
XIIl Ulusal Psikoloji Kongresı

Xlll. Ulusal Psikoloji Kongresi 7-11 Eylül tariWeri arasında İstanbul Bilgi
Üniversitesi Dolapdere Kampüsünde gerçekleştirilmiştir. Kongre 'Toplwnsal
Banş: Dün, Bugün, Yarm' tema başlığıyla, bireysel banşın sağlanmasında
birey ve tophumm içiçeliği ve birbirini gerektiren süreçler olduğu temel
felsefesinden hareket edilerek düzenleruniştir. Kongre katılım profiline
baktığırruzda, alanında sadece ülkemizde değil uluslar arası düzeyde
çalışmalanyla adından söz ettirmiş çok sayıda yerli ve yabancı akademisyene
ev sahipliği yaptığı görülmektedir. Aynca kongre farklı alanlarda yetişmekte
olan çok sayıda araştınnacı ve öğrenciye öncelik verilmesi açısından
önemlidir. Kongrenin diğer önemli bir özelliği, katılımcılarm sadece psikoloji
alanlarmda çalışanlarla sınırlı tutulmaması, bunun yanısıra felsefe, sosyoloji,
sanat, edebiyat, ilahiyat alanından bir çok katılımcı ile de zenginleştirilmesidir.
Kongre açılış programının ardından, konferansıar, sözel bildiriler, özel
oturumlar, poster sunumlan, özel etkinlik programlan gerçekleştirilmiştir.
Aynca kongre boyunca kahvaltı, öğle ve akşam yemekleri ve kokteyl
programlan ile alanında yetkin akademisyenler tarafından karşılıklı bilgi
alışverişine dayalı kısa süreli sohbet programlan düzenleruniştir.

Kongrenin ilk iki günü, 7-8 Eylül tariWerinde, kongre öncesi çalışma
gruplan düzenleruniştir. Bu çalışma gruplannın temalan ve eğitimi verenler
şu şekildedir; 'Adli Psikdojide Görii.pn! Teknikleri- Gökhan Oral, Aile
Terapisin! Stratejik Yak!a{ım Emre Konuk/Hakan YükseVİbrahim Eke,
Şizifreni Rchabilitasyınwrla Ruhsal 'LE Toplumial Brmi Eğitimi- Gülten
Teber/Mustafa Yıldız, ResirrleTrnau- Hatice DemirbaşlCanan Gürsel, rize
rrÜdahaJe. Hakan Yükselİbrahim Eke/Yeşim Özlale, Sorun çaz~ Terapisi-
Mehmet KeskiniHadiye Kaynak/Kamil ErtekiniFatih Bilal, Kirisel 7£

Prrf~ İli{ki TarzJarmm Gestalt Yaklarım ile Kedi- Hanna Nita
Scherler/l..ester P. Wyman, Kilirlik Psikdoji'de Etik İkilenierle Btlfa Çikmı
Yörrtenieri-Yeşim KorkutıSerra Müderrisoğlu i Melis Tanık, çazümOiaklı
Kısa Terapi Teknikleri 'LE Uyg;Jamılan- Özlem Özen, Terapi Görii.prBinin Özrd
A natomisi-Güler Okman Fişek, Sanat Terapisi-Nevin Eracar, ÖZ Kaynaklan:nı
Kejaien Terapist Ben- Gila ŞeritçioğlulVivi Benreytan, Baien 7£ Benlik-Yeşim
Türköz, Zihnin Etkili KuI1amm- Yeşim Türköz, Scryd Bilinierde Niıeliksel
A rtlftınnılar- İnci User/Esra subütün, İnsan Kaynaklan Uyg;Jamılannda
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yetkinlik Tasanm- Nıhal Mamatoğlu'. Çalışma gruplan; üç, altı ve dokuz saat
süreli eğitimler olup eğitim sonucunda katılımcıya senifika verilmiştir.

Kongre çerçevesinde üç ayn konferans yabancı akademis)'Enler
tarafından sunulmuştur. 9 Eylül Perşembe günü 'Gty University of New
York, ABD'den Kay Deaux tarafından "The Immigrant Experienf:e: Neg:ıtiating,
Ldentity in Odtural Conııxts' konulu konferansta; göç kavramının çok
boyutluluğu üzerinde durulmuş, demografik incelemelerin göçün psikolojik
süreçler içerisindeki )'Eri ve önemine değinilmediğine dikkati çekilmiştir.
Araştırmacı sunumunda göç olgusuna sosyo - psikolojik açıdan bakarak göç
edenlerin kimliklerini tarihsel ve kültürel süreçler içerisinde nasıl
tanırnladıklanru yapmış olduğu alan araştınnasının verilerine dayanarak
sunmuştur.

'Berger Institute for Work, Familiy and Children Professor of
Psychology, Oarement McKenna edlege', ABD'den Diane F. Halpem
tarafından 'Work ardFamily Strf3s ardHealth' başlıklı konferansta ise çalışan
aileler için zamanın önemine değinilerek, çalışan ailelerde yoğun iş
temposunun, stresi yaratarak psikolojik ve bedensel sağlığı etkilediği
belirtilmiştir.Araştırmacı önerdiği 'esnek zamanlı çalışma! time flexsible work'
programının, daha az stresli ve sağlık problemleri yaşamayan bireylerin
oluşmasına katkıda bulunduğuna yönelik uygulamalı araştırmasını sunmuştur.

'University of Sussex', İngiltere'den Peter B. Smith tarafından 'W1.ry
Should Psylxlctists Take Aamnt if Odture?' konulu konferansta ise
araştırmacı, psikologlann birey ve bireyler topluluğunu incelediklerini bunun
yanı sıra kültürler arası psikologlann ise bireylerin algılanndaki farklılıklara
odaklandıklannı fakat bu farklılıklara yönelik teorik altyapıyı sunma
konusunda )'Etersiz kaldıklanna dikkati çekmiştir. Aynca Smith, bireysel
davranışlann anlaşılması konusunda kültürel temelli kuramlara dayanılarak
değerlendirmeler yapıldığını fakat kültürel ve bireysel temelli çalışmalarm
birbirine kanştırıldığını belirtmiştir. Araştırmacı, kendi bakış açsının yani
davranışlann tanımlanması konusunda daha geniş bir sosyal konteks
içerisinde bire)'E odaklanmanın sağlıklı sonuçlar elde edilmesinin daha tutarlı
bir yololacağını vurgulamıştır.

Kongre boyunca belli aralıklarla )'Erli ve yabancı araştırmacılar
tarafından 9 ayn özel otururn düzenlenmiştir. Özel otururnlarm konu
başlıkları: 'Rhoda UngerlWomen Studies Research Center-The Feninist
Legıcy if Cardyn Wcni Sherif, Çiğdem KağıtçıbaşılKoç Üniversitesi Psikoloji
Bölümü-Geri)e Dönüp Baktığımla Kuramal 7£ VYl,tf1amılı Katkılar, Josie
Teorongonui Keelarıl Auckland University of Technology- Traditianal
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prrJU?I'bs ard Staries,M Hamit FişekiBoğaziçi Üniversitesi-Bdelenıi Durwrian
Teorisi, Serdar Değirmencioğlu/Bilgi Üniversitesi-DemirÜçr;px:lekiGm;ier 7£

Psikdoji, Emre Özgen / Bilkent Üniversitesi-Aif} İki Dürıy:ıA rasırrlaki Köprü,
Ercan Alp/Boğaziçi Üniversitesi, 1-3 Yı:lfA rasırrlaki Çocuklarda İflem Belleği
Cit;:üır-ü, Fatma Torun Reidi AŞAM Psikolojik Daruşmanlık-Kom;.um7£
Gelipmel Ruh Sağlığınla Yetrni{li Yıllardan Bugiiır,Murat Pekeri Klinik Direktör
Safe Horizon New York- Türkiy?'de Travnı 7£ Topluma! Ban/ dır. Kongre özel
otunırnlan, karşılıklı 'sonı ve cevap' tekniği tarzında gerçekleştirilerek bilgi
alışverişisağlarmuştır.

Kongre süresince 25 ayn konuda ve her bir temel konu başlığı altında
en az 4 veya 5 panel gerçekleştirilmiştir. Paneller, 'Uy;pIamı1ı Psikdoji
Alanırrlaki Çalıpnılann Trafik 7£ Ya Gmenliği Kanparı:;planm Arttına Raü,
Dikkat Eksikliği HiperaktiıiJe Bazukluğunun Bil4sel Temileri, Building Peaa::
oı:ılleng:s ard Pra;pw.s, Gürry Doğu Bal,8irrle Kadın am:ık, E~ Madde
Kulimm: Özfftrlük rm Kader ni?, N6ropsikdojik Yaklaflmn Sağlıklı İnsamn
Bil0el Süra;ierirrleKul1ammı, E rwdik Dörmi Sorunlan 7£ Çözüm Yak~1rriarı,
Türkiy!'de Adli Psikdoji: Çalıpnı 7£ Uy;pIarnı Alanları, DmBugün- Yann,
PsikopatdojilerdeBilg) İflem! Süro;ieri,E nsestKadın İntiharfan: Danıpnı Merkezleri
7£ Psikdqjann BakT.fAçısı, Depremin Psikdojik Ruh Etkilerin! Yördik Bir Ruh
Sağlığı Yak/apmMaIel~ Türkiy!'de Psikdojide Etik Alanında U!arılan Ndeta,
Endüstri 7£ örgüt Psikdojisirrle Yeni Arı:lftımular I, Kadına Yördik Şiddete
Psikdojik, Psikiatrik, Hukuki Yak/apm 7£ Bı:lfE tm?, Psikdoji 7£ İdedoji İlifkis~
Batı DT.fırrlaki Psikdojinin Özn::si-GiirKMikBilgjsi- Dil 7£ DÜfÜrm~ Endüstri 7£

örgüt Psikdojisirrle Yeni A rı:lftımular II, Nöropsikiy;ıtrik Bazukluklann Bilifsel
Temileri, Kadın Şiddet 7£ Etiketlerre, Psikdoji uy:ı Psikdojiler, Çocuk 7£ E ~
awriu SCFpl Daua11Lflan Açıklayın SCFpl -~a! 7£ SCFpl- Bilifsel
Değifkenler, Endüstri 7£ örgüt Psikdojisirrle Yeni A rı:lftlmular III, Rahim:ien
Topluma! Alana Kadın, Uy;pIamı1ı Bilifsel Psikdojide A rı:lftımular, Türkiy!'de
R~hcuh Testi 7£ Farklı Klinik Alanlardaki Uy;pIamılan' konu başlıklan ile
sunulmuştur.

Kongre buyunca düzenlenen toplam 28 oturumda 135 sözel bildiri
sunulmuştur. Farklı konu başlıklan altıda düzenlenen otunırnlarda 'Din ve
Psikolojisi' konu başlığı ile bir oturum düzenlenmiştir. Bilim dünyasında
giderek daha mikro düzeyde bilim dallannın gelişmesi, farklı disiplinler
arasında bilgi alışverişinigerektirmektedir. Bu çerçevede bu oturumda sosyal
psikolog, din psikoloğu ve sosyologlarm katılımı ile 'Din ve Psikoloji'
oturumunun düzenlenmesi dikkate değerdir. Çukurova ilahiyat Fakültesinde
Asım Yapıcı, 'Dirrlariık ile Örıy.ı1l!flıarnı A rasırrlaki İlifki ÜzerirK? Bir
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Değerleniirrrr: Çukuruuı Üniwsitesi Örr¥!j/ başlıklı bildirisinde din, dirriarlık ve
örıj:ırgt kavramlannın tanımlamıı yaparak; güdürnlü dindarlarla doğmatik
olan ve olmayan dindarlan; ön yargı, sosyal mesafe ve hoşgörüsüzlük
düzeyleri açısından yapmış olduğu araştırması ile ortaya koymuştur.
Araştırmada, iç güdürnlü dindarların dış güdürnlü dindarlara oranla daha
doğmatik daha hoşgörüsüz ve diğer dini guruplara yönelik sosyal mesafe
düzeyleri açısından daha uzak olmalan beklenirken yapılan araştırma dış
güdürnlü dindarların dini araç olarak, iç güdürnlü dindarlarınsa dini amaç
olarak algıladıklan gözlenmiştir. İstanbul Üniversitesinden İpek Aydın
tarafından 'Gününüz Türki;e'sirrle Din: Dair Gütrlelik Bilr/ konu başlıklıbildiri
sunulmuştur. Bu bildiride insarıların zihninde din kavramının nasıl ifade
edildiği,sosyal temsiller teorisinin teklif ettiği sosyalbilgidönüşümü yapılan
derinlemesine araştırma ile ortaya konulmuştur. Araştırma, sosyal temsil
aracı olarak dinin İnsan zihninin dönüşümünü bize vermesi açısından dikkat
çekicidir.SyracauseÜniversitesive Hacettepe Üniversitesinde Özkan Özgün
ve Özhan Özgün tarafından 'Dinsel Tuturriamı ıe A ~ - b:ıb:ının Psikdojik
Kantrdü ile Katı Disiplin Tdeniklerinin Aile Rd A 19ısm:ıE tkisi' başlıklı bildiri
sunulmuştur. Bildiri, ebeveylerin çocuklarını ~tiştirirken kullandıklan
psikolojik kontrol ve katı disiplin tekniklerinin sahip olduklan dinsel
tutumların aile rol algısı üzerindeki etkisine yönelik bir araştırmadır.
Araştırmaya göre dinsel tutumların aile rol algısı üzerinde belirgin düzeyde
etkili olduğu, ılımlı dinsel tutumlara sahip olan bireylerin katı tutum
sergile~n bireylereoranla aile rollerinde daha eşitlikçiolduklan ve kadın ve
erkeklerin aile rol ve sonımluluklarına daha adil katılımını savunduklan
ortaya çıkmıştır. Oturumda son olarak Ankara Üniversitesi ilahiyat
Fakültesinden 'İna17; 7£ İnan;s1Zlığın Psikdojisi' konu başlıklı bildiri
sunulmuştur. Bu bildiri, inancın davranışın oluşmasında bir ön aşama olduğu,
dolayısıyla Tann inancının da bireyin duygu ve davranışlan üzerindeki
etkisinin; yaş, cinsi~t ve eğitim düzeylerine göre Tann inancına sahip olan
bireyler ve kendilerini Tannya inanmayanlar olarak tanımlayan bireylerle
yapılmış derinlemesine görüşme sonuçlarını içermektedir. Araştırmaya göre
Tann inancına sahip bireyler hayatı arılamlandırma konusunda daha kaderci
bir yapıya sahipken bu inanca sahip olmayan bireylerin kendi bireysel
sonımluluklamıı ön plana çıkarma eğilimindeolduklan gözlenmiştir Ayrıca
araştırma, inancın davranışa olan etkisinin eğitim, yaş ve cinsi~tin göre
belirgin bir şekilde farklılaştığınıortaya koymuitur.
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Yine kongre kapsamında 77 farklı konuyu içeren poster sunulmuştur.
Bunlardan bazılan başlık olarak şu şekildedir: Öznur ÖLdoğan -
'Mahkumann Toplumı Kazandınlmı Sürrrinle Maneıi DeğerlerinRciü', Leman
Pınar-Yüz yüze ıe İntem:t Ortamnia Kiiltüriin ıe Cinsi)etin A rkcıtia{lık ıe Ki.{iler
arası Yakınlık Üzerire E tkisi, Özlem Hesapç-Özgüıenin İkna E dilebilirlik
Üzerire Etkisi, SevgiKocaman/Sonia Amado-DU)gUDurummırn GerçFği İzlerre
Üzerindeki Etkisi, Sibel Arkonaç/Oya Paker/Sevim Cesur-Popüler Kültürde
PsikdcJg Temiilen'.

Kongrenin özel etkinlikler bölümünde de 17 farklı konu başlığı altında
bildiriler, filmler ve otururnlarda katılımcılara testler uygulanmıştır.
Kongrenin kapanış ve değerlendirme toplantısının ardından iste~n
katılımcılara İstanbul'un tarihi,sanatsal ve kültürel dokusuna ilişkin olarak
tekne turu diizerılenmiştir.

Kongreler, farklı bilim çevrelerinin bir araya gelmesi ve bilgi dolaşımının
sağlanması açısından son derece yararlıdır. XIII. Ulusal Psikoloji Kongresi
de bu arılamda toplumsal banşın sağlanmasında bire~ ve topluma ayna
tutarak gerekli bilgi dolaşımını gerçekleştirip, öncelikle bireysel daha sonra
toplumsal banşa katkıda bulunmuştur.

NURAN ERDOCRUCA
e-mail:erdognı@divinity.ankara.edu.tr
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