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William Thierry Preyer 
İnsan Gelişimi Arastırmaları Mükemmellik Ödülü

Prof. Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı’na Verildi*
13. Avrupa Gelişim Psikolojisi Konferansı

21 Ağustos 2007, Jena / Almanya

William Thierry Preyer İnsan Gelişimi 
Araştırmaları Mükemmellik Ödülü, 
insan gelişiminin öncesi, süreci ve 
sonuçlarıyla ilgili deneysel araştırmalara 
dayanan yayınları akademik dergi-
lerde yayımlanmış, insan gelişimi ve 
bağlamlarının daha iyi anlaşılmasına 
yaptığı önemli ve özgün katkılarından 
dolayı uluslararası alanda kabul görmüş 
Avrupalı psikolog ya da psikologlar 
grubuna verilecektir.

William Thierry Preyer Ödülü 2007 
Avrupa Gelişim Psikolojisi Kongresi 
Başkanı ve Jena, Almanya’da bulunan 
Friedrich Schiller Üniversitesi Rektörü 
tarafından Avrupa Gelişim Psikolojisi 
Topluluğu’na (ESDP) verilmiştir. ESDP 
ile yapılan bir anlaşmaya göre, üniversite 
sonraki üç kongre boyunca bir bağışla bu 
ödülü destekleyecektir. ESDP de bunun 
devamlılığını sağlayacaktır. İngiltere’de 
doğan William Thierry Preyer (1841-
1897) Almanya’da Jena Üniversitesi
Fizyoloji Bölümü Başkanıydı. Vizyonuyla 
Charles Darwin’e ilham veren Preyer’ın 
çalışmaları - “Embriyoların Özel Fizyolo-

jisi” (Spezielle Physiologie des Embryos) 
ve “Çocuk Zihni” (Die Seele des Kindes) - 
günümüzde hala önemini korumaktadır. 
Her iki kitap da kendi bilimsel alanları olan 
gelişim fi zyolojisi ve gelişim psikolojisi 
alanlarında temel olmuştur. Preyer, insan 
gelişimi alanında çağdaş disiplinlerarası 
perspektiften bakıldığında, insan gelişimi 
konusunda gözlem ve deneye dayalı 
özenli araştırmaların öncüsüdür.

Kriterler: Bu ödül, insan gelişiminin önce-
si, süreci ve sonuçlarıyla ilgili deneysel 
araştırmalara dayanan yayınları akademik 
dergilerde yayımlanmış, insan gelişimi 
ve bağlamlarının daha iyi anlaşılmasına 
yaptığı önemli ve özgün katkılarından 
dolayı uluslararası alanda kabul görmüş 
Avrupalı psikolog ya da psikologlar 
grubuna verilecektir.

Prosedür: Bu ödül Avrupa Gelişim 
Psikolojisi Kongresinde verilecek-
tir. ESDP; başkan, seçilmiş ama henüz 
görevi devralmamış başkan/ seçimle iş 
başına gelmiş başkan (president-elect) 
ve öne çıkan uluslararası diğer dört-beş 
gelişimciden oluşan Preyer Ödül Ko-
mitesinden sorumludur. Aday gös-
terme işlemi, normal olarak bir önceki
kongreyi izleyen 6 ay içinde yapılacak 
bir davetle, aralarında daha önceden 
bu ödülü kazananların da bulunduğu 
diğer biliminsanları ve bilimsel organlara 
danışmakta serbest olan Komite üyeleri 
ve her ESDP üyesi tarafından yapılabilir. 
Yönetim Kurulu’na Komite tarafından 
bir öneri yapılacak ve bu öneri Yönetim 
Kurulu tarafından onaylanacaktır. Aday 
gösterme işleminde aday(lar)ın kriter-
lere uygunluğu konusunda bir açıklama 
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ve aday(lar)ın tam bir özgeçmişi de 
bulunmalı ve aday gösterenlerden en az 
ikisi tarafından imzalanmalıdır. ESDP 
Kongre üyeleri üyelikleri süresince Ödül 
için aday gösterilemezler. Bu durum son 
üyeliklerinin bitişinden 5 yıl sonrasına 
kadar devam eder. Ödülü kazanan kişi 
bir sonraki Avrupa Gelişim Psikolojisi 
Konferansı sırasında bir Preyer Ödülü 
Konuşması yapacaktır. Preyer Ödülü 
ESDP Başkanı tarafından Konferansın 
Açılış Töreninde verilir. Ödül diploma ya 
da madalya biçiminde olabilir. Bağışlanan 
fonlarda amaç ödül verilen kişinin yol ve 
barınma masrafl arını karşılamaktır, buna 
ayrıca özel bir resepsiyon ya da akşam 
yemeği de dahildir. 

2007 Preyer Ödülünü Kazanan:
Profesör Çiğdem Kağıtçıbaşı
Koç Üniversitesi, Türkiye

Sayın Kağıtçıbaşı ödülünü Almanya, 
Jena’da 21 Ağustos 2007’de yapılan 13. 
Avrupa Gelişim Psikolojisi Konferansı 
açılış töreninde almıştır. 
 

* Bu metin, “European Society for 
Developmental Psychology”nin resmi 
internet sitesinden alınarak (http://
www.esdp.info/Awards.215.0.html) 
Sezer Soner tarafından tercüme edilmiştir. 
Yayın Ekibi adına Sezer Soner’e teşekkür 
ederiz.


