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I. Psikoloji Lisansüstü Öğrencileri Kongresi
İzmir Ekonomi Üniversitesi, Psikoloji Bölümü

21 - 24 Haziran 2007

İzmir Ekonomi Üniversitesi, Psikoloji 
Bölümü düzenlediği bir etkinlikle, bir ilke 
imza attı: Lisasüstü Öğrencileri Kongresi. 

Dört yıllık üniversite eğitiminin 
ardından alanda uzmanlaşma ve 
akademisyenliğe yönelik işlevlerin ye-
rine getirildiği lisansüstü programlarda 
eğitim ve araştırmalarda bulunan Mas-
ter ve Doktora öğrencilerine yönelik 
olarak ülkemizde ilk defa düzenlenen 
kongre, alışılmışın dışına çıktı. Kongrede 
sözlü bildiriler, paneller, konferansların 
yanı sıra lisansüstü öğrencilerin sorun ve 
gündemlerine odaklı forumlar, ülke ve 
dünya sorunlarına çözümler üretmeye 
yönelik “fi kir fabrikası” oturumları, tez 
çalışmalarına destek alabilecekleri “tez 
yardım” oturumları, bilgi alışverişini etkili 
hale getirmeye yönelik “bir bilene soralım” 
oturumları, katılımcıların yaratıcılıklarını 
keyifl i bir biçimde paylaşmalarına yöne-
lik “zihni sinir projeleri” gibi etkinlikler 
de yer aldı.

Geleceğin bilim insanı ve akademisyen-
lerine yatırım yapmanın önemini vurgu-
layan Psikoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. 
Yurdal Topsever, “ancak insana yatırımı 
merkeze alan uzun soluklu projeler ile 
herkes için daha iyi bir geleceğin olanaklı 
olabileceği”ne özellikle dikkat çekti ve 
ekledi: “Merak etmek, bilme isteği duy-
mak, çalışmak, üretmek; üretim için 

çalışmanın gerekliliğini ayırdetmiş ol-
mak, ürettiğini insan mutluluğu ve 
refahı için paylaşabilmek ve bu süreçten 
içsel bir doyum sağlamak, işte bizim 
şekillendirmeye çalıştığımız insan mo-
deline ilişkin anahtar sözcükler bunlar”.

Yurtiçi ve yurtdışından yaklaşık olarak 
200 kişinin katıldığı kongrede toplam 
13 ana konuşmanın yanısıra, 60 sözlü 
bildiri ve 13 poster bildiri sunuldu.  Prof. 
Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı, Prof. Dr. Sirel 
Karakaş, Prof. Dr. Melek Göregenli, Prof. 
Dr. Ferhunde Öktem, Prof. Dr. Nebi Sümer, 
Prof. Dr. Hasan Gürkan Tekman, Doç. Dr. 
Nurhan Er, Doç. Dr. Doğan Kökdemir ve 
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Dr. Kemal İlter’in yanı sıra Almanya’nın 
Ruhr Üniversitesi’nden Prof. Onur 
Güntürkün, Kanada’nın McMaster 
Universitesi’nden Prof. Margo Wilson ve 
Prof. Martin Daly kongreye, yaptıkları 
birbirinden etkileyici sunumları ile, destek 
verdiler. 

“En İyi Poster” yarışmasında birinciliğe 
Fatma Uçar, Nil Adalı ve Nurhan 
Er’in “Farklı Yaş Gruplarında Günlük 
Bellek Performansı” başlıklı çalışması; 
ikinciliğe Ekin Özkok, Nurhan Er ve 
Zeliha Yiğitoğlu’nun “Çocuk, Ergen ve 
Ebeveynlerinin Algıladıkları Günlük 
Bellek Performansı” başlıklı çalışması; 
üçüncülüğü de Asu Karaşar, İlknur Boz-
kurt, Muratcan Tüzer, Nevin Solak ve 

Selen Özcan’ın “Zenginlere ve Zenginliğe 
İlişkin Değerlendirmeler: Bir Başlangıç 
Çalışması” başlıklı çalışması layık görül-
dü. dereceye giren genç araştırmacılara 
ödülleri Prof. Dr. Oya Somer, Yrd. Doç. 
Dr. Çiğdem Leblebici ve Yrd. Doç. Dr. 
Hakan Çetinkaya tarafından verildi. 

Kongre çerçevesinde yapılan bir forumda 
lisansüstü öğrenciler sorunlarını tartıştılar 
ve bir deklarasyon kaleme aldılar. Li-
sansüstü öğrenciler, yine kongre 
bünyesinde gerçekleştirilen, Psikolo-
ji Bölüm Başkanları Kurulu’na, ka-
leme alınan metni sundular ve bölüm 
başkanlarıyla sorunlarını tartışma fırsatı 
buldular. Kurul, Eylül ayında İstanbul’da 
yapılacak toplantısında kendilerine iletilen 
lisansüstü programlara ilişkin problem-
lerin çözümüne yönelik somut adımlar 
atma kararlılığında olduklarını bildirdi.

Kapanış töreninde bir konuşma yapan, Yrd. 
Doç. Dr. Hakan Çetinkaya “İnsanın bilim-
sel olarak anlaşılmasına yönelik çabaların 
bir bütünü olarak düşünülebilecek 

Psikoloji alanının ülkemizde hızlı bir 
yükseliş trendini yakaladığını; bu 
yükselişin “bilimsel düşünceyi temel 
alan, sağlıklı ve üretken bir toplum” 
hedefi ne hizmet edebilmesi için, bu tür 
etkinliklerin daha sık yapılmasının ve 
genç psikologların yetkinleşmesinde titiz 
planlanmış programların hazırlanmasının 
son derece önemli olduğunu” ifade etti. 

Bilimsel düzeyi oldukça yüksek bilim-
sel program ile birlikte, açılış kokteyli, 
rock gecesi, Efes-Meryem Ana gezisi ve 
Kapanış Gala Yemeği gibi son derece 
renkli bir sosyal program da yer aldı.



Türk Psikoloji Bülteni, Aralık 2006, Yıl: 12, Sayı: 39, s. 98

İlki İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde 
yapılan kongrenin süreklilik kazanmış 

olması da önemliydi. Bu bakımdan 
kongrenin 2008 yılında yapılacak olan, 
ikincisinin Ankara Üniversitesi Psikoloji 
Bölümü tarafından düzenlenmesine karar 
verildi. Kongre ile ilgili daha geniş bilgiye 
http://psikoloji.ieu.edu.tr/home.htm ad-
resinden ulaşılabilmektedir.

Yrd. Doç. Dr. Hakan Çetinkaya


