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Türk Psikologlar Derneği İzmir Şubesi 
Yeni Yönetim Kurulu Göreve Başladı

Uzm. Psk. Nurdan Ökten
Türk Psikologlar Derneği İzmir Şubesi 

Yönetim Kurulu Başkanı

13 Şubat 2006 tarihinde İzmir Tabip Odası 
salonunda toplanan Genel Kurulumuzda 
genç bir ekip eski bir psikolog önderliğinde 
yeni yönetim kuruluna seçildi. Eski di-
yorum çünkü 1979 yılında derneğimizin 
kurulmasından bu yana çeşitli biçimlerde 
dernek çalışmalarında bulunmuş biri...

Geçen dönemde çalıştığımız ekibe yeni 
katılan meslektaşlarımızla birlikte yeni bir 
hedefe kilitlendik.. Bu hedefi  Odalaşmaya 
Doğru Etkin Katılım olarak tanımladık. 
Meslek Yasamızın gündemde olduğu 
şu sıralarda İzmir’de  bulunan tüm 
psikologları derneğimizin çatısı altında 
buluşturmayı, yarın daha güçlü bir ses ol-
mak için birleştirmeyi amaçladık. 

Yönetim Kurulu’nda görev dağılımı şöyle 
gerçekleşti: 

Başkan: Nurdan Ökten
Başkan Yardımcısı: Esmahan Orçın
Genel Sekreter: Didem Turgut Çönkü
Mali Sekreter: Mediha Korkmaz
Üye: Nezahat Bingöl
Üye: Aylin Kaplan
Üye: Yaşar Çelik
Yedek Üye: Kevser Özkan
Yedek Üye: Ebru Akün
Yedek Üye: Ayperi Sarı

Genel Kurul’da Denetleme Kurulu’na 
seçilenler: Deniz Eryılmaz, Gülden Toga 
Burma, Gülsen Yıldız, Övgü Özdoğan, 
Aytunç Engin ve  Azmi Varan oldu. 

Bu yeni dönemde yine komiteler biçi-
minde çalışmaya devam ediyoruz ama 
bu kez on komite oluşturduk. Eğitim 
komitesi hizmet içi eğitim programlarının 
yanı sıra kamu kurum ve kuruluşlarına 
ve sivil toplum girişimlerine yönelik 

eğitim çalışmalarını düzenlemekte. Fi-
nansman komitesi etkin çalışabilmek 
için kaynak oluşturmakla görevli. Üye 
ilişkileri ve sosyal işler komitesi hedef 
kitlemize ulaşmak ve etkileşimi artırmak 
için belki de her zamankinden daha 
fazla bu dönem çalışmak zorunda ka-
lacak! İnternet ve iletişim komitesi ile Bülten 
(PANO) komitesi sanal ortamda ve basın 
yoluyla bu yöndeki çabalarımıza destek 
olacak. Bilimsel komite proje oluşturma 
ve yürütme işlevinin yanı sıra bir dokü-
mantasyon merkezi kurmayı düşlüyor.
Yasa ve tüzük komitesi yürürlüğe girmiş 
bulunan yeni tüzüğümüzün hazırlık 
çalışmalarını tamamladıktan sonra şu 
an gündemde olan yasa tasarılarını izle-
yerek meslek tanımlarını oluşturmakla 
sorumlu. Travma komitesi çalışmalarını 
gerek hizmete gerekse eğitime yöne-
lik yoğun bir biçimde sürdürüyor. Etik 
komite şubemiz etik kuruluyla birlikte 
meslek onurunu ve saygınlığını ze-
deleyecek düşünce ve davranışlara karşı 
duyarlı olacaktır. Bu dönemde yeni bir 
komite daha oluşturduk; Öğrenci komitesi. 
Psikoloji Bölümü öğrencilerinden oluşan 
bu komite dernek yönetimi ile öğrenciler 
arasındaki ilişkiyi pekiştirmekle kalmayıp 
yaklaşan Öğrenci Kongresi hazırlıklarında 
da etkin rol almaktadır. 

Bu yönetim döneminde de her za-
manki gibi üyelerimizin desteğine ve 
etkin katkılarına gereksinim duyu-
yoruz. Üyelerimize ulaşabilmek, bilgi 
alışverişinde bulunabilmek için olası her 
yolu denemeyi sürdürmekte kararlıyız; 
e-posta, SMS ve PANO aracılığıyla 
iletişime devam edeceğiz. Sinema-
söyleşi günleri, Cuma Sohbetleri, Dernek 
Yemeği, Yılbaşı partisi, kahvaltı, gezi 
programları, vb. programları geniş 
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katılımla gerçekleştirmeyi tasarlıyoruz. 
2006 – 2007 Eğitim programını Temmuz 
ayı içinde oluşturup üyelerimize duyura-
rak  erken kayıt olanağını kullanmalarını 
sağlamak  düşüncesindeyiz. Bu dönemde 
“Sertifi kalı Programlara”  ağırlık vermeyi 
planlayan eğitim komitesi yeni takvi-
mi meslektaşlarımızın gereksinimleri 
doğrultusunda hazırlamıştır.

11. Psikoloji Öğrencisi Kongresi T.P.D. 
İzmir Şubesi’nin desteğiyle 5 – 8 Temmuz 
tarihleri arasında 1230 kayıtlı öğrencinin 
etkin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. 
Kongre Düzenleme Kurulu ve Yönetim 
Kurulu Öğrenci Komitesi’nin bu büyük 
başarısı gurur vericidir. Bu Kongrenin 
amacına ulaştığını ve Türkiye’deki çeşitli 
üniversitelerin Psikoloji Bölümleri’nde 
okuyan öğrencileri biraraya getirerek 
iletişim ve bilgi paylaşımını en iyi biçimde  
sağladığını görmek bizi mutlu etmiştir. 
Böylesi yoğun bir programla ve böylesi 
yoğun bir katılımla gerçekleştirilen bu 
yıl ki kongre belleklerden kolayca silin-
meyecek nitelikte olmuştur.

Bu  kongreyi bizim için her zamankinden 
farklı kılan bir gurur kaynağı da ilk kez 
TPD İzmir Şubesi tarafından düzenlenen 
Genç Psikologlar Proje Yarışması’nda de-
receye giren araştırmacıların ödül töreni 
olmuştur. Gençleri araştırma yapmaya 
ve proje geliştirmeye yüreklendirmeyi 
amaçlayan bu yarışma iki kategoride 
gerçekleştirilmiş, mesleğinde ilk 5 yılı 
doldurmamış olan genç psikologlar ve 
lisans öğrencileri katılmışlardır. Her 
iki kategoride 1.lik, 2.lik, 3.lük  ve man-
siyon ödüllerinin verilmesi öngörü-
len bu yarışmaya 10 lisans öğrencisi 
ve 3 genç meslektaşımız projeleriyle 
başvurmuşlardır.  Ege Üniversitesi 
Psikoloji Bölümü’nde akademisyenler 
tarafından ön değerlendirmeden geçirilen 
çalışmalar Ankara’ya gönderilmiş, ödül 
alan araştırmalar yine akademisyen-
lerden oluşan Seçici Kurul tarafından 
belirlenmiştir. Şubemize ulaştırılan 

araştırmalar arasından jürimizin yaptığı 
inceleme ve değerlendirmeler sonucun-
da, lisans öğrencileri kategorisinden 4 
çalışma, lisans mezunları kategorisinden 
ise 2 çalışma ödüle layık görülmüştür.

Psikoloji lisans mezunları kategorisinde 
birincilik ödülüne değer bir çalışma 
bulunamamıştır. 

Psikoloji Lisans Mezunları Kategorisinde 
ikincilik ödülüne, “Ergenlikte Ebeveyn 
Bağlanmasının Akran Bağlanmasına Etkisi” 
isimli çalışmaları ile Gizem Arıkan ve 
Orhan Ferhat Yarar layık görülmüşlerdir.

Psikoloji Lisans Mezunları Ka-
tegorisinde üçüncülük ödülüne,
“Zihinsel Engelli Çocuğa Sahip Ebe-
veynlerin Engellilik Durumuna Karşı 
Geliştirdikleri Duygusal Tepki Düzeylerinin 
Aile İşlevleri Olan İlişkisinin İncelenmesi” 
isimli çalışmaları ile Hacer Canlan ve 
Hürmüz Zümrüt Cihanşümül layık  
bulunmuşlardır.

Psikoloji lisans mezunları kategorisinde 
mansiyon ödülüne değer bir çalışma 
bulunamamıştır. 

Psikoloji lisans öğrencileri kategorisinde 
birincilik ödülüne değer bir çalışma 
bulunamamıştır. 

Psikoloji Lisans Öğrencileri Kate-
gorisinde ikincilik ödülüne, “Kontrol 
Odağı, Bağlanma Stilleri, Yaş ve Cinsiyetin 
Başaçıkma Yolları Üzerindeki Etkileri” isimli 
çalışmaları ile Ortadoğu Teknik Üniver-
sitesi öğrencilerinden Hilal Şen ve Fatih 
Cemil Kavcıoğlu layık görülmüştür.

Psikoloji Lisans Öğrencileri Ka-
tegorisinde üçüncülüğü, biri Hacette-
pe Üniversitesi’nden diğeri Mersin 
Üniversitesi’nden katılan iki araştırma 
paylaşmıştır. İlk üçüncülük ödülümüze; 
Hacettepe Üniversitesi öğrencilerinden 
Esin Salahur ve Ezgi Kayhan “Risk 
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Alma Davranışının Ebeveyn Kabul-
Reddi Algısı ile İlişkisi” isimli çalışmaları 
ile layık görülmüşlerdir. Psikoloji 
Lisans Öğrencileri Kategorisinde diğer 
üçüncülük ödülünü “Yetişkin Bağlanma 
Stilleri  ve Erken Dönem Bozucu Şema 
Alanları” isimli çalışma ile Mersin Üni-
versitesi öğrencilerinden Mehmet Kılıç 
kazanmıştır

Psikoloji Lisans Öğrencileri Kategorisinde 
mansiyon ödülünü, “Şehir Efsanelerinin 
Yayılmasında Duygusal Seçilim ve Psiko-
Sosyal İşlevleri” isimli çalışmaları ile Ege 
Üniversitesi öğrencilerinden Arzu Uyar ve 
Pınar Şener almaya hak kazanmışlardır.

Ödüle hak kazanan öğrencilerimizi 
ve meslektaşlarımızı tebrik   eder, 
başarılarının devamını dileriz. 


