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Türk Psikologlar Derne¤i bu y›l da, 10 May›s
Psikologlar Günü’nü çeflitli etkinliklerle kutlad›.
Ankara’da, TPD Genel Baflkan› Prof. Dr. Ayfle
Yal›n’›n baflkanl›¤›nda, Genel Merkez Yönetim
Kurulu Üyeleri ve kat›lmak isteyen dernek üyele-
rimizle birlikte, Türkiye’li psikologlar› temsilen,
Ulu Önder Atatürk’ün mozolesine çelenk konul-
mas› ile bafllayan etkinlikler, akflam da TPD Arafl-
t›rma, Uygulama ve E¤itim Merkezi’nde yaklafl›k
100 üyemizin kat›l›m›yla gerçekleflen resepsiyon
ile sona erdi. 

Ayr›ca, 10 May›s Psikologlar Günü’nü ve bu
ba¤lamda Türkiye’de psikologlar›n ve psikoloji
mesle¤inin bugünkü durumunu kamuoyuna du-
yurmak üzere afla¤›da yer alan Bas›n Bildirisi ha-
z›rlanarak çeflitli yay›n organlar›na iletildi.
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‹nsan ve insan sa¤l›¤›, özellikle günümüz Tür-
kiye’si ve yaflam koflullar›nda çok önemli ve üze-
rinde özenle durulmas› gereken bir konudur. Bafl-
ta insan sa¤l›¤› alan›nda çal›flan psikologlar, bu
konuda yo¤un etik duyarl›l›klar› ile 125 y›ld›r bi-
limsel bilgiyi kullanarak hizmet vermektedirler. 

Psikoloji bilimi, di¤er bilimsel alanlarla ve fel-
sefeyle iç içe, insan ve di¤er canl› organizmalar›n
davran›fllar› ve bunlar›n neden ve sonuçlar› üze-
rinde çal›fl›r. Psikoloji, dünyada 54 alt alan› olan
bir bilim dal›d›r. Ülkemizde bu 54 alt alandan bir-

ço¤u uygulama alan› bulmufltur. Sa¤l›kla ilgili ol-
mas›ndan dolay› ülkemizde ilk uygulama alan›
bulan ve en çok bilinen önemli bilim ve uygulama
alanlar›ndan biri “klinik psikoloji”dir. Bunun ya-
n› s›ra “sa¤l›k psikolojisi”nden, “adli psikoloji”,
nöropsikoloji”, “rehabilitasyon psikolojisi”ne;
“psikometri”den, “trafik psikolojisi”, “okul psi-
kolojisi”, “sosyal psikoloji”ye; “endüstri ve örgüt
psikolojisi”den, “geliflim psikolojisi” ve “deney-
sel psikoloji”ye uzanan genifl bir bilim ve uygula-
ma alan› vard›r. 

Psikologlar, art›k bütün dünyada hak ettikleri
sayg›y› görmektedir. 10 May›s’ta Psikologlar Gü-
nü’nü kutlayacak olan ülkemiz psikologlar›n›n
ise, ne yaz›k ki Derne¤imizin y›llard›r yapt›¤› ça-
l›flmalara karfl›n bir “meslek yasas›” ve buna ba¤-
l› olarak da meslek odas› bulunmamaktad›r. 

Günümüz Türkiye’sinde, Psikologlara her za-
mankinden çok daha fazla gereksinim duyulmak-
tad›r. Ülkemizde kifli bafl›na düflen uzman say›s›,
dünyan›n geliflmifl ülkeleri ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda
üzücü bir biçimde çok gerilerde oldu¤umuz gö-
rülmektedir. Bu durum, 21. yüzy›l›n uygar Türki-
ye’sine hiç yaraflmamaktad›r. 

Sa¤l›k yard›m› almak, en temel insan haklar›n-
dan biridir. Meslektafllar›m›z uzun y›llardan beri
büyük bir duyarl›l›k ve özveri ile ellerinden gele-
nin en iyisini yapmaya çal›flmakta, ancak bu çaba-
lar, ülkemiz insan›n›n yaralar›n› sarmaya yeterli
olamamaktad›r. 

Hala meslek yasam›z ve odam›z›n olmamas›,
psikoloji mesle¤inin istenilen düzeyde geliflimini,
böylece insan›m›z›n, nitelik ve nicelik aç›s›ndan
hak etti¤i psikolojik yard›m almas›n› engellerken;
psikologlar›n meslek s›n›rlar›n›n ve özlük haklar›-
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