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Ankara Üniversitesi Psikoloji Bölümü
I. Ulusal Psikoloji Kurultay›’n›n sonuç bildirgesinde yeralan psikoloji e¤itimi maddeleri birkez daha gözden geçirerek baﬂlamak istiyorum.
• Psikoloji Lisans e¤itimi AB standartlar› ve
Avrupa Diplomas› çerçevesinde yeniden gözden
geçirilmeli, e¤itimin süresi ve içeri¤inde gerekli
düzenlemeler saptan›p, bu de¤iﬂiklikleri gerçekleﬂtirmek üzere bir proje ile YÖK’e baﬂvurulmal›d›r. Bunun için tüm psikoloji bölümleri birlikte
çal›ﬂmal›d›r.
• Psikoloji lisans-üstü e¤itim programlar›nda
minimum standartlar saptan›p, aç›lacak programlarda bunlara uyulmal›d›r. Klinik Psikoloji / Sa¤l›k Psikolojisi ay›r›m› ve Psikometri uzmanl›k
alanlar› YÖK’e kabul ettirilmelidir.
• Mesleki E¤itim Kurslar› geliﬂtirilmeli; ö¤retim üyelerinin kurslarda görev alabilmelerini kolaylaﬂt›rmak amac›yla, onlar›n bu emeklerinin
akademik yükseltilmelerde dikkate al›nmas›n›
sa¤lamak için YÖK’e baﬂvurulmal›d›r.
• Psikologluk mesle¤i için ba¤›ms›z bir Meslek Yasas› ç›kart›lmal›d›r.
• Yasa ç›k›ncaya kadar Etik ve Akreditasyon
kurullar› kurulmal› ve iﬂletilmelidir.
Türkiye’de Psikoloji Lisans E¤itiminin ‹çinde
Bulundu¤u Durum

(Er, 2001; Gülgöz, 1998; ﬁahin ve ark., 2001;
TPD ‹stanbul ﬁubesi, 2001; De¤irmencio¤lu,

2001; Sümer, 2001; ﬁahin ve ark. 1997; Yasak
1995)
• 10 Devlet, 4 (?) Özel üniversitede 14 Psikoloji Bölümü

Ortakl›klar: Psikolojinin temel alt alanlar›ndan
ve di¤er sosyal bilimlerden dersler wFarkl›l›klar:
Taban puanlar›, ö¤renci say›s›, psikoloji doktoral› ö¤retim eleman› say›s›, derslerin say›s› ve çeﬂitlili¤i, ‹ngilizce haz›rl›k e¤itimi, laboratuar, kütüphane vb. olanaklar
• Talebe (toplum, ö¤renciler, kurumlar, vb.)
yönelik arz›n nicelik ve nitelik aç›s›ndan yetersizli¤i / uyuﬂmazl›¤›; görgül araﬂt›rma sonuçlar›n›n
dikkate al›nmamas›
• Programlar›n kuram a¤›rl›kl› olup uygulaman›n azl›¤› / yoklu¤u.
• Minimum standartlar›n saptanmam›ﬂ olmas›
nedeniyle, psikoloji bölümlerinden çok farkl› nitelikleri / birikimleri olan kiﬂilerin ayn› “psikolog” unvan›yla çal›ﬂma hayat›na baﬂlamas›
• Psikoloji e¤itiminin öneminin henüz üniversite rektörlükleri ve YÖK ba¤lam›nda yeterince
kavranmam›ﬂ olmas›; üniversite ya da bölüm açmada politik motivasyonlar›n öncelikli olmas›
• Psikoloji e¤itiminin ortaklaﬂa tan›mlanan bir
amac›n›n olmamas›
• Psikoloji e¤itiminin ortaklaﬂa tan›mlanan
minimum standartlar›n›n olmamas›
• Türkiye’nin gereksinimleri ve koﬂullar› göz
önünde bulundurularak benimsenen ortak bir model olmamas› (ABD ?, AB ?, Türkiye?)
• I. Ulusal Psikoloji Kurultay›’ndan bu yana 4
y›l geçmesine karﬂ›n bugün burada yeniden psikoloji e¤itiminin minimum standartlar›n› konuﬂmaya çal›ﬂ›yor olmam›z
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Dünyada Psikoloji Lisans E¤itimi
ABD (Bilim ‹nsan›-Uygulamac›)
‹lk 2 y›l, “aray›ﬂlar” dönemi; son 2 y›l psikoloji dersleri
Ünvan için yüksek lisans zorunlulu¤u
Ba¤›ms›z çal›ﬂma için ço¤u eyalette doktora
derecesi

• Kendini tan›yabilmek ve geliﬂtirebilmek
• Kariyerlerini (psikoloji bilgi, beceri ve de¤erlerini meslek uygulamas› içine alma) planlama
ve geliﬂtirme
Avrupa (Bilim ‹nsan›-Uygulamac›)
Temel ve uygulamal› e¤itimin birleﬂtirildi¤i 5
y›ll›k e¤itim

Minimum standartlar

(2+3, 3+2 modelleri)

(Undergraduate Psychology Major Learning
Goals and Outcomes: A Report, APA T a s k
Force on Undergraduate Competencies, 2000)

Uygulamal› staj e¤itimi

• Psikolojinin temel kavramlar›, kuramsal yaklaﬂ›mlar›, araﬂt›rma bulgular› ve tarihsel e¤ilimleri ile tan›ﬂmak (ö¤renme, alg›lama, bireysel farkl›l›klar, psikometri, kiﬂilik, sosyal süreçler, davran›ﬂ›n biyolojik/fizyolojik temelleri, zihinsel süreçler, duyumsama, alg›lama, motivasyon, duygular, geliﬂim, psikoloji tarihi, analiz yöntemleri;
kal›t›m/çevre, türler aras› benzerlikler/farkl›l›klar,
özgür irade/determinizm, sübjektiflik/objektiflik,
zihin/beden etkileﬂimi)
• Temel araﬂt›rma yöntemleri, desenleri, veri
analizi ve yorumlamas›n› tan›mak

Yeterlilik / Bitirme s›nav›
Ba¤›ms›z çal›ﬂma için 1 y›ll›k süpervizyonlu
uygulama
Amaç
Bireylerin, gruplar›n, kurumlar›n/kuruluﬂlar›n
ve toplumlar›n geliﬂimi, iyilik durumu ve etkilili¤ini sa¤layabilmek amac›yla, psikolojik ilkelerin,
bilgilerin, modellerin ve yöntemlerin etik kurallara ve bilimsel yönteme uygun biçimde uygulanabilmesi ve geliﬂtirilebilmesi için gerekli donan›m›
sa¤lamak
Minimum Standartlar

• Eleﬂtirici, yarat›c›, bilimsel düﬂünme becerileri kazanmak

(EuroPsy Project Group: European Diploma in
Psychology, Final Version, March 2005)

• Psikoloji ilkelerinin kiﬂisel, sosyal ve kurumsal konulara nas›l uygulanaca¤›n› görmek

5 Y›l; 300 ECTS ; 2 Aﬂama + süpervizyon (60
ECTS; 1 y›l)

• Psikolojinin de¤erlerini (kan›tlar› tartmak,
belirsizli¤e katlanmak, etik davranmak, vb.) yaﬂayabilmek

1. Aﬂama: 3-4 y›l (Psikolojinin tüm uzmanl›k
alanlar›yla, temel kuramlar› ve teknikleriyle, araﬂt›rma yöntemleriyle tan›ﬂma)

• Çeﬂitli amaçlar için bilgisayar teknolojisini
kullanabilmek
• ‹letiﬂim becerilerini edinebilmek
• Sosyokültürel ve uluslararas› fark›ndal›k
kazanmak

2. Aﬂama: 2-1 y›l (Psikolojinin bir uygulama
alan›nda, o alan›n kuramsal bilgilerini ve becerilerini edinerek, uygulamac› olarak çal›ﬂmaya ya
da doktora programlar›na haz›rlanma + 6 ay (30
ECTS) staj + Araﬂt›rmaya dayal› bir tez)
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3. Aﬂama: 1 y›l (Süpervizyon alt›nda yap›lan
uygulamalarla, ba¤›ms›z olarak çal›ﬂmaya haz›rlanma)

nuçlar› ve Fakültenin ﬂimdiki olanaklar› dikkate
al›narak geliﬂtirilen bir program uygulanmaya
baﬂlam›ﬂt›r.

Yeterlilik Beklenen Roller

DTCF Psikoloji Bölümü’nün
II. Ulusal Psikoloji Kurultay›’ndan
Bekledi¤i Kararlar

Birincil Yeterlilikler
Hedefi saptama

• Psikoloji Lisans E¤itimi için minimum standartlar›n belirlenmesi amac›yla çal›ﬂacak bir komisyonun, Kurultay s›ras›nda oluﬂturulmas› ve ilk
toplant› tarihinin belirlenmesi

Ölçme
Geliﬂtirme
Müdahale
De¤erlendirme

• Mezunlar›n haklar›n› korumak için acilen
Dernek ve Üniversiteler aras› iﬂbirli¤inin baﬂlat›lmas› amac›yla bir komisyonun Kurultay s›ras›nda
oluﬂturulmas› ve ilk toplant› tarihinin belirlenmesi.

‹letebilme
Güçlendirici Yeterlilikler
Mesleki stratejiler
Sürekli geliﬂim

• Yasa Çal›ﬂmalar› için bir komisyonun Kurultay s›ras›nda oluﬂturulmas› ve ilk toplant› tarihinin belirlenmesi

Mesleki iliﬂkiler
Sunuﬂ becerileri

• Uygulamal›/Klinik Psikoloji sorununun acilen çözümü için bir komisyonun Kurultay s›ras›nda oluﬂturulmas› ve ilk toplant› tarihinin belirlenmesi

Kaynak yönetimi
Yönetim becerileri
Kalite yönetimi
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Co¤rafya Fakültesi Psikoloji Bölümü’nde, AB ve ABD Modelleri ile Türkiye koﬂullar›, Türkiye’de Psikoloji
e¤itimi üzerine yap›lan özgün araﬂt›rmalar›n so-

• Türkçe kaynak oluﬂturulmas› yönünde çal›ﬂmalar›n baﬂlat›lmas› için bir komisyonun Kurultay s›ras›nda oluﬂturulmas› ve ilk toplant› tarihinin belirlenmesi
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