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KKaabbuull  KKaarraarr››
Avrupa Parlamentosu ve Konseyi psikologla-

r›n mesleki özellikleri ve yeterliliklerine iliflkin
sunulan yönergeyi (2002 (COM) 119) kabul etti.
Bu önerinin kabulü ile Avrupa Birli¤i ve Avru-
pa’daki di¤er ülkelerde hizmet veren psikologla-
r›n e¤itim ve ö¤retimlerine iliflkin standartlar›
sunmak, mesleki yeterliliklerini ve özelliklerini
içeren bir öneriyi resmi olarak komisyona takdim
etmek için kap› flimdi sonuna kadar aç›lm›flt›r. Bu
kabulün psikologlar ve psikoloji mesle¤ine katk›-
lar›n› 2 madde de s›ralayabiliriz.

- Kabul edilen önergenin 15. maddesine göre
psikologlar meslekleri ile ilgili e¤itim ö¤retim
standartlar›n› içeren ortak bir platform oluflturma-
y› hedefleyen proposal’› resmen sunma ve takibi-
ni yapma olana¤›n› edinmifllerdir. (Kuflkusuz bu
standartlar ayn› zamanda Granada’ da karara ba¤-
lanan EUROPSY projesinin ilkeleri çerçevesinde
olmak durumundad›r.) Bu çerçevede ayn› yöner-
genin 54. maddesine göre bir komisyon kurulacak
ve bu komisyon her ülkeden gelen psikolog tem-
silcilerden oluflan bir uzman grup ile birlikte çal›-
fl›p EFPA n›n verdi¤i proposal›n kabul edip edil-
meyece¤ine karar verecektir.

- Kabul edilen 15. maddeye göre Avrupa psi-
koloji diplomas›n› hayata geçirme ve test etme
olana¤› do¤mufltur. Son tahlilde Avrupa standart-
lar›na yönelik e¤itim ve ö¤retimi olacak Avrupal›
psikologlar›n resmen tan›nmas›(registering)
ve/veya Psikoloji de Avrupa diplomas› ile ilgili
pratikte ortaya ç›kabilecek tüm süreçleri test etme
olana¤›na sahip olmufl durumday›z. Bu baflvuru
ve deneme dönemi 2005-2007 de üzerinde çok
çal›flmay› gerektirecek ve zaman alacakt›r.

RReedd  KKaarraarr››
- Avrupa Psikoterapi Derne¤i taraf›ndan “psi-

koterapistlerin ayr› bir meslek grubu” olarak ele
al›nmalar›na iliflkin öneri Avrupa Konseyi ve Par-
lamentosu taraf›ndan reddedilmifltir.

Uzm. Psk. Okan Cem Ç›rako¤lu*

Türk Psikoloji Dergisi (TPD) 1978 y›l›ndan bu
yana kesintisiz olarak yay›mlanmaktad›r. Türki-
ye’de psikoloji alan›nda gerek kuramsal gerek uy-
gulamal› çal›flmalar›n yay›mland›¤› en önemli ya-
y›n organ› olan Türk Psikoloji Dergisi, 1992 y›-
l›ndan beri PsycINFO ve PsycLIT gibi psikoloji
alan›n›n önde gelen yay›n indekslerinde listelen-
mektedir. 1995 y›l›ndan itibaren de Social Scien-
ces Citation Index (SSCI) kapsam›na al›narak
uluslararas› nitelik kazanm›flt›r. Bu dergide yay›n-
lanan yaz›lar, Türkiye Bilimler Akademisi tara-
f›ndan da uluslararas› özgün yay›n olarak kabul
edilmekte ve Akademinin uluslararas› yay›mlar›
özendirme fonu taraf›ndan ödüllendirilmektedir. 

TPD web sayfalar› bugüne kadar Derne¤imi-
zin web sitesinde yer almaktayd›. Ancak internet
üzerinde tarama yapan araflt›rmac›lar›n dergiye
ulaflmalar›n› kolaylaflt›rmak, yabanc› araflt›rmac›-
lara da hizmet verebilmek ve yazarlar›n dergiye
makale gönderme süreçlerini h›zland›rabilmek gi-
bi bir dizi amaç do¤rultusunda TPD’ye ait ayr› bir
web sitesinin daha yararl› olaca¤› düflünülmüfltür.
Bu amaç do¤rultusunda TPD web sitesi 7 Haziran
2005 tarihinde www.turkpsikolojidergisi.org ad-
resinde yay›n hayat›na bafllam›flt›r. 

Dergimizin web sitesi, kullan›c›lar›n olabildi-
¤ince k›sa sürede gereksinim duyduklar› bilgiye
ulaflmalar›n› sa¤layacak biçimde tasarlanm›flt›r.
Kullan›c›lar ana sayfan›n sol taraf›ndaki menüleri
kullanarak  dergi yay›n kurulu, yaz›m kurallar›,
abonelik bilgileri, geçmifl say›lar ve iletiflim say-

TTÜÜRRKK  PPSS‹‹KKOOLLOOJJ‹‹  DDEERRGG‹‹SS‹‹
WWEEBB  SS‹‹TTEESS‹‹

YYAAYYIINN  HHAAYYAATTIINNAA  BBAAfifiLLAADDII
www.turkpsikolojidergisi.org

*Türk Psikoloji Dergisi Web Sitesi Yöneticisi
Dergi web sitesi ile ilgili geribildirimleriniz için
e-posta: okanc@baskent.edu.tr
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falar›na ba¤lanabilirler. Bu menüler ad› geçen
sayfalarda da sabit tutularak kullan›c›n›n sitedeki
dolafl›m› kolaylaflt›r›lm›flt›r. 

Türk Psikoloji Dergisi alan›nda SSCI taraf›n-
dan taranan tek Türkçe dergidir ve elde etti¤i say-
g›nl›¤› bilimselli¤i ön planda tutan özenli yay›n
politikas›na borçludur. Yeni hizmete giren web
sitesi de TPD’nin teknolojik yenilikleri yak›ndan
izlemesi, uygulamalar›n› okur ve yazarlar›n›n ya-
rar›na kullanmas› yönündeki politikalar›n›n bir
ürünüdür. Bu yeniliklerden biri olan ve web site-
mizde yeni hizmete giren “Online Makale Gönde-
rimi” sayfas›n› kullanarak yazarlar makalelerini
internet üzerinden yay›n yönetmenine ulaflt›rabi-
leceklerdir. Online makale gönderebilmek için
yazarlar›n ad› geçen sayfadaki aç›klamalar› oku-
yarak sayfada verilen formu doldurmalar› ve ma-
kalelerini ekledikten sonra “Gönder” dü¤mesine
basmalar› yeterlidir. Bu ifllem sayesinde yazarla-
r›n forma girdi¤i bilgiler ve makaleyi içeren dos-
ya bir e-posta arac›l›¤›yla yay›n yönetmenine
ulaflt›r›lmakta ve de¤erlendirme sürecinin ilk afla-
mas› tamamlanm›fl olmaktad›r. Yazarlar›n gönde-
rece¤i makalelerin MS WORD (*.DOC) ya da
ACROBAT READER (*.PDF) format›nda olma-
s› gerekmektedir. De¤erlendirme sürecinin baflla-
yabilmesi için ayn› sayfada bulunan “Telif Hakla-
r› Transfer Formu”nun da doldurulup imzaland›k-
tan sonra form üzerinde aç›klanan yöntemlerden
birinin kullan›larak Yay›n Yönetmeni’ne ulaflt›r›l-
mas› gerekmektedir. Bu ifllem de tamamland›ktan
sonra de¤erlendirme süreci bafllam›fl olmaktad›r.
Makalelerini internet üzerinden gönderen yazar-
lar forma girdikleri bilgileri kapsayan bir otoma-
tik e-posta almaktad›rlar. Sistemin sa¤l›kl› iflleye-
bilmesi, yazarlar›n “Online Makale Gönderimi”
sayfas›nda verilen aç›klamalar›n tamam›n› dik-
katle okumalar›na, formu eksiksiz ve do¤ru dol-
durmalar›na ba¤l›d›r. 

“Geçmifl Say›lar” sayfas›nda TPD’de yay›n-
lanm›fl makalelerin “Özet” ve geniflletilmifl ‹ngi-
lizce “Summary” bölümlerine yer verilmektedir.

Hali haz›rda TPD’nin son alt› say›s›ndaki (49-54)
makalelerin özet ve summary bölümlerine web
sayfalar› üzerinden ulafl›labilmektedir. Geriye dö-
nük olarak eski say›lar›n web sayfas›na yerlefltiril-
mesi en k›sa sürede tamamlanacakt›r. Ayr›ca Der-
gimizin indekse girmeyen ikinci bölümündeki ya-
z›lara Tam Metin olarak web sayfas›ndan ulafl›la-
bilmektedir.  

Bafllang›çta da belirtildi¤i gibi Türk Psikoloji
Dergisi 1978’den bu yana kesintisiz olarak ç›kan
ve dünyan›n önde gelen indeksleri taraf›ndan izle-
nen sayg›n bir bilimsel yay›nd›r. Öte yandan ülke-
mizde yay›nlanan ve yay›n dili Türkçe olan dergi-
mizin oldukça makul olan abonelik koflullar›na
karfl›n çok az say›da abonesinin olmas› dikkat çe-
kici bir noktad›r. Web sitemizin “Abonelik Bilgi-
leri” sayfas›nda abone ifllemleriyle ilgili baflvuru
formlar›, abonelik koflullar› ve iletiflim adresleri
bulunmaktad›r. Psikoloji bilimiyle ilgilenen tüm
meslektafllar›m›z›n bu konuda gereken duyarl›l›¤›
göstereceklerine ve derginin ald›¤› at›f say›s›na
katk›da bulunarak onu bilim dünyas›nda daha üst
noktalara tafl›yacaklar›na inan›yorum.

Son olarak Dergi web sitesinin haz›rlanmas›
aflamas›nda deste¤ini sürekli hissetti¤imiz Türk
Psikologlar Derne¤i Yönetim Kuruluna, Türk Psi-
koloji Dergisi Yay›n Yönetmenine ve Yay›n Ku-
ruluna, “Online Makale Gönderimi” sayfas›ndaki
sistemi haz›rlayan Baflkent Üniversitesi, ‹flletme
Bölümü Ö¤retim Görevlisi Say›n Ç›¤›r ‹lbafl’a  ve
site ile ilgili geribildirim veren tüm meslektafllar›-
m›za teflekkür ederiz.


