00 - 16.20 Ara

16.20 - 16.40 KONFERANS

“Psikolojiyi D›flar›ya Açmak: 
Ö¤rencilerin Ö¤renmedeki Rolü” 

DDooçç..  DDrr..  SSeerrddaarr  MM..  DDEE⁄⁄‹‹RRMMEENNCC‹‹OO⁄⁄LLUU
(Bilgi Üniversitesi, Psikoloji Bölümü)

16.40 - 17.00 Geliflim ve Çocuk Rehabilitasyonu

YYrrdd..  DDooçç..  DDrr..  HHaallee  AAKKSSUUNNAA  EERRGGEENNÇÇ
(Do¤ufl Üniversitesi, Psikoloji Bölümü)

17.00 - 18.00 Sonuç Bildirgesi ve Kapan›fl

Türk Psikologlar Derne¤i taraf›ndan düzenlenen II. Ulusal Psikoloji Kurultay› 24 Nisan 2005 günü

Ankara’da yap›ld›. “Psikoloji E¤itiminde Minimum Standartlar”›n ele al›nd›¤› Kurultay’a yaklafl›k 150

meslekdafl›m›z ve psikoloji ö¤rencisi kat›ld›. 

Ülkemizde psikoloji e¤itiminin bugünkü durumu ve hedefler konusunda psikoloji bölümlerinin gö-

rüfllerini sunmas› için yap›lan ça¤r› üzerine, sekiz üniversitenin psikoloji bölümünden birer temsilci,

bölümlerinin konuyla ilgili görüfllerini aktard›lar.

II. Ulusal Psikoloji Kurultay› afla¤›daki program çerçevesinde yürütülmüfltür.


