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11. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi’nin Ardından...

Her yıl farklı bir üniversitede düzenlenen
Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi’nin
11.’si, bu sene 5–8 Temmuz 2006 tarihleri arasında Ege Üniversitesi Psikoloji Bölümü tarafından gerçekleştirildi.
Psikoloji öğrencilerini biraraya getirmek
ve çalışmalarını sunacak bir ortam yaratmak amacıyla her sene düzenlenen bu
organizasyonun 2.sinden sonra 11.sine
de ev sahipliği yapmış olmanın gururunu
taşıyoruz.

rinin tartışıldığı bir de söyleşi yer aldı.
Kongrenin son günü ise çalışma gruplarına
ayrıldı ve psikolojinin pek çok alanındaki
konuları kapsayan toplam 11 adet çalışma
grubu yapıldı.
Kongrenin sosyal yönünün de en az akademik yönü kadar önemli olduğunu
düşünerek katılımcılarımızı açılış kokteyli, tiyatro gibi etkinlikler, Şirince-Efes ve
Çeşme’ye düzenlenen gezilerle bir araya
getirmeye çalıştık. Bu etkinlikler sırasında
bir arada renkli görüntüler sergiledik.
Kongremizin kapanış oturumunda bu
sene ilk defa Türk Psikologlar Derneği
İzmir Şubesi tarafından düzenlenen
“Genç Psikologlar Araştırma Yarışması”
ve yine bu sene ilk defa, kongrelerde
poster bildiri sunumunu teşvik etmek
amacıyla bölümümüz tarafından düzenlenen “Poster Bildiri Yarışması” ödülleri
dağıtıldı. Her iki yarışmada da ödül alan
arkadaşlarımızı kutluyoruz.

Kongremize toplam 35 farklı üniversiteden 1230 öğrenci arkadaşımız katıldı.
Kongremizin,
öğrenciler
tarafından
bu kadar fazla ilgi görmesi bizleri çok
heyecanlandırdı. Kongre sonrasında
aldığımız olumlu geri bildirimler, bizlere
böylesine büyük bir kitleyi ağırlamaya
çalışmanın verdiği yorgunluğu unutturdu.
Bu sene, kongremiz “ Kurgudan
Gerçeğe Korkularımız ” başlığı altında
gerçekleştirildi. Kongrenin ilk üç günü
boyunca
öğrenci
arkadaşlarımızın
çalışmalarından oluşan 148 sözlü, 19
poster bildiri ve değerli hocalarımızın
sunumlarından oluşan 18 konferans
ve 4 panel düzenlendi. Ayrıca kongre
programımızda psikoloji öğrencilerinin
sorunlarının ve bu alandan beklentile-

Kongre sonunda yapılan oylamada,
oy
çokluğuyla,
bir
sonraki
kongrenin Yakındoğu Üniversitesi’nde
yapılmasına karar verildi. Yakındoğu
Üniversite’sindeki
arkadaşlarımıza
şimdiden çalışmalarında başarılar diliyoruz.
Son olarak kongremizin fakültemizde en
iyi şekilde gerçekleşmesi için desteğini
esirgemeyen sayın dekanımız Prof. Dr.
Kasım Eğit’e, gerek kongre öncesinde gerekse
kongre
sırasında
varlığını
ve desteğini her zaman yanımızda
hissettiğimiz değerli bölüm başkanımız
Prof. Dr. Nuri Bilgin’e, kongremizin daha
renkli bir yüze sahip olması için tüm görsel materyallerimiz üzerinde, bıkıp usanmadan, büyük bir titizlikle çalışan Erdem
Ömüriş’e, kongreye hazırlanma sürecinde
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ve kongre sırasında her zaman yanımızda
olan ve en az bizler kadar heyecanla çalışan
başta değerli hocamız Mert Teközel olmak
üzere tüm akademik danışmanlarımıza,
bölümümüz hocalarına, kongre sırasında
büyük bir özveriyle çalışan Ege Üniversitesi Psikoloji Bölümü öğrencilerine ve
kongremizi maddi manevi destekleyen
tüm kuruluşlara çok teşekkür ediyoruz…
Kongre Düzenleme Kurulu

