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UUlluussllaarraarraass››  PPssiikkoolloojjii  BBiilliimmii  BBiirrllii¤¤ii

““UUlluussaall  PPssiikkoollooggllaarr  DDeerrnneekklleerriinniinn
KKaappaassiitteelleerriinnii  GGeelliiflflttiirrmmee

ÇÇaall››flflmmaa  GGrruubbuu””

1133--1155  AA¤¤uussttooss  22000044,,  PPeekkiinn

Doç. Dr. Gonca Soygüt*

Üyesi oldu¤umuz Uluslararas› Psikoloji Bili-
mi Birli¤i (International Union of Psychology
Science-IUPsyS) taraf›ndan dört y›lda bir düzen-

lenen Uluslararas› Psikoloji Kongresi bu y›l
Çin’nin baflkenti Pekin’deydi. Birlik bu y›l ayr›ca,
kongre sonras›nda “Ulusal Psikologlar Dernekle-
rinin Kapasitelerini Gelifltirme Çal›flma Grubu”
ad› alt›nda bir etkinlik düzenledi. Ad› geçen et-
kinlik, bir kaç y›l önce ulusal psikolojinin gelifl-
mesi için birlik taraf›ndan bafllat›lan ve afla¤›da s›-
ralanan bafll›klar üzerinde çal›fl›lmay› hedefleyen
bir giriflimin uzant›s›yd›:

-Üniversitelerdeki psikoloji programlar›n›n
güçlendirilmesi

-Ulusal psikologlar aras›nda bölgesel iflbirli¤i-
nin kurulmas›

-Psikoloji programlar›n›n akreditasyonlar›nda
bir derne¤in rolünün tart›fl›lmas›

-Mesleki standartlar›n akreditasyonu

-Mesleki etik ilkelerin gelifltirilmesi ve yürü-
tülmesi

-Mesleki haklar›n savunulmas›

-Bir psikoloji derne¤inin halk›n ve üyelerin
gereksinimlerini dengeleyici bir biçimde yönetil-
mesi

-Bir derne¤i üyeleri için daha çekici hale geti-
rebilecek hizmetlerin tan›mlanmas›.

Aktar›lan hedeflerin, Pekin’deki kongre sonra-
s› çal›flma grubunda, derneklerin psikoloji mesle-
¤i konusundaki önemli rolü ba¤lam›nda ele al›n-
mas› planland›. IUPsyS Yönetim Kurulu üyele-
rinden Elizabeth Nair1 ve Ype Poortinga2 taraf›n-
dan yürütülen bu çal›flma grubuyla ilgili olarak
tüm derneklere, yönetici konumunda bir ya da iki
kifliyi, bu çal›flma grubuna delege olarak gönder-
meleri ça¤r›s›nda bulunuldu. Ayr›ca, henüz bir
derne¤in bulunmad›¤› ülkelerdeki psikologlar da
davet edildi. Biz de TPD ad›na böyle bir plat-
formda yer almam›z›n, uluslararas› birliklerle

TTÜÜRRKK  PPSS‹‹KKOOLLOOGGLLAARR  DDEERRNNEE⁄⁄‹‹
PPEEKK‹‹NN’’DDEE
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olan iflbirli¤imizin gelifltirilmesi aç›s›ndan olduk-
ça yararl› olaca¤›n› düflündük ve IUPsyS’den al-
d›¤›m›z maddi destekle Derne¤imizi temsil etme
olana¤› bulduk. 

APA, EFPA, IUPsyS, Asya-Okyanusya gibi
birlikler ile Avustralya, Hindistan, Nijerya, Sri
Lanka, Sudan, Yemen, Yeni Zelanda gibi ülkele-
rin ulusal dernek temsilcilerinin kat›ld›¤› çal›flma
grubunun program› flöyleydi:

1. Derneklerin temel etkinlik alanlar›n›n belir-
lenmesi

2. Üniversite e¤itiminin yönlendirilmesi aç›-
s›ndan derneklerinin rolünün tart›fl›lmas›

3. Derneklerin ulusal ve uluslararas› düzeyde
iflbirli¤ini art›rmalar› yollar›n›n ele al›nmas›

Belirtilen çerçevede iki gün boyunca etkile-
flimsel olarak yürütülen çal›flma grubunda, APA,
EFPA, IUPsyS, Asya-Okyanusya, Çin ve TPD
temsilcilerinin sunumlar› oldu. Bu sunumlar› izle-
yen tart›flmalar›n yan› s›ra küçük grup çal›flmala-
r›nda birlikler aras› fikir al›flverifli olana¤› sa¤lan-
d›. 

Derne¤imizi tan›tmak ve di¤er dernekleri tan›-
mak aç›s›ndan oldukça önemli oldu¤unu düflün-
dü¤ümüz bu çal›flma gurubundaki sunumlar›n ve
de¤erlendirmelerin bir bölümü afla¤›da özetlen-
mifltir.

““BBüüyyüükk””  bbiirr  DDeerrnneekk  NNee  YYaappaarr??::  AAmmeerriikkaann
PPssiikkoolloojjii  DDeerrnnee¤¤ii’’nniinn  ÇÇaall››flflmmaallaarr››nnaa  YYöönneelliikk  bbiirr
GGöözzddeenn  GGeeççiirrmmee  

Merry Bullock
APA Bilim Direktörü, 
IUPsyS Yönetim Kurulu Üyesi

…Bir derne¤in rolü, çal›flma alanlar› ne olabi-
lir? Dünyadaki en küçük dernek 10 üyeli, di¤er
uçta bir dernek olarak APA’n›n 150.000 üyesi

var. 1889’daki ilk Psikoloji Konferans›ndan son-
ra, 1892’de ço¤u akademisyenden oluflan ilk ulu-
sal psikoloji derne¤i (APA) kurulmufl. 1925’te
dünyada 8 ulusal dernek varken, bu say› 2004’te
80 ülkeye ç›km›fl. IUPsys’in üye say›s› 70 ülke
düzeyinde. Dünya çap›nda 500.000 psikolog var.
Psikolojinin içindeki farkl› konulara yönelik der-
nekleri de hesaba kat›nca, 2000’den itibaren
1000’in üzerinde psikoloji derne¤inin kuruldu¤u
biliniyor. 

Dernekler için en önemli odak noktas› üyeleri-
nin gereksinimlerini karfl›layabilmektir. Yani bir
dernek, üyeleri için çekici hale gelmelidir. Bu aç›-
dan, ortak amaçlar belirlemek önemli. Önce üye-
ler, daha sonra psikoloji bilimi ve de kamu yarar›
gözetilmeli. Üyeleri de¤erli k›lmak ve onlara ya-
rar sa¤lamak gerekli. Bir derne¤in üyesi için kim-
lik sa¤lamas› önemli. Bir üye için özgeçmiflinde
“derne¤inin üyesiyim” demesi, önemli bir mesle-
ki kimlik olabilir. ‘Ben buraday›m ve bu grubun
bir parças›y›m’ duygusunu verir. Dernek ayn› za-
manda üyeleri için ortak bir sestir. Aran›zda der-
ne¤i olmayan ülkeler var, bu sizin ülkenizde psi-
kologlar›n kendilerini ifade edecek bir organ ol-
mad›¤›n› gösterir. Oysa Türkiye’de, Türk Psiko-
loglar Derne¤i, üyeleri ad›na harekete geçebilir.
Bu durum, yani orada bir yelerlerde kendilerini
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temsil eden bir organizasyonun var oldu¤unu
bilmek, üyeler için pek çok maddi olanaktan daha
önemlidir. 

Bir derne¤in di¤er önemli görevi ise psikoloji
disiplininin, yani kime psikolog denece¤inin ve
psikolo¤un görevlerinin/ifllevlerinin tan›m›n› yap-
mas›d›r. 

E¤itim ile bilgi altyap›s›n› sa¤lamak, ama ayn›
zamanda bu ifllevlerin nas›l yerine getirilece¤ini
belirleyen düzenlemeler yapmak ve bunlar›n bek-
çisi olmak önemli. Bunun için Etik kodlar bu yol-
lardan biri. Etik kodlar›n varl›¤› e¤itime verilen
a¤›rl›¤› art›rm›flt›r; ayr›ca etik tek bafl›na psikolo-
ji e¤itimindeki derslerden biri olmufltur.

Dernek iletiflim merkezi olmal›. Üyeleri bir
arada toplamal›. Örne¤in Kongre düzenlemek.
E¤er derneklerin tarihçesine bakarsan›z ço¤unun
bu kongreler sonras›nda kuruldu¤unu görürsünüz.
Bunlar› hem bilimsel hem de iflle ilgili bilgi ak›fl-
lar›n›n sa¤land›¤› ortamlard›r. Di¤er bir yol ya-
y›nlar... Son zamanlardaki internet olanaklar› ile
üyelere ve halka yönelik iletiflimleri elektronik or-
tamda da sa¤lamak çok daha olanakl›. Bültenlerin
yan› s›ra dergiler çok önemli, özellikle kimlik aç›-
s›ndan... Hepiniz “dergimiz var” dediniz, ama ben
hiçbirinin örne¤ini görmedim. Baflka ülkelere de
duyurmal›s›n›z böyle bir derginiz oldu¤unu. En
az›ndan web sayfan›zda duyurabilirsiniz. Sizi bul-
malar›n›n en iyi yollar›ndan biri. Bu aç›dan
IUPsys’in web sayfas›nda böyle bir olanak var.
Befl y›l öncesinde ço¤u derne¤in web sayfas› ol-
mad›¤› için az say›da derne¤i elektronik ortama
tafl›yabiliyorduk, ama art›k neredeyse bütün der-
neklerin web sayfalar› var. Tabi di¤er bir tan›t›m
olana¤› da broflür da¤›t›m› ki burada Türk Psiko-
loglar Derne¤i taraf›ndan haz›rlanm›fl çok iyi bir
örnek görüyorsunuz. Kim olduklar›n› ve neler
yapt›klar›n› bize duyuruyorlar. Bunlar kendini du-

yurmak için fazla harcama gerektirmeyen hatta
çok ekonomik yollar. 

E¤itimi gelifltirmek, e¤itim olanaklar› sunmak
di¤er önemli bir nokta. Sürekli e¤itim kurslar› en
iyi yollardan biri. Çal›flma gruplar›, yaz kamplar›
(bilim adamlar› için bile, yeni araflt›rma yöntem-
lerini ö¤retmek gibi APA’da da denedi¤imiz yol-
lardan biri). Psikoloji e¤itimiyle ilgili programla-
r›n gelifltirilmesi önemli. 

Ayr›ca halka yönelik e¤itimlerin verilmesi çok
gerekli. Halka psikolojiyi, psikologlar› tan›tmak,
bilimsel bilgiyi halk yarar›na sunmak, dönüfltür-
mek önemli. Web sayfalar› da halk yarar›na su-
nulmal› (web-psikologlar, ö¤renciler ve halk için
ayr› linkler sa¤layabilir). Örne¤in ilkokul, lise ö¤-
rencilerine ayr› düzeylerde, psikolog kimdir, ne
yapar, nas›l düflünür? anlat›lmal›. 

Di¤er bir nokta, derne¤in üyelerini kutlamas›,
ödüller vermesidir. APA’da çok say›da ödül veril-
mektedir. Ço¤u para ödülü de¤il ve sadece bir
parça ka¤›t ama üyenin takdir edilme duygusu
için önemli, derne¤e de maliyeti az. Son zaman-
larda kamu yarar›na çal›flanlar için de veriyoruz.
Yine de bildi¤imiz bir fley var ki, psikologlar ken-
dilerini çok az ödüllendiriyorlar. Di¤er bilimlere
bak›yoruz, örne¤in kimya, fizik alan›nda çok sa-
y›da ödül var. Psikoloji alan›nda çok az. Asl›nda
bir tür tan›nma gereksinimimiz var. Asl›nda
APA’dakiler de çok say›lmaz. 2004’te Skinner’›n
do¤umunun 100. y›l›yd›. Bunu kutlad›k ama do-
¤um gününü üç dört gün geçtikten sonra. 

Ödüller yaln›zca üyelere yönelik olmamal›;
bu, yeni üye kazanmak için de iyi bir strateji ola-
bilir. Ödül alan bir kifli derne¤e üye olmak isteye-
cektir. Ödüller çok çeflitli olabilir, bilim, halka
hizmet ve benzeri. Dan›flmanl›k, kurumlardaki
görevler için de plaket vermek önemli.
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APA’ya üyelik, elektronik dergilere de üyelik
sa¤l›yor, sizler de olabilirsiniz. Dernekler de bu
düzeyde iflbirli¤i kurabiliyor. 

Bunlar›n yan› s›ra d›fl dünya ile ba¤lant› halin-
de olmak çeflitli lobi çal›flmalar›na kat›lmak
önemli. Psikologlar olarak genellikle bu tür lobi
çal›flmalar›ndan kaç›n›r›z, ancak politikac›lar ile
temasa geçmek, sesimizi duyurman›n en etkili
yollar›ndan biridir. Neyin iyi neyin kötü oldu¤u-
nu anlatabilirizdir. 

Dernek, profesyonel standartlar› iyilefltirmek,
etik kodlar› gelifltirmek ve uygulamak durumun-
dad›r. Yönergeler, stratejiler ve ifllem yollar› ge-
lifltirmelidir.

IUPyS uluslararas› düzeyde böyle bir standart
tan›ma gitmeyi amaçl›yor.

APA da da ciddi sorunlar olabiliyor. Yüksek
lisans düzeyinde ö¤rencilerin psikoterapi yapt›¤›-
n› duyuyoruz ve burada etik aç›dan bir yapt›r›m
yok. Her ülkenin bu aç›dan kendine göre e¤itim
standard› var. Bir derne¤in görevi kendi ülke ko-
flullar›na göre standartlar› belirleyerek bunun ta-
kipçisi olmakt›r. Göz ve kulak olmak, bir dernek
için önemli.

Ayr›ca mevzuat› takip etmek, üyelere bilgi
sa¤lamak, fark›na vard›rmak, üyeleri demokratik
bir sürecin parças› yapmak, birbirleriyle ba¤lant›
kurmalar›n› sa¤lamak da çok önemli. Üyelerin
gereksinimlerini belirlemek için anketler ya-
p›labilir. Örne¤in bizim yapt›¤›m›z bir ankette
önem aç›s›ndan dergi birinci, üye haklar›n› savun-
ma ise ikinci s›rada ç›kt›.

Bir örgüt bu ifllevleri nas›l yürütür? Yönetim
kurulu, komiteler ve çal›flma gruplar›n›n kurulma-
s› önemli. Ayr›ca üyelerin bu ifllerin içine kat›l-
mas› çeflitli e¤itimlerden geçmeleri, politikac›lar
ile etkileflime geçmeleri yi bir yol.

Ayr›ca üyeler halka ulaflmalar› konusunda yü-
reklendirilmeli. Makaleler, söylefliler, bas›n ve
okul programlar›na kat›l›mla halka ulafl›labilir.

Araflt›rma, sa¤l›k ve e¤itim gibi psikologlar›n
çal›flma alanlar›n› etkileyecek konularda yasal dü-
zenlemeleri yürütme, yasa koyucularla temasta
olma, bilirkiflilik yapma, bilgilendirmede bulun-
ma, mesleki esaslar› belirleme (örne¤in, sa¤l›k
hizmetleri için psikolog tan›m›n› yapma, e¤itimi
destekleme) önemli di¤er ifllevlerdir.

Son olarak, davran›fl ve davran›fl araflt›rmac›la-
r› ad›na bir a¤ oluflturma konusuna geldi¤imizde,
yak›n mesleki organizasyonlar ile temasa geç-
mek, araflt›rma projeleri için maddi destek ola-
naklar›n› harekete geçirmek ve yasa koyucu ile te-
masta olmak önemlidir diyebiliriz. 

Teflekkürler

MMaaddddii  bbiirr  DDeesstteekk  OOllmmaakkss››zz››nn  BBüüyyüükk  bbiirr  ÜÜllkkeeddee
PPssiikkoollooggllaarr  NNaass››ll  ÖÖrrggüüttlleenneebbiilliirr::  ÇÇiinn  DDeenneeyyiimmii
((ÇÇiinn’’ddee  PPssiikkoolloojjiinniinn  GGeelliiflfliimmii  vvee  ÇÇiinn  PPssiikkoolloojjii
DDeerrnnee¤¤ii’’nniinn  RRoollüü))

Houcan Zhang
IUPsyS Önceki Dönem Yönetim Kurulu Üyesi
Beijing Normal University, China

Psikolojik düflüncenin izleri Antik Çin’e yani
MÖ 500’lere dayand›r›labilir. Psikolojiyle iliflkili
Antik Çin felsefesinin can al›c› noktas› insan
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do¤as› ve e¤itimin rolü üzerine yürütülen tart›fl-
malard›. Büyük Çinli düflünür, filozof ve e¤itimci
Konfüçyus (MÖ 551-479), insan do¤as›n›n özünü
ve e¤itimle nas›l de¤ifltirilebilece¤ini tart›flan ilk
bilgindi. Bireysel ayr›l›klara dikkat çekti ve birey-
sel düzeyde e¤itim uygulad›.

Konfüçyus fazla yaz›l› malzeme b›rakmad›.
Ölümünden sonra, müritleri onun ö¤retilerini ve
sözlerini LUN YU (The Analects) olarak bilinen
bir kitapta toplad›lar. Yüz elli y›l sonra, Konfüç-
yus’un takipçilerinden biri olan Mencius (MÖ
372-289), zihnin bedenin bir ürünü oldu¤u ve di-
¤er nesneler gibi ölçülebilece¤ini vurgulayan sis-
tematik bir kuram gelifltirdi. ‹nsan do¤as›n›n iyi
oldu¤una ve d›fl etkiler ile de¤ifltirilebilece¤ine
inanm›flt›. Konfüçyustan rasyonalizm 2000 y›ldan
daha fazla bir süre boyunca resmi Çin felsefesiy-
di.

Ondokuzuncu yüzy›l›n sonunda, do¤a bilimle-
rinin geliflimiyle birlikte, Alman psikolog
W.Wundt, 1979’da, Leipzig, Almanya’da ilk psi-
koloji laboratuvar›n› kurdu ki bu, Modern Bilim-
sel psikolojinin bafllang›c› olarak kabul edildi.
Ayn› zamanda, Psikoloji Enstitüsü kuruldu ve
dünyan›n çeflitli yerlerinden gelen ö¤renciler
Wundt ile çal›flt›. Leipzeig’deki ö¤renciler aras›n-
da, Uzak Do¤u’dan gelen iki genç vard›. Bunlar-
dan biri ilk Çinli psikolog olan Cai Yuan-Pei, di-
¤eri ise Japonya’dan Matataro Matsumoto’ydu.
Cai Yuan-Pei Çin’e döndükten sonra Pekin Üni-
versitesinin rektörü oldu. Onun deste¤iyle birlik-
te, Japonya’daki Imperial Üniversitesi’ndeki e¤i-
timini tamamlayarak dönen ve sonra da üniversi-
tenin rektörü olan Chen Daqi, 1917’de Pekin Üni-
versitesi’ndeki ilk psikoloji laboratuvar›n› kurdu.

Modern bilimsel Çin psikolojisi, Çin’in d›fl
dünya ile daha fazla ba¤lant› kurmaya bafllad›¤›
dönemlerde varolmaya bafllam›flt›r. Her zaman di-

le getirdi¤imiz gibi bu, 20. yüzy›l›n bafllar›nda,
Avrupa ve Amerika’ya gidip e¤itim gören ilk ö¤-
rencilerin dönüfllerine rastlar. O s›rada baz› peda-
goji enstitülerinde, psikoloji ba¤›ms›z bir disiplin
olmaya yeni bafllam›flt›.

Çin Psikoloji Derne¤i (China Society for
Psychology) 1921’de kuruldu. Üniversitelerde
e¤itim vermek, kitap çevirmek ve psikoloji dergi-
leri yay›nlamak gibi çal›flmalar yap›ld›. Otuzlu
y›llar Çin’deki psikolojinin refah dönemiydi. O
tarihlerde, ‘Psychologica’ ad›nda bir dergi yay›n-
land›; di¤er bir küçük mesleki örgüt olarak Çin
Test Derne¤i de kuruldu ve haftal›k bir gazetede
özel psikolojik testler bölümleri yer almaya baflla-
d›. Ne yaz›k ki bu iyi gidiflat uzun sürmedi,
1937’de ç›kan savaflla birlikte giderek gerilemeye
bafllad›.

Bindokuzyüzelli y›l›nda Çin Cumhuriyeti’nin
kurulmas›ndan; Sino-Japonlar’›n ifllevlerinin sona
erdirilmesinden ve Çin’deki iç savafltan 13 y›l
sonra, Çin Psikoloji Derne¤i (ÇPD) çal›flmalar›na
yeniden bafllayarak Çin Bilim ve Teknoloji Der-
ne¤i’ne (China Association for Science and Tech-
nology) kat›ld›. ÇPD iki ulusal konferans düzen-
lemifl, üç önemli akademik dergi yay›nlam›fl ve
gelecek için bir geliflme plan› oluflturmufltu. Bu
dönemde, çok say›da ö¤renci Çin üniversitelerin-
deki programlara kat›lm›fllard›. Bununla birlikte,
bu dönemde, hükümetin ‘herfleyi SSCB’den ö¤-
ren’ slogan›n›n etkisiyle, Çin psikolojisi materya-
list bir anlay›fla yönelmiflti. Sonuçta, Çin psikolo-
jisi kendine özgü bir kiflilik sergileyemiyordu.

‘Kültür Devrimi’ndeki (1966-1976) kar›fl›kl›k-
lar s›ras›nda, tüm bilimlerin gelifliminin yavaflla-
d›¤› dönemde, psikoloji sosyal çevreyle iliflkili
olan bir bilim olma özelli¤i nedeniyle, di¤er di-
siplinlere göre çok daha fazla s›k›nt› yaflad›.
Psikoloji öncelikle yalanc› bilim (pseudo-science)
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olmakla elefltirildi, e¤itim ve araflt›rmalar yap›la-
mad› ve sonra tamam›yla terk edildi. ÇPD yine
etkinliklerini durdurmaya zorland›. 1970’lerin so-
nunda, Çin psikolojisi yeniden toparland›, araflt›r-
ma enstitüleri ve üniversiteler yeniden aç›ld›,
ÇPD bir sivil toplum örgütü olarak Çin psikoloji-
sini yeniden bilimsel bir disipline dönüfltürdü. Bu
dönemlerde, ÇPD’deki üye say›s› 1000’in alt›n-
dayd› ve psikoloji toplum taraf›ndan tam olarak
bilimsel bir disiplin olarak görülemiyordu. 

Bindokuzyüzseksen sonras›nda, Çin’deki h›zl›
ekonomik ve toplumsal büyümeyle birlikte, psi-
kolojinin rolü görülebilir hale geldi. Temel arafl-
t›rmalara ek olarak çeflitli alanlardaki uygulamal›
psikoloji de geliflmeye bafllad›. Daha iyi bir geli-
flim gösterme gereksinimini karfl›layabilmek için
ÇPD, yeni bir örgütlenmeye gitti. Her biri psiko-
lojinin alt dallar›yla iliflkili 14 mesleki komite ve
4 çal›flma komitesi oluflturulmufltu. ‹lk grup, te-
mel ve deneysel, geliflimsel, e¤itim, fizyolojik,
endüstri ve örgüt, sosyal, dan›flmanl›k, askeri ve
benzerinden meydana gelmektedir. Çal›flma ko-
miteleri ise, akademik, uluslararas› iletiflim, e¤i-
tim, halka yayg›nlaflt›rma, akademik konferanslar
düzenleme, bilgi al›flverifli gibi Çin psikolojisi
için merkezi etkinlikleri sürdürmektedir. Her bir
mesleki alt komite, kendi y›ll›k toplant›s›n› yapar.
Çal›flma komiteleri ise özel amaçlara sahiptir.
ÇPD’deki yönetici grubu, farkl› kentlerden, üni-
versitelerden, psikolojik örgütlerden ve bölgeler-
den gelen kifliler aras›ndan, 4 y›lda bir yap›lan ge-
nel kuruldaki seçimle de¤iflir. Bu yolla ÇPD ol-
dukça baflar›l› oldu ve Çin Bilim ve Teknoloji
Derne¤i taraf›ndan pekçok kez ödüllendirildi.

Çin Psikolojisinin oldukça zor zamanlar geçir-
di¤ini göz önünde bulundurunca, bu h›zl› gelifl-
meyi iki etmene ba¤lamak mümkündür. ‹lki, ye-
rel olarak ÇPD’nin baflar›s›; ikincisi ise uluslara-
ras› bilgi ak›fl› ve IUPsyS’den gelen yard›mlard›r.

ÇPD 1980’de IUPsyS’in üyesi oldu ve bu dönem-
den itibaren Çin psikolojisi için gerekli de¤iflik-
likler yap›lmaya baflland›.

IUPsyS’in üyesi olarak, Çin psikolojisinin to-
parlanmas› uluslararas› standartlara göre belirlen-
di. 1980’den itibaren IUPsyS’in deste¤iyle yaban-
c› psikologlarla olan temaslar do¤rudan ya da do-
layl› yoldan artt›.

Bindokuzyüzseksendörtten 1992’ye kadar,
Qicheng Jing IUPsyS’in yönetim kurulu üyesi;
1992’den 1996’ya kadar da ikinci baflkan›yd›.
Houcan Zhang 1996’dan 2000’e kadar yönetim
kurulu üyeli¤i yapt›. 2000 y›l›ndan beri de, bafl-
kan yard›mc›s› olarak görev yapmaktad›r. Yirmi-
sekizinci Uluslararas› Psikoloji Kongresi’nden
sonra Kan Zhang yönetim kurulu üyesi olacakt›r. 

IUPsyS ile do¤rudan ba¤lant›lar Çin psikoloji-
si için güncel bilgilere ulafl›lmas›nda rehberlik
sa¤lamaktad›r. Pekin’de ve Hangzhou’da 1987’de
düzenlenen yönetim kurulu toplant›lar›nda psiko-
loji araflt›rmalar›na iliflkin bir dizi söylefli yap›l-
m›flt›r. Bunlara ek olarak burslu ö¤renci de¤iflimi
Çin psikolojisinin dünyayla ba¤lant› kurmas›n›
sa¤lam›flt›r. Yabanc› psikologlar›n çal›flmalar›n›
temel alan çeflitli çal›flmalar Çin’de de bafllat›l-
m›flt›r (örne¤in, bilifl, dil ve di¤erleri).

Son 20 y›lda, IUPsyS’in deste¤iyle, ÇPD tara-
f›ndan çok say›da yabanc› kitab›n ve ders kitapla-
r›n›n çevirisi yap›ld›. Psikoloji Ansiklopedisi’nin
k›sa formu Çince’ye çevrildi ki zaten bu, Çin’de-
ki psikoloji e¤itimini ve araflt›rmalar›n› temel alan
bölümdü. 2004’te, Uluslararas› Psikoloji Konfe-
rans› 2004’e katk› olarak, International Journal of
Psychology, Çin psikolojisindeki geliflmeleri dün-
yaya gösteren özel bir say› ç›kard›. Ayn› zamanda
IUPsyS’in Tarihçesi Çince’ye çevrildi. Bu yay›n
ülkedeki psikologlar›n IUPsyS’in rolünü ö¤ren-
meleri aç›s›ndan yararl› oldu.
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Geliflmekte olan bir ülke olarak, psikoloji arafl-
t›rmalar› için Çin’deki destek s›n›rl›d›r. Psikoloji
bilimini gelifltirmek için ÇPD çok çaba harcamak-
tad›r.

1990’lar›n bafl›ndan itibaren ÇPD, bilimsel
araflt›rmalar ve uygulama alan› aras›ndaki iflbirli-
¤ini desteklemektedir. Askeri, sivil kurumlarda
e¤itim ve hizmet verdikçe psikolojinin insanlar
üzerindeki etkisi yayg›nlaflmaktad›r. 

Bunlara ek olarak, Çin psikolojisi e¤itim ala-
n›nda çok daha fazla çal›flmaktad›r. Üniversiteler-
de hoca olabilmenin ölçütleri geçmifle göre çok
daha zorlaflm›flt›r. Mesleki rehberlik yaparak,
kurslar vererek ve kitap yay›nlayarak, psikoloji
e¤itimi iyilefltirilmektedir.

Çin psikolojisinin geliflimi dalgalanmal› bir
flekilde gitmektedir. Yine de, ÇPD’nin liderli¤i ve
IUPsyS’in deste¤iyle h›zl› bir büyüme olmakta-
d›r. Kendi deneyimlerimizi, psikolojiyi önemli bir
bilim yapmay› isteyen, sa¤l›k, e¤itim ve kamu ya-
rar›n› gözeten di¤er ülkelerdeki örgütlere öneri-
rim. Yani, ulusal örgütlenmede IUPsyS gibi ulus-
lararas› örgütlerle iflbirli¤i içinde olmak; tüm psi-
koloji dünyas›na iliflkin bilgiyi gelifltirmek; psiko-
loji biliminin küreselleflmesine katk›da bulunmak.

Teflekkürler.

UUlluussaall  DDeerrnneekklleerriinn  BBaaflflaarr››llaarr››  vvee  VViizzyyoonnllaarr››
((KKaatt››ll››mmcc››  SSuunnuummllaarr››))::  TTüürrkk  PPssiikkoollooggllaarr  DDeerrnnee¤¤ii  

Gonca Soygüt
TPD Genel Baflkan Yard›mc›s›
Hacettepe Üniversitesi, Ankara

Oluflumunun baz› aflamalar›na tan›k oldu¤um,

baz› aflamalar›nda da görev ald›¤›m TPD’yi Pe-

kin’de sunma flans›na sahip oldu¤um için mutlu-

yum. Asl›na bakarsan›z, bugün TPD ad›na baflar-

d›¤›m›z her fleyde ço¤u üyemiz görev bafl›ndayd›.

O nedenle, öncelikle bu süreci, yani TPD’nin ta-

rihçesini aktarmak istiyorum.

TPD 1976’da kuruldu. Bafllang›ç aflamas›nda
çal›flmalar› s›n›rl› düzeydeydi. 1992’de ço¤unlu-
¤u akademisyenlerden oluflan bir grup, “Çarflam-
ba Toplant›lar›”ad› alt›nda bir hareket bafllatt›.
Psikoloji mesle¤inin nas›l gelifltirilebilece¤i, Der-
ne¤in gücünün ve ifllevlerinin nas›l art›r›labilece-
¤i gibi sorular bu toplant›lar›n odak noktas›n›
oluflturmaktayd›.

Bu toplant›lar üyelerin evlerinde ya da iflyerle-
rinde yürütülmekteydi. Dosyalar ve belgeler ev-
den eve dolaflmaktayd›. Bütçe sadece s›n›rl› har-
camalar› karfl›lad›¤›ndan ço¤u etkinlik, üyelerin
kiflisel olanaklar›yla gerçeklefltiriliyordu.

Bu çekirdek grup, psikoloji mesle¤ini gelifltir-
mek ve Derne¤i güçlendirmek için afla¤›daki he-
defleri belirledi:

-Türk Psikoloji Dergisi’ni SSCI’e dahil etmek

-Uluslararas› kongrelere ve birliklere kat›lmak

-Kapsaml› bir bülten ç›karmak

-Belgeleri sistematik bir biçimde arflivlemek

-Üyelere e¤itim olanaklar› sunmak.

Bununla birlikte, aktar›lan hedeflere ulaflabil-
medeki en önemli engel maddi zorluklard›. O hal-
de gelirlerimizi art›rmam›z gerekiyordu ama na-
s›l? Bu amaçla, TPD amblemli ‘T-Shirt’, etiket;
gereksinim duyulan kiaplar› Türkçe’ye kazand›-
rarak yay›n sat›fl›na bafllad›k. Ayr›ca hizmet içi
e¤itim kurslar› açt›k.

Bu çal›flmalar, üyelerin derne¤e olan ilgisini
art›rarak üye say›s›n›n, dolay›s›yla aidat ve yay›n
abonelikleri gelirlerinin artmas›n› sa¤lad›.
1995’te, 3 ayl›k kira bedelini karfl›layacak kadar
bir param›z olsa da, bir yer kiralayabilecek düze-
ye gelmifltik. Ayn› dönemde çok önemli bir gelifl-
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me daha oldu: Daha önce Psych-Lit ve Psych-in-
fo indekslerinde yer alan Türk Psikoloji Dergisi
SSCI’e kabul edildi. 1997’de bir di¤er önemli ge-
liflme olarak, T.C. Bakanlar Kurulu karar›yla,
TPD “Kamuya Yararl› Dernek” unvan› ald› ki bu
unvan Türkiye’deki derneklerin % 5’inden daha
az›n›n alabilmifl oldu¤u oldukça ayr›cal›kl› bir un-
vand›.

1995-1999 y›llar› aras›na bak›ld›¤›nda, TPD
olarak “Çarflamba Toplant›lar›”nda kararlaflt›r›lan
ço¤u hedefe ulaflm›flt›k. Bu arada, atlamadan ge-
çemeyece¤im bir di¤er geliflme ise, 1999 y›l›nda
art›k kendimize ait bir daireye sahip olmam›zd›.

1999 y›l› baflka aç›lardan da Derne¤imiz ad›na
bir k›r›lma noktas› olmufltur. Marmara Depre-
mi’nin hemen ard›ndan çok h›zla örgütlenerek
deprem bölgesinde psiko-e¤itsel çal›flmalar bafl-
latt›k. Önceleri kendi olanaklar›m›zla yürüttü¤ü-
müz bu çal›flmalara, k›sa sürede Baflbakanl›k Kriz
Merkezi’nden ve UNICEF’ten destek geldi. Dört
ay boyunca yaklafl›k 500 psikolog bölgede, çad›r-
kentlerde, hizmet verdi. E¤iticilerin-e¤itimi ve
bölgeye gidenlerin e¤itimi gerçeklefltirildi. Psiko-
e¤itsel çal›flmalar›n yan› s›ra taramalar yap›ld›.
Okul-temelli e¤itimlerle ö¤retmenlere ulafl›ld›. 

Bugüne dönecek olursak, TPD’nin, Genel
Merkezi Ankara’da olmak üzere, ‹stanbul, ‹zmir
ve Bursa’da üç aktif flube ve 25’e yak›n ilde tem-
silcilikleri bulunmaktad›r. Hedeflerimiz:

-Psikoloji alan›nda yürütülen araflt›rma ve uy-
gulama çal›flmalar›nda yüksek standartlara ulafl-
mak,

-Üyelerimizin özlük haklar›n› korumak ve ge-
lifltirmek,

-Bilimsel ve mesleki çal›flmalar› kamu yarar›-
na yönlendirmek

Stratejilerimizi ve çal›flma alanlar›m›z› ise
flöyle s›ralayabiliriz:

-Yasa ve etik konular

-Yay›n

-Sürekli e¤itim ve hizmet-içi e¤itim

-Akreditasyon ve kalite art›rma

-Mesleki performans›n art›r›lmas›

-Araflt›rma ve uygulama çal›flmalar›

-Kamuya yararl› çal›flmalar

-Uluslararas› derneklerle iflbirli¤i

-Resmi, özel kurulufllar ve di¤er sivil toplum
kurulufllar›yla iliflkiler

Aktar›lan çal›flmalar› yürüten baz› komisyon-
lar ise flöyle özetlenebilir:

-Yasa komisyonu

-E¤itim komisyonu

-Etik Komisyon

-Yay›n Komisyonu

-Test Bankas›

-Halkla ‹liflkiler

Üyesi oldu¤umuz uluslararas› birlikler aras›n-
da, 1992’den itibaren “International Union of
Psychological Science (IUPsyS)” ve 1993’ten iti-
baren “European Federation of Psychologists’
Associations (EFPA)” bulunmaktad›r. Uluslaras›
iflbirli¤imizin oldu¤u birlikler aras›nda ise “Ame-
rican Psychological Association (APA)” ve “Edu-
cational Testing Service (ETS)” yer almaktad›r.

Sürekli e¤itim ve hizmet-içi e¤itimlerde,
1995’ten itibaren çeflitli bafll›klarda yaklafl›k
1000’e yak›n kursiyere e¤itim verilmifltir. E¤itim-
ler psikolojinin sa¤l›k, endüstri-örgüt, klinik, ge-
liflim, trafik, travma, psikometri, de¤erlendirme,
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araflt›rma gibi alanlar›nda olmak üzere 20’yi aflk›n
alan› kapsamaktad›r.

Türk Psikoloji Dergisi, Türk Psikoloji Yaz›la-
r› ve Türk Psikoloji Bülteni süreli yay›nlar›-
m›zd›r. Ayr›ca, bilimsel kitaplar ve kendine yar-
d›m el kitaplar› olmak üzere çeflitli alanlarda ya-
y›nlar›m›z bulunmaktad›r.

Bilimsel çal›flmalar›m›za gelince, iki y›lda bir
tekrarlanan Ulusal Psikoloji Kongresi, TPD ve bir
üniversitenin psikoloji bölümü ile birlikte düzen-
lenmektedir. Kongrede, paneller, sözel bildiriler,
vaka tart›flmalar› yer almaktad›r. Yak›n gelecekte
uluslararas› düzeyde kongreler de düzenlemeyi
planlamaktay›z.

Bu alandaki di¤er etkinliklerimiz flöyle s›rala-
nabilir:

-Ulusal Psikoloji Kurultay›

-Ulusal Psikoloji Ö¤rencileri Kongresi’ne kat-
k›lar

-Çeflitli sempozyum, konferans, panel ve çal›fl-
ma gruplar›n›n düzenlenmesi

-Projeler (örne¤in, UNICEF, UNDP projeleri)

TPD bu bilgilere ulafl›lmas› için ve üyeleriyle
ba¤lant›s›n› art›rabilmek amac›yla web sayfas›n-
da da yer almaktad›r.

1992-2004 y›llar› aras›nda, mali durum, üyelik
say›s›, yay›nlar, e¤itim konular›ndaki grafiklere
bak›ld›¤›nda aç›kça görülmektedir ki, y›llara göre
belirgin bir ilerleme, baflar› kaydedilmifltir.

‹kibindört Genel Kurulu’nda, TPD üyeleri için
haz›rlanan “Etik ‹lkeler ve Yönergesi” kabul edil-
mifltir. Gelecek için belirlenen en önemli hedef
Psikologlar Odas›’n›n kurulmas›d›r. Di¤er hedef-
ler ise, araflt›rma, uygulama ve e¤itim çal›flmala-
r›n›n sürdürüldü¤ü bir enstitü kurulmas›, bölgesel
ve uluslararas› düzeyde iflbirli¤inin art›r›lmas›,

kamuya yararl› etkinliklerin daha kapsaml› hale
getirilmesi ve Türkiye’deki bilimsel çal›flmalar›n
desteklenmesidir.

…Ve son bir kaç söz:

dün mücadele edebilen 

bugün kazanmay› hakedendir

Bernaddette Devlin

Teflekkürler

Çal›flma grubunun ilk gününde yer alan bu su-
numlar›n yan› s›ra, Elizabeth Nair, Asya-Okya-
nusya Psikoloji Birli¤i’nin k›sa bir tan›t›m›n› yap-
t›. Nair, Birli¤in 1992’de Singapur’da düzenlenen
birinci Asya Psikoloji Kongresi’nde bölgesel bir
grup olarak olufltu¤unu; bafllang›çta Malezya, En-
donezya, Filipinler, Hong Kong, Tayvan, Kore,
Avustralya, Yeni Zelanda, Hindistan ve Singapur
gibi ilkelerin ulusal psikoloji birliklerinin yer al-
d›¤›n› aktard›. Amaçlar aras›nda, araflt›rma, yay›n
çal›flmalar›nda iflbirli¤i, bölgesel toplant›lar dü-
zenleme gibi faaliyet alanlar› belirlendi¤ini; ayr›-
ca, Birlikte yer alacak ülke say›s›n› art›rmaya yö-
nelik olarak di¤er Asya ülkelerine davette bulu-
nuldu¤unu ve ço¤undan olumlu yan›t ald›¤›n›
belirtti. Nair flu dönemde, çal›flmalar›n yürütüle-
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bilmesi için fon deste¤i alabilmek, bölgesel iflbir-
li¤ini güçlendirmek ve bu bölgede psikoloji mes-
le¤ini gelifltirmeye yönelik çal›flmalar›n
sürdü¤ünü söyledi. 

Çal›flma grubunun ikinci gününde a¤›rl›kl›
olarak psikoloji e¤itimi üzerine sunumlar ve tar-
t›flmalar yap›ld›. Bu çerçevede, EFPA’y› temsilen
Ingrid Lunt3 ve Ype Poortinga, EFPA’n›n tarihçe-
si ve Avrupa Psikoloji Diplomas› konusunda birer
sunum yapt›lar. Üyesi oldu¤umuz EFPA’ya ba¤l›
bir çal›flma grubunca gelifltirilerek, EFPA taraf›n-
dan onaylanan Avrupa Psikoloji Diplomas› hak-
k›ndaki bilgiler daha önceki bültenlerimizde ay-
r›nt›l› olarak aktar›lm›fl oldu¤u için burada tekrar-
lamak istemedik. Konuflmac›lar özetle, Avru-
pa’da standart bir psikoloji e¤itimine duyulan ge-
reksinim üzerine bir çal›flma grubu oluflturarak
üniteler halinde belirlenmifl standart e¤itim prog-
ram› haz›rlad›klar›n› belirttiler. Ayn› zamanda
Avrupa ülkeleri aras›nda geçifli sa¤layacak bu
standart program›n daha sonradan Avrupa Psiko-
loji Diplomas› çerçevesinde belgelendirilmesine
geçildi¤ini ifade etmifllerdir. Sözü edilen çal›flma
grubunun, bu program›n etkilili¤ini de¤erlendiren
bir izleme çal›flmas›na bafllad›¤›n› da eklemifller-
dir. 

‹zleyen bölümde Amerika’daki psikoloji e¤iti-
mi üzerine, Bruce Overmeir taraf›ndan bir konufl-
ma yap›lm›flt›r. Bu konuflman›n özeti afla¤›da ak-
tar›lm›flt›r. 

AAmmeerriikkaa’’ddaa  PPssiikkoolloojjii  PPrrooggrraammllaarr››

Bruce Overmier

IUPsyS Baflkan›

University of Minnesota, USA

Amerika’daki psikoloji programlar›nda, üni-
versitelerin kendi yap›lar›na göre farkl›l›klar bu-
lunmaktad›r. Ancak burada daha çok ortak nokta-
lardan söz etmek istiyorum. Temelde, uygulama-
c›-bilim adam› tan›mlamas›n›n yer ald›¤› Boulder
modeli bize rehber olmaktad›r. Bu aç›dan, özel-
likle üzerinde durmak istedi¤im grup, klinik uy-
gulamalar içinde olup da temel bilimsel bilgiye ve
bak›fl aç›s›na zihinsel olarak uzak kalanlard›r. Ör-
ne¤in psikolojik sorunlar›n do¤as›n›n ne oldu¤u-
nu sorgulayarak bafllayal›m. Gözledi¤imiz bozuk-
luklar benzersiz (unique) ya da rastlant›sal bir ol-
gu mudur? Yoksa, bu bozukluklar baflka insanlar-
da da gözlenmekte midir? E¤er öyleyse, bu bilgi-
ler ve patolojilere iliflkin nedensel etkenler, siste-
matik olarak tan›mlanabilir. Zaten, e¤er her olgu-
nun benzersiz oldu¤unu düflünürsek, bilimsel
çal›flmalar sürdürmek olanaks›z hale gelir, çünkü
bilim, sistematik bilgi üretmeyi hedefler. Örne-
¤in, psikopatolojilerin, genetik, psikososyal gibi
çoklu nedensel etkenlerini inceledikçe bir mode-
le, bilimsel bir çerçeveye ulaflabiliriz. 1920’de
Pavlov, köpekler üzerinde baz› deneyler yapt›. Bi-
linen klasik düzenekle oluflturdu¤u ay›rt etme ifl-
leminin ard›ndan uyar›c›lar aras›ndaki benzerli¤i
art›rarak ay›rt etme davran›fl›n› zorlaflt›rd›. Bunun
üzerine köpeklerde huzursuzluk, sald›rganl›k gibi
davran›fllar gözlendi ki bu olgu Pavlov taraf›ndan
nevroz olarak yorumland›. Pavlov, daha sonra dü-
zene¤i tersine döndürerek gözlenen nevrotik dav-

3Ingrid Lunt, Institute of Education, London
IUPsyS Yönetim Kurulu Üyesi
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ran›fllar› azaltma yolunu yani güvenilir, sistematik
bir tedavi biçimini önerdi. Benzeri ö¤renme ya-
flant›lar›, daha sonra insanlar üzerinde yürütülen
çal›flmalarda da gözlendi. O halde, hayvan denek-
ler üzerinde yap›lan deneysel çal›flmalar, patoloji-
lerin nedenlerini aç›klama ve de¤ifltirmede bir
model olabilir miydi? Bu aç›dan yine klasik bir
deney olarak, Albert’in korku koflullanmas› örne-
¤ini biliyoruz. Bu durumda bir modelimiz var. Yi-
ne Wolpe’nin sistematik duyars›zlaflt›rma düze-
ne¤i bu ba¤lamda düflünülmeli. Wolpe, kediler
üzerinde yürüttü¤ü çal›flmalar›nda, korku ve kay-
g›n›n nas›l azalt›labilece¤i üzerinde incelemeler
yapt›. Gelifltirdi¤i ifllemleri insanlara genellenebi-
lir düzeye getirerek ‘sistematik duyars›zlaflt›rma’
ad›n› verdi. Tüm bunlar hayvanlar üzerinde yürü-
tülen çal›flmalard›. Burada özellikle üzerinde dur-
mak istedi¤im ilginç bir nokta yenilerde yap›lm›fl
ve American Psychologist’te bas›lm›fl bir çal›fl-
man›n bulgular›. Buna göre, klinik psikologlara,
uygulamalar›nda hayvan deneylerinden elde edi-
len bilgilerden yararlan›p yararlanmad›klar› so-
rulmufl; % 90 oran›nda hay›r yan›t› al›nm›flt›r ki
bu durum, hayvan araflt›rmalar›n›n klinik uygula-
malarda hemen hiç etkisi olmad›¤› anlam›na gel-
mektedir. ‹lginç olan nokta ise, ayn› klinisyenlere
en s›k kulland›klar› tekniklerin neler oldu¤u so-
ruldu¤unda gelen yan›t›n, fobilerin tedavisinde %
90 oran›nda sistematik duyars›zlaflt›rma tekni¤ini
kulland›klar›n› belirtmeleridir. Bu sonuçlar, kli-
nik psikoloji ö¤rencilerinin, e¤itimleri s›ras›nda
ö¤rendikleri tekniklerin bilimsel kökenleri hak-
k›nda hiçbir fikre sahip olmad›klar›n› göstermek-
tedir. Bu klinik psikologlar neredeyse bir teknis-
yen konumundad›rlar. Teknik becerilerden konu-
flabilir ve bunlar› rutin bir biçimde uygulayabilir-
ler ama bu teknikler nereden gelmektedir, neden
ifle yaramaktad›r sorular›n›n yan›t›n› bilmemekte-
dirler. ‹flte benim de elefltirdi¤im en temel nokta
budur. 

Hayvan araflt›rmalar› aç›s›ndan di¤er düzenek-
lerden biri benim (Overmeir) ve Seligman’›n ça-
l›flmas›yla önerilen ö¤renilmifl çaresizlik olgusu-
dur. Davran›fllar›n yan› s›ra bilifl boyutunun da
yer ald›¤› bu süreç, uyar›c›n›n kontrol edilemezli-
¤i alg›s› üzerine uyumsal bafla ç›kma davran›flla-
r›n›n gösterilmemesi olarak özetlenebilir. Bu olgu
travma sonras› stres bozuklu¤u, depresyon, psiko-
somatik bozukluklar için bir model olmufltur.
….Psikoloji programlar› konusundan giderek
uzaklaflt›m gibi ama bütün bunlarla anlatmak iste-
di¤im, uygulamac›lar›n bilimsel temellerden
uzaklaflmamalar›n›n önemine dikkat çekmekti.
Uygulamac› ve bilim adam› dengesini tutturabil-
menin ne kadar önemli oldu¤unu vurgulamak is-
tiyorum. 

Gelelim psikoloji e¤itimine, ABD’deki psiko-
loji e¤itimi Avrupa’dakinden farkl›l›klar göster-
mektedir. ABD’deki ö¤renciler 4 y›ll›k lisans e¤i-
timinden sonra psikolog olabilmek için 4 ile 7 y›l
aras›nda de¤iflen bir lisans üstü e¤itime devam et-
mektedirler. Lisans üstü programlarda genel zo-
runlu derslerin yan› s›ra program›n do¤as›na ba¤-
l› olarak, disiplinler aras› baz› ek dersler olabil-
mektedir. Bütün bunlar uzun süreli bir e¤itimin
gereklili¤ine iflaret etmektedir. Ancak e¤itimdeki
bu çeflitlilik ö¤rencinin zihnindeki sorular›n çok
yönlü olmas›n›, ö¤renciyi bilimsel alt yap› aç›s›n-
dan zenginlefltirmeyi sa¤lamaktad›r. Örne¤in ben,
asl›nda kimya alan›ndan geldim. Programlar›m›z-
da ayr›ca, dersleri izleyen dönemde, yeterlilik s›-
navlar›, uzmanl›k alan›nda yaz›l› bir s›nav ve te-
mel bir sözlü s›nav yap›lmaktad›r. Ayr›ca tez öne-
rileri de bir tür sözlü s›nav gibi de¤erlendirilmek-
tedir. Ço¤u üniversitede, ö¤rencilerin ‘ilk y›l arafl-
t›rmas›’ ad› alt›nda bir çal›flma yürütmeleri ve bu
araflt›rmalar›n yay›nlanabilir nitelikte olmas› bek-
lenir. Bunun yan› s›ra “ PsyD” (Doctor of Psycho-
logy) derecesi var. Burada yap›lan araflt›rmalar da
doktora tezi gibi düflünülmektedir. Bu konuda çok
tart›flma var. Böyle bir tez çal›flmas› zorunlu ol-
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mal› m›, olmamal› m›? Kimileri evet kimileri ha-
y›r demekte. Evet diyenler, klinisyenlerin bilim-
sel anlay›fltan uzaklaflmamalar› gereklili¤ini vur-
gulamaktad›rlar ki bunun sak›ncalar›n› daha önce
konufltuk. Kald› ki deneysel psikologlar da uygu-
lama alan›ndan uzaklaflmamal›d›rlar. Yürüttükleri
araflt›rma konular›n› düflününce, uygulamada olup
bitenler konusunda gözlem yapmalar›n›n önemi
çok aç›kt›r. 

Di¤er yandan e¤itimin kalitesi nas›l onaylana-
cak? Her üniversite fakl›l›k gösterse de ulusal dü-
zeyde bir akreditasyon almak, tan›nmak gerekli-
dir. Elbette tan›nmayan üniversitelerimiz de var.
Bunlar genellikle yabanc› ülkelere “…dolara
PhD’niz olmas›n› ister misiniz?” gibi reklamlar
yapan yerlerdir. Akredistayonlar›n oldu¤u üniver-
sitelerde, kurumun kendisine özgü belirli stan-
dartlar› olabilmektedir. Ayr›ca eyaletler aras›nda
farkl›l›klar bulunmaktad›r. Bu aç›dan, örgütlerin
belirli satandartlar getirmeleri önemlidir. Örne¤in
APA klinik uygulama e¤itimleri için ortak stan-
dartlar oluflturmufltur. Amerika’da iyi bir yere ge-
lebilmeniz için akreditasyonu olan bir program-
dan mezun olman›z, sertifikan›z›n olmas› önemli-
dir. Tabi bir de eyaletler aras›nda kabul görme ko-
nusu var. Bazen bir eyalette psikolog olarak kabul
edilirken di¤er bir eyalette tan›nmayabilirsiniz.
Pensilvanya için lisans›n›z varsa, bu sizin Tenes-
se’de psikologluk yapaca¤›n›z anlam›na gelmez.
O eyaletteki sözlü s›nav› geçmedikçe mesle¤inizi
yürütemezsiniz. Bu aç›dan Avrupa’da daha fazla
ortakl›k ve dolay›s›yla hareketlilik serbestisi var. 

Toparlayacak olursak, elbette sizlere anlatt›-
¤›m yaln›zca bir model. Kendi içinde epeyce so-
runu var bu modelin. Önemli olan, sizlerin kendi
ülkelerinizdeki koflullara göre programlar›n›z› be-
lirleyebilmenizdir.

Teflekkürler

ÇÇaall››flflmmaa  GGrruubbuu  DDee¤¤eerrlleennddiirrmmeelleerrii

Aktar›lan sunumlar›n yan› s›ra küçük gruplar
oluflturularak benzer konular üzerinde çeflitli tar-
t›flmalar yürütüldü. Böylelikle daha etkileflimsel
bir ortam oluflturuldu. Bu küçük gruplar›n etkile-
flimlerinden oluflan ortak görüfller sonra büyük
grupta k›sa raporlar biçiminde aktar›ld›. Bu rapor-
larda, Derne¤imiz önemli say›labilecek at›flar al-
d›. “Türk Psikologlar Derne¤i, bizlere maddiyat›n
de¤il iste¤in çok önemli oldu¤unu gösterdi”;
“E¤er bizler de bir fleyler baflarmak istiyorsak, ön-
celikle TPD gibi amaçlar›m›z› belirlemeliyiz” gi-
bi ifadeler bu at›flardan baz›lar›yd›. Ayr›ca, tan›-
t›m›m›za yönelik olarak haz›rlam›fl oldu¤umuz
TPD broflürü, APA ve EFPA temsilcileri taraf›n-
dan gruba örnek gösterilerek derneklerin tan›t›m›
aç›s›ndan böyle bir broflürünün mutlaka olmas›
gerekti¤i birkaç kez vurguland›4. 

Kat›l›mc›lar, küçük grup etkileflimlerinin, su-
numlara göre daha çok gereksinim duyulan bir sü-
reç oldu¤unu, ayr›ca, e¤itim konusunun daha kap-
saml› ele al›nmas› gerekti¤ini dile getirmifl;
2008’de Berlin’de düzenlenecek bir sonraki Ulus-
laras› Psikoloji Kongresi’nde Ulusal Psikologlar
Derneklerinin Kapasitelerini Gelifltirme Çal›flma
Grubu’nun toplant›lar›na devam etmesine karar
verilmifltir. Bunun yan› s›ra Berlin’deki kongere-
ye uzun bir süre oldu¤u göz önüne al›narak çal›fl-
malar›n bir “web” sayfas› üzerinden devam etme-
si öngörülmüfltür.

TTPPDD  AAçç››ss››nnddaann  SSoonnuuççllaarr

Öncelikle, uluslararas› düzeyde tan›nma ve
karfl›l›kl› iflbirli¤i oluflturulmas› aç›s›ndan bu
kongredeki çal›flma grubu son derece yararl› ol-
mufltur. IUPsyS, EFPA gibi üyesi oldu¤umuz ve
APA gibi iflbirli¤i içinde oldu¤umuz derneklerin
temsilcileri ile birebir iletiflime geçilmifl; ayr›ca
TPD’nin tan›t›m›na yönelik bir sunum yapabilme
flans› edinilmifltir. Ayr›ca, dünyan›n çok farkl›
yerlerinden gelen di¤er temsilcilerle tan›flmak,

4Ad› geçen broflürün haz›rlanmas›nda ve sunum tasar›m›nda eme¤i
geçen Yönetim Kurulu Üyemiz,  Okan Cem Ç›rako¤lu’na teflekkür
ederim. 
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onlar› Türkiye’deki psikoloji çal›flmalar›ndan ha-
berdar etmek de bir o kadar önemli olmufltur. Sri
Lanka gibi üniversitelerinde psikoloji bölümü bu-
lunmayan veya dernekleri s›n›rl› düzeyde etkinlik
gösterebilen meslekdafllar›m›z için, san›r›m TPD
biraz da olsa umudu temsil etti. 

APA temsilcisinin, derneklerin geliflimi aç›-
s›ndan yapt›¤› ço¤u önerinin, TPD taraf›ndan bü-
yük oranda yerine getirildi¤i söylenebilir. Bunun-
la birlikte, izlenen yollar ilk bak›flta do¤ru görü-
nüyorsa da, kapsam›n geniflletilmesi, etkinliklerin
yayg›nlaflt›r›lmas›, her fleyden önemlisi süreklili-
¤in sa¤lanmas› gerekmektedir. Ayr›ca, lobi
çal›flmas›na daha çok yönelmek ve meslekdafllar›-
m›z› ödüllendirmeyi bir hedef olarak koymak
önemli görünmektedir. 

Di¤er taraftan, Çin’deki Kültür Devrimi s›ra-
s›nda, psikolojinin yalanc›-bilim olarak görülme-
si, psikolog meslekdafllar›m›z›n tüm kitaplar›n›
yakmak zorunda kalmalar›, 10 y›l boyunca psiko-
loji alan›nda olup bitenden uzak olup üniversite-
lerdeki biyoloji laboratuvar› gibi yerlerde teknis-
yen olarak çal›flmalar›, Çin deneyiminin çarp›c›
yan› olarak düflünülmektedir. Bütün bu durakla-
ma dönemine ve maddi s›k›nt›lara karfl›n, Çin Pis-
koloji Derne¤i’nin d›fl dünyaya aç›larak gösterdi-
¤i geliflme, bu süreçte IUPsysS’den yard›m alma-
s› ve de son uluslararas› kongreye/bu çal›flma gru-
buna ev sahipli¤i yapm›fl olabilmesi, bizler için
umut verici bir model oluflturmaktad›r. Burada,
Zhang’›n konuflmas›ndaki son cümleleri yeniden
al›nt›lamak yerinde olacakt›r:

“Kendi deneyimlerimizi, psikolojiyi önemli
bir bilim yapmay› isteyen, sa¤l›k, e¤itim ve kamu
yarar›n› gözeten di¤er ülkelerdeki örgütlere öneri-
rim. Yani, ulusal örgütlenmede IUPsyS gibi ulus-
lararas› örgütlerle iflbirli¤i içinde olmak, tüm psi-
koloji dünyas›na iliflkin bilgiyi gelifltirmek, psiko-
loji biliminin küreselleflmesine katk›da bulun-
mak”.

Benzer do¤rultuda, çal›flma grubu yürütücüle-
rinden Elizatbeh Nair’in, oluflumunu aktard›¤›
Asya-Okyanusya Birli¤i, bu bölgedeki iflbirli¤i
aç›s›ndan, gelecekte bizlerin de içinde yer almay›
düflünebilece¤imiz di¤er bir uluslararas› örgüttür.
‹lerideki bültenlerde konuya iliflkin daha ayr›nt›l›
bilgi ve görüfl aktar›lacakt›r.

Psikoloji e¤itimi hakk›ndaki konuflmalarda,
yaln›zca bizde de¤il, dünyan›n her yerinde, Ame-
rika ve Avrupa’da da standartlar›n oluflturulmas›-
n›n ve korunmas›n›n dernekleri en çok meflgul
eden konu oldu¤u görülmüfltür. Avrupa Psikoloji
Diplomas›, ilerideki bülten ve kurultaylarda üze-
rinde durulmas› gereken önemli konulardan
biridir. EFPA temsilcileri, her ülkenin kendi ko-
flullar›na göre bir e¤itim program› oluflturabilece-
¤ini belirtmifllerdir. Bununla birlikte, böyle bir
diploman›n Avrupa’da psikoloji e¤itimini stan-
dart hale getirmek gereksinimden kaynakland›¤›-
n› da vurgulam›fllard›r. Avrupa Birli¤i’ne uyum
süreci çerçevesinde onaylanma olas›l›¤› olan
meslek yasam›z› düflünüce, kurultay gibi plat-
formlarda, Türkiye’deki psikoloji e¤itimi stan-
dartlar›n›, Avrupa Psikoloji Diplomas›n›, avantaj-
lar›n›/dezavantajlar›n› bir kez daha etrafl›ca tart›fl-
man›n gereklili¤i aç›kt›r. Benzer do¤rultuda
Overmeir’›n konuflmas›nda, bilimadam›-uygula-
mac› modeli üzerine oturan bir e¤itim sisteminde,
yani Amerika’da, uygulamac›lar›n bilimden ne
kadar uzaklaflabildi¤ini gösteren çal›flmalar›n ol-
mas› çarp›c› bir sorun olarak görünmektedir. 

Sonuç olarak, PK 117’den bafllayan k›sa tari-
himizin bugün nerelere geldi¤i Çin’deki Çal›flma
Gurubunda büyük bir memnuniyetle görülebil-
mifltir. 

Derne¤imizin geldi¤i bu noktada, baz›lar›m›-
z›n çok, baz›lar›m›z›n daha az eme¤i geçti ama
mesle¤in içinde olan herkesin katk›s› oldu bu sü-
rece. Elbette hala çok genç bir derne¤iz, yeni he-
defler bekliyor bizi.



TÜRK PSiKOLOJi BÜLTEN‹ Ψ SAYI: 34-35, EYLÜL-ARALIK 2004

16

TTeeflfleekkkküürr

De¤erli hocam›z PPrrooff..  DDrr..  ÇÇii¤¤ddeemm  KKAA⁄⁄IITTÇÇIIBBAAfifiII,
on alt› y›l boyunca (dört dönem), IUPsyS
Yönetim Kurulu Üyesi ve bir dönem Baflkan
Yard›mc›s› olarak sürdürdü¤ü görevinden,
beflinci dönem için aday olmayarak kendi
iste¤iyle ayr›lm›flt›r. Kendisine, bu süre içerisinde
Türkiye’deki psikoloji mesle¤inin tan›t›m› ad›na
yürüttü¤ü çal›flmalar ve IUPsyS nezdinde TPD’ye
verdi¤i destek için teflekkür ederiz. Hocam›z›n,
di¤er uluslararas› derneklerdeki çal›flmalar›
devam etmektedir. Bu vesile ile, kendisinden bu
konuda yapt›¤› çal›flmalar ile ilgili bilgileri aktar-
mas›n› rica ettik. Afla¤›da, Hocam›z›n, IUPsyS
çerçevesinde yürüttü¤ü çal›flmalar kendi kale-
minden özetlenmifltir

Sevgili Meslekdafllar›m,

Onalt› y›l International Union of Psychologi-
cal Science’›n (IUPsyS)Yönetim Kurulu’nda gö-
rev ald›ktan sonra bu y›l ayr›ld›m. Bu münasebet-
le, bu kuruluflta ve benzer uluslararas› kurulufllar-
daki etkinliklerimle ilgili deneyimlerimi sizlerle
paylaflmam benden istendi. Hem bu etkinlikler
hakk›nda, hem de uluslararas› psikoloji kuruluflla-
r› ve daha üst düzey bilim kurulufllar› hakk›nda
baz› bilgileri sunmak için de bu notlar› yaz›yo-
rum. Özellikle Türkiye’nin uluslararas› psikoloji
ve bilim dünyas›ndaki konumu bak›m›ndan bu
paylafl›m› önemli görüyorum. 

IUPsyS Yönetim Kurulu’na giriflim, 1988 y›-
l›nda Sidney’de IUPsyS’in düzenledi¤i Uluslara-
ras› Psikoloji Kongresi’nde oldu. Bunda önemli
bir etken, ondan iki y›l önce 1986’da ‹stanbul’da
International Association for Cross Cultural
Psychology’nin (IACCP) Kültürleraras› Psikoloji
Kongresi’ni düzenlememdi. Özellikle meslekda-
fl›m ve eski ö¤rencim olan Sevda Bekman’›n

(flimdi Prof. Dr.) ve di¤er meslekdafllar›m ve ö¤-
rencilerimin büyük çabalar›yla bu kongre o kadar
baflar›l› oldu ki, uluslararas› camiada herkes bun-
dan söz ediyordu. O zamana kadar Türkiye’de bir
uluslararas› psikoloji kongresi yap›lmam›flt›. Ben
IACCP’nin Yönetim Kurulu’na 1982 y›l›nda gir-
mifltim. Bildi¤im kadar›yla, o zamana kadar Tür-
kiye’den kimse bir uluslararas› psikoloji kurulu-
flunun yönetiminde yer almam›flt›. 12 y›l
IACCP’nin Yönetim Kurulu’nda çal›flt›m. 1986
‹stanbul Kongresi’nde yap›lan IACCP Genel Ku-
rul’unda ‘Deputy Secretary General’ olarak seçil-
dim. 1988’de baflkan yard›mc›s›, 1990’da da bafl-
kan seçildim. IACCP’nin tarihinde ilk kad›n bafl-
kan ben oldum. 

IUPsyS’e geri gelecek olursak, Sidney’deki
Genel Kurul’da beni Yönetim Kurulu’na seçtiler.
IUPsyS’in Yönetim Kurulu önemlidir, çünkü
IUPsyS’in kiflisel üyeli¤i yoktur; üyeleri ülkelerin
psikoloji kurulufllar›d›r. 60 küsur ülkenin psikolo-
ji kurulufllar›n›n temsilcileri, IUPsyS’in Genel
Kurulunu oluflturur. Yönetim Kurulu’na seçilen
kifliler ise kendi ülkelerini de¤il, uluslararas› psi-
koloji bilimini temsil ederler. Yönetim Kurulu
üyeleri 4 y›lda bir IUPsyS nezdinde yap›lan ulus-
lararas› psikoloji kongrelerinde toplanan Genel
Kurul taraf›ndan seçilirler. Ben dört kere üst üste
seçildim; bir devre ikinci baflkanl›¤a da seçildim
(1996-2000, yine bu konumdaki ilk kad›n olarak). 

1988’de ben IUPsyS Yönetim Kuruluna girdi-
¤imde, IUPsyS’in Türkiye’deki üyesi ‹stanbul
merkezli Türk Psikoloji Derne¤i idi. TPD çok pa-
sifti; y›llarca üyelik aidat›n› bile ödememiflti.
Sonraki y›llarda Türkiye’de psikolojinin kurum-
sal konumu de¤iflti. Ankara merkezli Türk Psiko-
loglar Derne¤i güçlendi. 1992-94’te bir dönem ‹s-
tanbul merkezli Türk Psikoloji Derne¤i’nin bafl-
kanl›¤›n› yapt›m; bu dönemden itibaren ‹stan-
bul’daki etkinlikler artt›. Bilahare, 1996’da iki
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derne¤in birleflmesiyle ortaya ç›kan daha yayg›n
ve güçlü Türk Psikologlar Derne¤i’nin, asl›nda
Türk Psikoloji Derne¤i’nin devam› oldu¤unu ve
Türkiye’de psikolojiyi temsil etti¤ini IUPsyS Yö-
netim Kuruluna kabul ettirip tekrar bafltan üyeli¤e
baflvurmas› gerekmeden otomatik olarak üyeli¤i-
ni sa¤lad›m. 

IUPsyS Yönetim Kurulu’nda yapt›¤›m belki
en önemli hizmet, Global psikolojiyi gündeme
getirmem oldu. Ço¤unluk Dünya (Majority
World) kavram›n› ortaya at›p, Kuzey Amerika-
Avrupa eksenli psikolojinin ve kurulufllar›n›n
dünyan›n nüfusunun ço¤unlu¤unu oluflturan ülke-
lere de yönelmesi gere¤ini kabul ettirdim. Bu, bir-
çok flekillerde gerçekleflti. Bu çerçevede önemli
bir etkinlik, Advanced Research Training Semi-
nars (ARTS) idi. Asl›nda ARTS fikrini ilk defa
1988’de IACCP Yönetim Kurulundaki iki mes-
lekdafl›mla (Ype Poortinga ve Roy Malpass) olufl-
turduk. Ancak ARTS’›n gerçekleflmesi IUPsyS
Yönetim Kurulu’nu buna ikna etmemle ve
IUPsyS’in buna sahip ç›kmas›yla mümkün oldu.
1992 y›l›ndan itibaren her iki y›lda bir ARTS ya-
p›l›yor. ‹ki dönem de bizzat ARTS koordinatörü
olarak çal›flt›m ve 1994’te ‹stanbul’da bir ARTS
düzenledim (Sevda Bekman ve Banu Öney ile
birlikte). 

ARTS, Ço¤unluk Dünya ülkelerinden psiko-
loglar›n, iki y›lda bir yap›lan uluslararas› psikolo-
ji kongrelerine kat›lmalar›n› sa¤layan, hem de bu-
na yak›n bir yer ve zamanda kendilerini gelifltire-
bilecekleri bir seminere kat›lmalar›na imkan ve-
ren bir seminer burs program›d›r. Bu uluslararas›
kongreler, dönüflümlü olarak iki y›lda bir yap›lan
IUPsyS Uluslararas› Psikoloji Kongresi, IAAP
Uluslararas› Uygulamal› Psikoloji Kongresi ve
IACCP Kültürleraras› Kongresi’dir. Y›llar içinde
Türkiye’den de ARTS’a kat›lan meslekdafllar›m›z
oldu.

Ço¤unluk Dünya’ya yönelik bir di¤er IUPsyS
çal›flmas› da ‘Capacity Building’ (CB) projesidir.
Daha yak›nda oluflan bu çal›flmalar, 2002’de Sin-
gapur’daki Uluslararas› Uygulamal› Psikoloji
Kongresi’nde bafllad›; 2003’te Dubai’de yap›lan
Bölgesel Psikoloji Kongresinde ve 2004’te Be-
ijing’de yap›lan Uluslararas› Psikoloji Kongresin-
de devam etti. CB’nin amac›, Ço¤unluk Dünya
ülkelerinde psikolojinin kurumsal/örgütsel gelifl-
mesini desteklemektir. Yine Türkiye’den CB ça-
l›flmas›na kat›l›m oldu. 

IUPsyS Yönetim Kurulu’nda Türkiye’yi tem-
sil etmememe karfl›n Türkiye’ye yönelik bir kü-
çük katk›m, y›llar boyunca IUPsyS aidat›n›n artt›-
r›lmamas› oldu. Ancak Türkiye’de psikolojinin
konumunun çok daha güçlenmifl oldu¤u dikkate
al›n›rsa, en alt düzeyde olan bu aidat›n art›k art-
mas› beklenir. Türk Psikologlar Derne¤i’nin özel-
likle TÜBA’ya müracaat ederek bu konuda bir
destek sa¤lamas› mümkün olabilir.

Onalt› y›l hizmetten sonra IUPsyS Yönetim
Kuruluna bu y›l art›k aday olmad›m. Bundan son-
ra da Türkiye’den bir üyenin IUPsyS Yönetim
Kurulu’na seçilece¤ini umar›m. Gerek bu ulusla-
raras› psikoloji kurulufllar›n›n yönetiminde, gerek
bunlar›n iki y›lda bir düzenledikleri uluslararas›
kongrelerde Türkiye’den kat›l›m›n olmas› bence
çok önemlidir. Türk psikoloji biliminin ve meslek
alan›n›n dünya ile bütünleflmesini sa¤lay›c› bir
potansiyel böylece oluflabilir. Elbette IUPsyS, IA-
AP ve IACCP gibi uluslararas› genel ve uygula-
mal› kurulufllar›n d›fl›nda daha belirgin konulara
odaklanan baflka uluslararas› ya da bölgesel psi-
koloji kurulufllar› da var. Onlara kat›l›m da çok
önemli. Bence genel psikoloji alanlar›yla daha be-
lirgin uzmanl›k alanlar› birbirlerini tamamlar. 

Bu arada IUPsyS’in üye oldu¤u iki daha üst
düzey bilim kuruluflundan da söz etmek istiyo-
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rum. Bunlar UNESCO bazl› International Social
Science Council (ISSC) ve International Council
of Science (ICSU) d›r. Birincisine sosyal bilim-
lerdeki uluslararas› birlikler (unions), ikincisine
de fen, t›p ve teknolojik bilimlerdeki birlikler
üyedir. Ayr›ca her ikisine de bir çok ülkenin bilim
akademileri ve bilim konseyleri üyedir. TUB‹-
TAK, ICSU’nun, TÜBA da ISSC’nin üyesidir.
Hem ISSC’ye, hem de ICSU’ya üye olan sadece
üç bilim alan›ndan biri psikoloji (IUPsyS); di¤er
ikisi co¤rafya (befleri ve fiziksel) ve antropolojidir
(sosyal ve fiziki). 

2002’den beri ISSC’nin de Yönetim Kurulun-
da görev alm›fl bulunuyorum, IUPsyS ve TÜ-
BA’y› temsilen. Bu ay (Kas›m, 2004) Beijing’de
yap›lan ISSC Genel Kurulunda ikinci baflkanl›¤a
seçildim. Nihayet, ICSU bu y›l ‘Geliflmekte olan
Ülkelerde Bilimin Gelifltirilmesi’ sorunlar›na e¤i-

len bir özel komisyon kurdu. Bu Komisyonda da
görev alm›fl bulunuyorum. Bu komisyona da TÜ-
BA üyesi olarak kat›l›yorum.

20 y›l› aflk›n bir süreye yay›lan bu uluslararas›
kurumsal etkinliklerin genelde çok yararl› oldu-
¤unu düflünüyorum. Bu çal›flmalar, bana hem ulu-
sal ve uluslararas› düzeyde psikoloji ve giderek
sosyal bilimin konumu ve rolü ile ilgili önemli
bilgiler sa¤lad›, hem de küçük çapta da olsa baz›
katk›larda bulunmama imkan haz›rlad›. Bunlar›n
içinde Türk psikolojisinin uluslararas› camiada
tan›nmas› da vard›r. Son y›llarda özellikle genç
meslekdafllar›m›z›n çeflitli uluslararas› psikoloji
kurulufllar›n›n yönetiminde rol almas› beni çok
sevindiriyor. Bu etkinliklerin artmas›yla giderek
global psikolojide hak etti¤imiz sayg›n yeri elde
edebiliriz.

Prof. Dr. Çi¤dem Ka¤›tç›bafl›


