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XII. Avrupa Psikoloji Kongresi 2011’de İstanbul’da 
Uzm. Psk. Şeniz Çelimli

Türk Psikologlar Derneği Genel Merkez Yönetim Kurulu adına

Değerli üyelerimiz,

Avrupa Psikologlar Dernekleri 
Federasyonu’nun (European Federation 
of Psychologists’ Association – EFPA) 
en önemli etkinliklerinden biri olan 
Avrupa Psikoloji Kongreleri iki yılda bir 
gerçekleştirilmektedir.

Bu sene 3-6 Temmuz tarihleri arasında 
yapılan X. Avrupa Psikoloji Kongresi’ne 
de Prag (Çek Cumhuriyeti) ev sahipliği 
yapmıştır. Bu etkinlik Türk Psikologlar 
Derneği olarak bizim için de çok önemli 
bir olaya ev sahipliği yapmıştır. 2011’de 
yapılacak olan XII. Avrupa Psikoloji 
Kongesi’nin, Prag kongresi sonrasındaki 
Genel Kurul sırasında yapılan oylama 
sonucunda İstanbul’da olmasına karar 
verilmiştir. 

Öncelikli olarak EFPA hakkında biraz bilgi 
vermek gerekirse, bu kuruluş 1981 yılında 
Almanya’da oluşturulmuştur. İlki aynı yıl 
Hiedelberg kentinde gerçekleştirilen Genel 
Kurul toplantıları bu yıldan sonra düzenli 
olarak her iki yılda bir yapılmaktadır (1982 
Edinburg, 1984 Viyana, 1986 Lozan, 1988 
Roma, 1990 Lüksemburg, 1991 Budapeşte, 
1992 Brüksel, 1993 Tampere, 1995 Atina, 
1997 Dublin, 1999 Roma, 2001 Londra, 
2003 Viyana, 2005 Granada, 2007 Prag).

EFPA, akademik eğitim, alan hizmetleri 
ve bilimsel araştırmalar konularında 
Avrupa genelinde psikologlar için bir fo-
rum yaratmaktadır. Federasyona bağlı, 

yaklaşık 180.000 psikoloğu temsil eden 32 
üye dernek bulunmaktadır. EFPA’ya üye 
dernekler psikoloji alanını hem mesleki 
olarak ve hem de eğitim ve araştırma 
odaklı bir disiplin olarak ilerletmek 
ve geliştirmekle yükümlüdürler. Türk 
Psikologlar Derneği’nin olduğu gibi diğer 
üye derneklerin de üye profi llerini alanda 
çalışan psikologların yanında akademi 
ve araştırma alanında çalışan psikologlar 
oluşturmaktadır. Federasyonun birincil 
amacı pratik alanı araştırmalarla birleştirip 
desteklemek ve psikolojiyi bütünleşmiş 
bir disiplin olarak geliştirmektir.

EFPA, psikoloji derneklerinin üyelikler-
inden oluşan bir federasyon olduğundan 
her üye ülke bu kuruluşta bünyesindeki 
derneklerle kendisini var etmektedir ve söz 
hakkına sahip olmaktadır. Bu derneklere 
üye olan psikolog sayısı da derneklerin 
EFPA’daki temsil haklarını tayin etmek-
tedir. İki yılda bir gerçekleştirilen Genel 
Kurul toplantılarının amacı Federasyo-
nun yaptığı etkinliklerin raporlarının 
açıklanması ve başkan ve yönetim kurulu 
üyelerinin gerektiği tarihlerde seçilmesi-
dir. Bu kurullarda her ülke kendi delege-
leri tarafından temsil edilir. Ülkelerin 
delege sayısını da kendi bünyelerindeki 
üye sayısı belirlemektedir. Sonuç olarak 
derneğin kapasitesi ne kadar büyükse fe-
derasyon içindeki temsil yetkisi de o kadar 
artmaktadır. Bu durum aslında oldukça 
hassas bir konuyu gündeme getirmekte-
dir, o da şu ki bir derneği var eden güç 
aslında hepimizin bildiği gibi kendisini 
oluşturan üyelerinden gelmektedir. EFPA 
gibi çok önemli uluslararası bir kuruluşta 
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ülkelerin temsil gücü yine kendi üye-
lerinin katılımları ve derneklerini destek-
lemeleri sonucu mümkün olabilmektedir. 
Türk Psikologlar Derneği üye profi li ve 
üyelerinin aktif çalışmalarıyla bugün-
lere gelmiştir. Ve derneğimizi daha ile-
riye taşıyacak olan yine bu çalışmalar ve 
desteklerin artarak devam etmesidir.

Türk Psikologlar Derneği EFPA’ya 
1993 üye olmuştur. Bu tarihten itibaren 
Derneğimiz iki yılda bir gerçekleştirilen 
Başkanlar Toplantılarına katılmakta 
ve bunun yanında değerli hocalarımız 
EFPA’nın çeşitli çalışma gruplarında ak-
tif görevler almaktadırlar. EFPA’ya ak-
tif üyelik sürecimizin gurur verici bir 
sonucu olarak da 12. Avrupa Psikoloji 
Kongresi’nin Türkiye’de yapılmasına 
karar verilmiştir. 

Prag’da düzenlenen kongredeki faa-
liyetlerimize geçmeden önce kongrenin 
Türkiye’de yapılmasının oylanmasına 
kadar gelen adaylık sürecimizden bahset-
mek istiyorum.

Avrupa Psikoloji Kongresi (European 
Congress of Psychology - ECP)

Adaylık Süreci

X. Avrupa Psikoloji Kongresi 
(2007, Prag, Çek Cumhuriyeti) 
Öncesi Hazırlık Çalışmaları

Daha önce Bültenimizde de gelişmeleri 
duyurulduğu gibi Avrupa Psikoloji 
Kongresi’nin 12. si için aday olacağımız 
Granada’da (İspanya) yapılan IX. Avru-
pa Psikoloji Kongresi’nde hedef olarak 
belirlenmişti. Bu tarihten sonra resmi 
başvuru tarihimiz olan 12 Mayıs 2007’ye 
kadar adaylık önerimizi özenle hazırladık. 
İçinde kongrenin bilimsel içeriğinin 
ayrıntılarından bütçesine kadar oldukça 
kapsamlı bilgiler içeren öneri derneğimiz 
tarafından EFPA’nın değerlendirmesine 
sunuldu. Bu noktada adaylık süre-
ciyle ilgili bir takım bilgiler vermek istiyo

rum. EFPA’ya Avrupa Psikoloji 
Kongresi için ev sahipliği yapmak isteyen 
üye dernekleri başka bir merci tarafından 
aday gösterilmek yerine başvurularını 
bizzat yapmaktadrlar. Adaylık süreci, 
hedefl enen kongreden tam dört sene
önceki kongreden yaklaşık iki ay 
önce Brüksel’de yapılan Başkanlar 
Toplantısında aday ülkenin EFPA’ya 
sunduğu öneri ile başlamaktadır. Bu 
öneri Brüksel’de bulunan EFPA Ge-
nel Merkezi tarafından her ülkenin 
delegelerine tek tek gönderilerek bu 
kişilerin değerlendirmelerine sunulur. 
Bu aşamadan sonra da her iki senede 
bir geleneksel olarak Temmuz ayının ilk 
haftasında gerçekleştirilen kongrenin so-
nuna iliştirilmiş olan Genel Kurul’larda 
öneriler delegeler tarafıdan oylanır. Daha 
önce de belirttiğim gibi delege sayısı fazla 
olan Avrupa ülkelerinin bu tür oylamalar-
daki temsil gücü de fazla olmaktadır.  

Önerimizi sunduğumuz tarihten Prag’daki 
kongre sonrasında oylanacağı Genel Ku-
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rul tarihine kadar geçen süreçte bizim 
dernek tanıtımı ve önerimizi görsel olarak 
güçlendirme adına yoğun çalışmalarımız 
oldu. Bu aşamada derneğimizin tanıtım 
çalışmalarına da ağırlık vermemizin 
başlıca amacı Prag’daki kongre sırasında 
aday olduğumuz için bize ayrılacak 
olan standımızda kendimizi tanıtma 
ve bu yolla diğer Avrupa ülkelerin-
den meslektaşlarımız ile biraraya gelme 
fırsatını en iyi şekilde değerlendirmekti.

3-6 Temmuz 2007
X. Avrupa Psikoloji Kongresi 
Süresince Yapılan Çalışmalar

Kongre süresince bize ayrılmış olan 
standımızda, adaylığımızı katılımcılara 
duyurma ve aynı zamanda derneğimizin 
tanıtım çalışmalarını yaptık. Kongrenin 
bütün günleri boyunca açık olan bölümü-
müze olan ilgi oldukça yoğun ve hep aynı 
düzeyde devam etti. 3000’i aşkın katılımcı 
sayısına ulaşan ve dört gün süren Kongrede 
ulaşabildiğimiz kişi sayısı da katılımın 
yoğunluğu ile orantılı olarak oldukça yük-
sek oldu. Yapılan tanıtım çalışmalarından 
bahsedecek olursak; derneğimizi tanıtan 
faaliyetlerimiz hakkında bilgiler içeren 
broşürler, derneğimizin tarihçesinin yer 
aldığı afi ş çalışması, kongre adaylığımız 
dolayısıyla standımızda sürekli olarak 
gösterilen Türkiye tanıtım fi lmi, İstanbul 
ve Marmara bölgesi tanıtım kitapçıkları, 
kongre öncesinde Vasco Turizm’in bizim 
için tasarımını üstlendiği adaylığımız 
hakkında bilgiler içeren broşürler ve 

kitapçıklar. Standımızın açık olduğu süre 
boyunca derneğimizle ilgili olarak bilgi al-
mak isteyenlerin sayısı azımsanmayacak 
kadar fazlaydı. Bu süreçte diğer Avru-
pa derneklerinin temsilcileri de bize ve 
tanıtımlarımıza oldukça yakından ilgi 
gösterdiler. Standımıza uğrayan hemen 
herkes 2011 senesinde yapılacak olan XII. 
Avrupa Psikoloji Kongresi’nin İstanbul’da 
gerçekleşmesini içtenlikle dilediklerini ve 
eğer bu gerçekleşirse kesinlikle katılmak 
istediklerini dile getirdiler. Tanıtımımız 
boyunca ilgilenen herkesin iletişim bil-
gilerini ve elektronik posta adreslerini 
bırakmasını sağlayacak bir defter açtık. 
Bu deftere bilgilerini bırakan katılımcılar 
ayrıca bu tür bir ilgiden çok memnun 
kaldıklarını ve sonrasında durumdan 
haberdar edilmek istediklerini belirttiler. 

2011 senesinde gerçekleştirilecek olan 
XII. Avrupa Psikoloji Kongresi için bi-
zim dışımızda bir aday ülke daha vardı. 
Bu ülke İtalya idi. Daha önce Avrupa 
Psikoloji Kongresi’ne Roma’da bir kere 
ev sahipiliği yapmış olan İtalya bu kez 
Sicilya Adası’nda bulunan Taormina 
isimli kentle adaylığını koymuştu. Bu 
ülkenin dernek temsilcileri de bizim 
yaptığımız çalışmalardan farklı tarzda da 
olsa tanıtımlarını kongre boyunca devam 
ettirdiler. Bizim Genel Kurul öncesinde 
edindiğimiz bir izlenim çoğu kişinin daha 
önce kongreye ev sahipliği yapmamış 
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bir ülkenin kongreyi almasını tercih et-
tikleri yönündeydi. Bunun ötesinde 
kongrenin yapılacağı şehrin konumu-
nun da çok önemli olduğu yönünde 
görüşler hakimdi. Avrupa’nın birçok 
köşesinden gelecek olan katılımcılar için 
bu açıdan en önemli kriterlerden biri 
kongre kentine ulaşımın kolaylığıydı. 
Bu açıdan değerlendirildiğinde İstanbul, 
Avrupa’nın hemen hemen her köşesinden 
bağlantsız uçuşun mümkün olduğu bir 
coğrafi  konumda bulunduğu için büyük 
bir avantaja sahipti.

Kongreye Türkiye’den oldukça yüksek 
bir katılım vardı. Kesin rakamlar elimizde 
olmasa da bildiğimiz ve gözlemlediğimiz 
kadarıyla Türkiye’nin çeşitli üniver-
sitelerinden yaklaşık 80 kadar katılımcı 
(öğrenciler ve öğretim üyeleri de da-
hil olmak üzere) poster ve sözel bildiri, 
konferans ve panel katılımları ile birlikte 
Prag’daki kongrede yer almışlardı. Bu 
kişilerden bir kısmının 2011 senesinde 
yapılacak olan kongre için dernek olarak 
aday olduğumuzu yaptığımız tanıtımlar 
sırasında öğrenmiş olmasına rağmen 
herkesin bu tanıtımın bir yerinden tut-
abilmek ve destek olabilmek için çaba 
göstermesi çok sevindiriciydi ve bi-
zim için itici bir güç oluşturdu. Sözel 
sunumlarında adaylığımızdan bahsede-
rek ve hatta sunumlarının sonuna 
adaylıkla ilgili hazırlanan bilgilerimizden 
ekleyerek adaylığımız yolunda bizden 
yardımlarını esirgemeyen herkese bu-
radan teşekkürü bir borç biliriz.

7-8 Temmuz 2007
EFPA Genel Kurul 

Buradan teşekkür etmek istediğimiz daha 
birçok kişi olmasına rağmen bunu yazımın 
sonuna bırakıp son olarak kongre sonun-
da yapılan ve adaylığımızın oylandığı 
Genel Kurul’dan biraz bahsetmek is-
tiyorum. Türk Psikologlar Derneği’ni 
EFPA çatısı altında Genel Kurul’da tem-
sil eden delegelerimiz Derneğimizin bir 

önceki Yönetim Kurulu Başkanı Sayın 
Prof. Dr. Ayşe Yalın ve aynı dönem Ge-
nel Başkan yardımcısı Sayın Doç. Dr. 
Elif Kabakçı idi. 2004 senesinden sonra 
EFPA çatısı altında yapılan çalışmalar 
EFPA’nın Başkanlar toplantıları, Çalışma 
komisyonları ve Genel Kurullar başta ol-
mak üzere her türlü faaliyetinde değerli 
hocalarımızın birebir katkılarıyla bizzat 
çalışan bir dernek olarak hızlandırılmıştır. 
Yine bu dönem içerisinde 2005 yılında 
Granada’da (İspanya) yapılan Avrupa 
Psikoloji Kongresi’nin sonundaki Genel 
Kurul sırasında bizim de Türk Psiko-
loglar Derneği olarak Avrupa Psikoloji 
Kongresi için adaylığımız gündeme 
gelmiştir. Hazırlıklarımızı tamamlayabil-
memiz ve 2011 senesinde yapılacak olan 
kongreye adaylığımızın resmi olarak 
gündeme alınabilmesi için dört sene 
önceki kongrenin yapılacağı 2007 se-
nesinde Prag’da yapılacak olan Kongre 
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hedefl enmiştir.

Prag’da 7-8 Temmuz 2007 tarihlerinde 
1.5 gün süren Genel Kurul toplantısında 
32 Avrupa ülkesini temsil eden 82 delege 
hazır bulunuyordu. Gündem içinde 2011 
Kongresi için önerilmiş olan adaylıkların 
oylanacağı bölüm öncesinde her iki ülke 
(Türkiye ve İtalya) için yaklaşık 15’er 
dakikalık sunum süresi ayrılmıştı. Bu 
sunumların içeriği önceden şu şekilde 
belirlenmişti: 

1. Önerilen kongre merkezinin konum-
landığı yer ve konaklama olanaklarını içe-
recek biçimde tanıtılması; 

2. Katılımcıların ulaşım olanakları, kongre 
merkezi bilgileri, konaklama imkanlarının 
ücret ve kongre merkezine olan uzaklıkları 
gibi bütün mevcut olanakların belirtil-
mesi; 

3. Kongrenin öngörülen bütçe taslağı. 

Adaylık sürecinde yaptığımız hazırlıkların 
yanında bütün bu bilgileri içeren bir su-
num hazırlığıyla birlikte Sayın Ayşe 
Yalın ve Elif Kabakçı derneğimizi ve ül-
kemizi temsil ettiler. Her iki ülkenin de 
sunumlarının sonunda diğer ülke delege-
lerinin soruları da cevaplandırıldıktan 
sonra yapılan kapalı oylama sonucunda 
43’e (Türkiye) 39 (İtalya) gibi bir oran-
la XII. Avrupa Psikoloji Kongresi’nin 
Türkiye’de (İstanbul) yapılmasına karar 
verildi. Oyların oranından da anlaşılacağı 
gibi bu sonuç oldukça çekişmeli bir reka-
bet sonucunda elde edilmiş, Derneğimiz 
adına büyük bir başarıdır. Bu başarı aynı 
zamanda çalışmalarımızın karşılığını 
gördüğümüz bir süreç olarak bundan 
sonraki çalışmalarımıza aynı yoğunlukla 
ve süratli bir şekilde devam etmemiz 
için en büyük motivasyon kaynağımızı 
oluşturmaktadır.

Teşekkürler...

Son olarak bu süreçte yardımlarını esirge-
meyen kişilere Derneğimiz adına tek tek 
teşekkür etmek istiyorum. Öncelikli olarak 
2004-2006 dönemi Genel Başkanımız Sayın 
Ayşe Yalın ve Genel Başkan Yardımcısı 
Sayın Elif Kabakçı’ya böyle önemli bir 
başarıya ön ayak oldukları, adaylığımızın 
oylanacağı ana kadar değerli fi kirleriyle 
sürece bizzat katkıda bulundukları ve son 
olarak da Genel Kurul sırasındaki değerli 
temsilleriyle bizleri yalnız bırakmadıkları 
için; değerli hocamız Prof. Dr. Çiğdem 
Kağıtçıbaşı’na Kongre temamızı 
oluşturmadaki değerli katkılarından 
dolayı; 2006-2008 yönetim kurulu dönemi 
Genel Başkanımız Sayın Gonca Soygüt’e 
her aşamada verdiği sonsuz destek için; 
Dernek Yönetim Kurulu üyelerimizin 
her birine, özellikle Sayın Hale Aksuna 
ve Şennur Kışlak’a Prag’daki Kongre 
öncesindeki desteklerinden ötürü; Sayın 
Doğan Kökdemir’e Kongre sırasındaki 
desteklerinden ötürü; Sayın Nuray Karancı 
ve Sayın Nebi Sümer hocalarımıza Kongre 
süresince bizimle birlikte bizzat tanıtım 
çalışmalarına katıldıkları için; Sayın Sami 
Gülgöz ve Sayın Emre Kongar’a yine Kon-
gre süresince verdikleri destekten ötürü; 
Vasco Turizm yetkilileri Sayın Mehmet 
Soylu’ya Kongre öncesi hazırlıklarımızda 
yaptıkları çalışmalar ve Sayın Selen 
Servi’ye hem kongre öncesinde hem de 
kongre süresince Prag’a gelerek verdikleri 
destekten ötürü; Sayın Zuhal Yeniçeri, 
Gökhan Malkoç ve Özlem Uluğ’a hem 
tanıtım aşamasında verdikleri destekler 
hem de sunumlarında adaylığımızı 
vurguladıklarından ötürü ve son olarak 
da ODTÜ Psikoloji Bölümü asistanlarına 
tanıtımlarımız sırasında yanımızda 
olarak bizleri yalnız bırakmadıkları 
için Türk Psikologlar Derneği  adına 
teşekkürlerimizi bir borç biliriz.


