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Derneğimizin çalışmalarını takip eden-
lerin yakından tanık olduğu ve bildiği 
gibi 3-6 Temmuz 2007 tarihinde Prag’da 
gerçekleştirilen Avrupa Psikoloji Kong-
resi’ni takiben gerçekleştirilen EFPA 
Genel Kurulu’nda yapılan oylama neti-
cesinde 2011 yılında düzenlenecek olan 
Avrupa Psikoloji Kongresi’nin ev sahipli-
ği İstanbul’da Türk Psikologlar Derneği 
tarafından yapılacaktır. Bu konudaki ça-
lışmalarımız hızla devam etmektedir. 

Her iki yılda bir düzenlenen Avrupa 
Psikoloji Kongrelerinin XI.’si 2009 yılında 
Oslo’da gerçekleştirilecektir. EFPA, kong-
re düzenleme aşamasında olan psikolog-

lar derneklerinin süreç içerisindeki dene-
yimlerini paylaşabilecekleri ortamlar ya-
ratmaya özellikle çok önem vermektedir. 
Son olarak bu amaçla Norveç Psikoloji
Derneği ile Şubat ayında Oslo’da ger-
çekleştirecekleri toplantılarına Türk Psi-
kologlar Derneği de gözlem yapmak ve 
fi kir alışverişinde bulunmak amacıyla da-
vet edildi. 

Toplantıya EFPA Yönetim Kurulu üyeleri, 
XI. Avrupa Psikoloji Kongresi’ni Oslo’da 
düzenleyecek olan Norveç Psikoloji Der-
neği’nin organizasyondan sorumlu üye-
leri ve Türk Psikologlar Derneği’ni temsi-
len Uzm. Psk. Şeniz Çelimli katıldı. 
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Toplantı, kongrenin birincil yerleşim yeri
olacak olan Radisson SAS Plaza Oteli’nin 
toplantı salonlarından birinde, Norveç 
Psikoloji Derneği Saymanı ve aynı zaman-
da da Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı 
An-Magritt Aanonsen’in sunumuyla baş-
ladı. Bir tam gün süren toplantının ba-
şında gerçekleşen sunumda ilk olarak 
Derneğin kısa bir tarihçesi verildi. Daha 
sonra kongrenin teması, bu konuda ya-
pılan çalışmalar ve iletişime geçilen bilim 
adamları ile ilgili bilgiler katılımcılarla 
paylaşıldı. Kongreye dair verilen bu 
bilimsel bilgilerin ardından kongrenin 
teknik ayrıntılarına yönelik bilgiler veril-
meye başlandı. Kongreyi üç ayrı mekanda 
gerçekleştirmeyi planlayan düzenleme 
komitesi, bu mekanların olanakları ve 
kongre sürecinde verecekleri hizmetlerle 
ilgili bilgilendirme yaptılar.

Öğle vaktine kadar gerçekleşen sunum da-
hilinde yapılması planlanan düzenlemeler 
konusunda henüz net olmayan noktalar 
için EFPA yönetim kurulu üyelerinin öneri 
ve görüşleri alındı ve bu görüşlerin hepsi 
karşılıklı olarak değerlendirilip, tartışıldı. 
Yapılan sunum ve değerlendirmenin 
ardından yürüyüş mesafesinde yer alan 
kongrenin gerçekleşeceği mekanlar bire-
bir olarak ziyaret edildi. Bu mekanların 
sağlayacağı imkanlar (seminer salon 
sayıları, seminer salonlarının özellikleri, 
salon kapasiteleri, diğer imkanları vb.) 
yetkili kişiler tarafından tanıtıldı. Tanıtım 
gezisinin ardından toplantıya, Norveç 
Psikoloji Derneği’nin yerleşim binasında 
kongrenin taslak bütçesinin sunumuyla 
devam edildi. Kongrenin taslak büt-
çesi de ayrıntılı olarak görüşülüp öneri-
ler alındıktan sonra, düzenlemeye dair 
paylaşılan bütün ayrıntılar üzerinden 
görüşlerin paylaşılmasının ardından top-
lantı sonlandırıldı. 

Böylesi büyük çaplı bir kongrenin dü-
zenleme sürecinin takip edilmesi ve çı-
kabilecek aksaklıkların önceden belirle-
nip çözüm üretilebilmesi açısından ol-

dukça verimli olduğunu düşündüğümüz 
bu toplantıya katılımımız aynı zamanda 
motivasyonumuzu ifade etmek ve ile-
ride yardımcı olacak bağlantılar kurmak 
açısından da oldukça yararlı olmuştur. 


