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1. Psikoloji Lisansüstü
Öğrencileri Kongresi
Merhaba,
Sizlere 21-24 Haziran 2007 tarihleri
arasında, Muğla Üniversitesi’nde düzenlenecek olan “I. Psikoloji Lisansüstü
Öğrencileri Kongresi”ni duyurmaktan
mutluluk duyuyoruz.
Bu kongreyi düzenlerken psikoloji lisansüstü öğrencilerinin özgül gündemlerine odaklanan bir etkinliğe duyulan
ihtiyaçtan yola çıktık. Bu çerçevede,
kongrenin, yüksek lisans ve doktora
öğrencilerinin ortak sorunlarına yönelik
çalışmalarda bulunmalarını sağlayacağını,
lisansüstü öğrencileri arasında birlikte
çalışma geleneğinin yerleşmesine katkıda
bulunacağını; diyalog, tartışma, birlikte
üretme ve paylaşma fırsatı sunacağını
umuyoruz. Aynı zamanda, psikoloji bi-

lim ve meslek alanına belki de en fazla
katkıda bulunacak biz genç psikologların
yetkinleşmesini destekleyecek ve bu
yöndeki
çabaları
yüreklendirecek
bir ortam oluşturmak istiyoruz. Lisansüstü öğrencileri arasında etkileşimin
canlandırılması ve bu sayede psikoloji
bölümleri arasında iletişimin arttırılması
kongremizin bir diğer hedeﬁdir.
Kongremizde sözlü ve poster bildiriler,
paneller, konferanslar, çalışma grupları
gibi etkinliklerin yanı sıra, Fikir Fabrikası,
Zihni Sinir Projeleri, Yarım Elma, “Tez”
Yardım, BBS (Bir Bilene Soralım) gibi
farklı bölümlerimiz de yer alacaktır.
Son olarak, sizlere Muğla’nın doğal ve
tarihi güzellikleriyle iç içe, keyiﬂi bir sosyal program vadediyoruz. Haziran’da
Muğla’da buluşmak dileğiyle...
Kongre Düzenleme Kurulu
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Selim Hocanın Fareleri
ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!
S virüsü fena halde bulaşıyor !
S virüsü konusunda yapılan bilimsel
incelemeler, virüsün ders notlarına ve
kitaplarına, hesap makinesine ve en önemlisi öğrencilere bulaştığını gösteriyor.
Bilgisayarınız için endişelenmeye gerek
yok çünkü virüs, sınav esnasında aktif hale
gelip sınav süresince etkili olduğundan,
sınavda bilgisayar kullanmıyorsanız sorun bulunmamaktadır. Ancak virüs yalnız
sınav sırasında etkili olduğundan, henüz
antivirüs, antibiyotik, antidot, antimuan,
antipatik veya antik icat olunmadı. Virüs
bulaşmasının belirtileri şunlardır.
1. Kitap ve ders notlarına bulaşan virüs
özellikle kaynakların serbest olduğu
sınavlarda etkisini göstermektedir.
2. Sınavda kullanılan kaynakları etkileyen
virüs o anda gerekli olan bilgilerin aniden
kaybolmasına, gereksiz bilgilerin ortada
dolaşmasına, tüm yazı ve eşitliklerin
birbirine girmesine yol açmaktadır.
3. Virüs çok bulaşıcı olduğundan hesap makinesini de hemen etkilemektedir.
Bunun sonucunda, hesap makinesinin
markası sürekli değişme gösterdiğinden
aynı sayılara aynı işlemler arka arkaya ya
da aralıklı olarak uygulandığında sürekli
farklı sonuçlar ortaya çıkmaktadır. Ayrıca
bu makine sayıların karesini toplayıp sonucu negatif olarak bulmakta, negatif
sayıların karekökünü sorun çıkartmadan

hesaplamaktadır. Virüsün, makinedeki
diğer belirtisi de, makinenin aniden pili
biter gibi olup yeniden çalışmasıdır.
Makine ışık enerjisi kullansa bile sonuç
değişmemektedir.
Virüs, en tehlikeli etkilerini, öğrencilere
bulaştığında göstermektedir. Genellikle,
üniversite öğrencilerine bulaşan virüs,
sınav sırasında öğrencinin belleğinde
bulunan “TABULA RASA” dosyasını
aktif hale getirip şu semptomlara neden
olmaktadır.
1. Hiçbir şey bilmiyormuş gibi kara kara
düşünme;
2. Sınav kağıdına, kaynaklara ve etrafa
dalgın dalgın bakma;
3. Soruların derste işlenmeyen konular
olduğunu varsayma. Bu son belirti özellikle dikkat çekicidir ve “ters de ja vu “
etkisi olarak da bilinmektedir.
Sınav bitince virüs etkisini yitirmekte
ve “TABULA RASA” dosyası da inaktif
hale gelmektedir. Böylece sınav sırasında
virüsden etkilenip sorulara yanıt veremeyen sınavzede öğrenci, tüm yanıtları
anımsamaktadır. Notlar
ve kitaplar
sınavdan sonra düzenli hale girmekte,
hesap makinesi de düzgün çalışmaya
başlamaktadır.
“TABULA
RASA”
dosyası kapanırken “TOO LATE” uyarısı
çıktığından, her saniyesiyle sınav bir anı
haline gelmektedir.

