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Türkiyede Psikoloji E¤itimi
Mevcut Durum
• Varolan yasal düzenlemeler do¤rultusunda
Türkiye’de Üniversitelerin Edebiyat ve / veya
Fen-Edebiyat Fakültelerine ba¤l› bulunan Psikoloji Bölümlerinde 4 y›ll›k e¤itim verilmekte ve bu
e¤itimi alan mezunlar ‘psikolog’ ünvan›n› kazanmaktad›r.
• Psikoloji Bölümlerinde baz› alt alanlarda
Yüksek Lisans ve Doktora düzeyinde e¤itim verilmekte, bu e¤itimi tamamlayan psikologlar s›ras›yla ‘uzman psikolog’ ve ‘doktor psikolog’ ünvan› almaktad›rlar.

Psikoloji E¤itimi ve TPD’nin
Giriﬂimleri
• Türkiye’nin AB’ye uyum süreciyle paralel
olarak, psikologlar meslek yasas›, sa¤l›k meslek
odalar› ve birlikleri kanun tasar› tasla¤› ve sa¤l›k
alan›ndaki meslek mensuplar›n›n özel yetki ve sorumluluklar›n›n belirlendi¤i bir taslak olarak haz›rlanm›ﬂt›r.
• Bir çerçeve yasa olarak ç›kar›lmas› planlanan
ve Sa¤l›k Bakanl›¤›’n›n ilgili komisyonunda görüﬂülecek olan bu taslak Türk Psikologlar Derne-

¤i’nin psikoloji e¤itimi ve unvana iliﬂkin görüﬂ ve
önerilerini içermektedir.
Avrupa Psikoloji Diplomas›
Avrupa Birli¤i
Leonardo da Vinci Program›
(www.europsy.org)

(EuroPsyT)

EFPA’n›n da ortak oldu¤u 2001 y›l›ndan bu
yana devam eden bir projedir.
Amac›: Avrupa’da yüksek ö¤retimin ortak bir
yap›ya kavuﬂturulmas› ve ö¤renci / ö¤retim eleman› de¤iﬂimine zemin haz›rlamakt›r.
EFPA Avrupa Psikoloji Diplomas›’n›n (European Diploma in Psychology: EuroPsyT) temel
amac›n› meslek standard›n›n art›r›lmas› olarak tan›mlarken; faydalar›n› yedi ana baﬂl›k alt›nda toplam›ﬂt›r (EFPA, 2004):
• ﬁeffafl›k
• Kalite
• Hareketlilik
• Avrupa’da psikologluk mesle¤inin geliﬂimi
• Her bir ülkede psikogluk mesle¤inin geliﬂimi
• ‹ﬂ olanaklar›
• Statü ve ö¤renci kalitesi (Avrupa standard›:
Bologna Süreci)
Bu diploma, tüm Avrupa ülkeleri taraf›ndan
benimsenmiﬂ ortak standartlar›n kullan›lmas› anlam›na gelmektedir ve her ülkenin, ortak standartlar› kendi ulusal sistemi içine entegre etmesi beklenmektedir.

Psikoloji E¤itiminde AB Standartlar›
Avrupa Psikoloji Dernekleri Federasyonu, EFPA
(2004) Avrupa Diplomas› için temel gerekler:
• Üniversitelerdeki Psikoloji E¤itimi’nin süresi son 1 y›l› sürevizyon alt›nda staj olmak üzere,
(3+2+1) toplam 6 y›ld›r.
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• Meslek üyeleri ulusal ve Avrupa etik kurallar›n› kabul etmelidir.
Psikoloji E¤itiminde AB Standartlar› EFPA’n›n psikoloji mesle¤inin temel uygulama
alanlar› konusunda yürüttü¤ü araﬂt›rman›n sonuçlar› (EFPA, 2004):
Üyelerin çal›ﬂma alanlar›

Mevcut Durum
Bir y›lda aç›lan ders (zorunlu+seçmeli) say›lar› toplam›:
4 y›ll›k lisans program›nda;
60 ders
2 y›ll›k yüksek lisans program›nda;
32 ders

• % 50 Sa¤l›k hizmetleri / Klinik Psikoloji
• % 20 E¤itim hizmetleri / Geliﬂim Psikolojisi

Yüksek Lisans Programlar›
Deneysel Psikoloji

• % 15 Endüstri-iﬂ alan›na yönelik hizmetler /
Örgüt Psikolojisi

Endüstri / Örgüt Psikolojisi

• % 15 Di¤er alanlar / Sosyal Psikoloji, Deneysel Psikoloji

Klinik Psikoloji

EFPA’ya göre, bu araﬂt›rma sonuçlar› psikoloji e¤itimine ve programlar›na yans›t›lmal›d›r. Avrupa Psikoloji Diplomas›n› kabul eden Avrupa ülkelerinde psikoloji, bir meslek olarak ve alt uzmanl›k alanlar›na bölünmeksizin sadece ‘psikolog’ ünvan› ile tan›mlan›r.

Bölümümüzün E¤itimdeki Minumum
Standartlar› ve Avrupa Psikoloji
Diplomas› Konusundaki Görüﬂ ve
Önerileri
• Bölümümüz Avrupa Psikoloji Diplomas›n›n
gere¤i olan ve son 1 y›l› supervizyon alt›nda stajdan oluﬂan toplam 6 y›ll›k lisans e¤itimine AB ile
iliﬂkilerimiz (yani, AB’ye aday üye oluﬂumuz) ve
e¤itim / meslek kalitesinin art›r›lmas› aç›s›ndan
olumlu yaklaﬂmaktad›r.
• Bu model, y›llard›r yaﬂad›¤›m›z bir ç›kmazdan kurtulmam›z için de bir f›rsat sa¤lamaktad›r:
onca emek sarfederek yetiﬂtirdi¤imiz psikologlar›
-çok k›s›tl› bir bölümüne uzmanl›k sa¤layabildi¤imizden- alanda çal›ﬂmaya yeterli görmememiz.

Geliﬂim Psikolojisi
Sosyal Psikoloji
• Lisans ve yüksek lisans ders programlar›m›z,
üniversitemiz bünyesinde yürütülen ErasmusSokrates Avrupa E¤itim ve Gençlik De¤iﬂim
Programlar› çerçevesinde gerçekleﬂtirilen bir çal›ﬂma kapsam›nda, Avrupa Kredi Transfer Sistemi’ne (European Credit Transfer System: ECTS)
uyarlanm›ﬂt›r.
Minumum Standartlar
• Bölüm kurulumuz, 6 y›ll›k psikoloji e¤itiminin mevcut koﬂullar›m›z dahilinde (ve meslek yasas› ç›kmadan), ancak 4 y›ll›k lisans e¤itimi ile 2
y›ll›k yüksek lisans e¤itiminin birleﬂtirilmesi sonucu uygulanabilece¤i görüﬂündedir.
• Bu uygulama benimsenirse, daha genel, ancak her y›l mutlaka aç›lacak biçimde devaml›l›¤›
olan bir yüksek lisans program›n›n planlanmas›
gerekecektir.

Avrupa Psikoloji Diplomas›na ‹liﬂkin
Çekincelerimiz*
• Mesle¤imize iliﬂkin Avrupa ya da Amerikan
standartlar› e¤itim ve meslek kalitesini art›rmaya
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yönelik giriﬂimler olmas› aç›s›ndan Bölümümüzce desteklenmekle birlikte, bu tür standartlar›n ülkemizin kendi gerçeklerine uygun ve uyumlu olacak biçimde yeniden düzenlenmesi gerekti¤ine de
inan›yoruz.
• Hiç kuﬂkusuz, 6 y›ll›k psikoloji e¤itimini tamamlayan bir ö¤rencinin ‘psikolog ünvan›’ almas› karar› Yüksek Ö¤retim Kurulu (YÖK) ve Milli
E¤itim Bakanl›¤› (MEB) gibi kurumlar düzeyinde
yasa de¤iﬂikliklerini gerektirecek, uzun soluklu
ve zorlu bir süreç olacakt›r.
• Psikoloji d›ﬂ›nda herhangi bir 4 y›ll›k programdan mezun olarak, Psikoloji’de yüksek lisans
program›na baﬂvuran ve giriﬂ s›nav›nda baﬂar›l›
olan ö¤rencilere; yan dal e¤itimini psikoloji’de
yapm›ﬂ olma veya psikoloji lisans ‘bilimsel haz›rl›¤›’ gibi zorunluluklar getirilmelidir.
• Bu tür önlemlerin al›nmamas› halinde, Psikoloji d›ﬂ›nda bir Lisans program›n› tamamlam›ﬂ
ve sadece Psikoloji Yüksek Lisans programlar›ndan birini (2 y›ll›k) tamamlam›ﬂ olman›n ‘psikolog ünvan›’ almak için yeterli görülme riski vard›r.
• Halen ülkemizdeki mevcut 19 (devlet+özel)
Psikoloji Bölümünün baz›lar›nda, özellikle yeni
kurulan Devlet üniversitelerinin ve baz› özel üniversitelerdeki Psikoloji Bölümlerinin, bizimki gibi köklü Bölümlerde benimsenen minumum standartlar› bile sa¤lamaktan uzak olduklar›n› da bilmekteyiz. Bu yüzden, mevcut koﬂullar alt›nda, bu
Bölümlerde Avrupa Psikoloji Diplomas›na geçiﬂ
ve Avrupa Standartlar›’n›n hayata geçirilmesi konusunda endiﬂelerimiz bulunmaktad›r.
• 6 y›ll›k e¤itim sonunda ‘psikolog ünvan›’
al›nmas› halinde, 4 y›ll›k e¤itimini tamamlayan
psikoloji ö¤rencilerine ‘psikoloji lisansiyeri’ ya
da benzeri bir hak ve ünvan verilmesi ve de 4 y›ll›k e¤itimini tamamlam›ﬂ mezunlar›n faaliyet

alanlar›n›n (örn., kreﬂ ö¤retmenli¤i, özel e¤itim
hizmetleri, halkla iliﬂkiler vb.) iyi tan›mlanmas›
gerekecektir.
• Üniversitelerin di¤er bölümleri 4 y›lda mezun verirken, psikoloji bölümlerinin 6 y›lda mezun vermeleri askerlik görev süresi ve maaﬂ gibi
konularda baﬂka baz› yasal düzenlemeleri de gerekli hale getirecektir.
• Son y›l supervizyon alt›nda verilmesi gereken tam zamanl› staj›n mevcut koﬂullar ve yasal
düzenlemeler çerçevesinde uygulanabilirli¤i zor
görünmektedir. Bu nedenle ülkemiz koﬂullar›na
daha uygun olarak ‘alanda uygulama’ gibi bir
ﬂekle dönüﬂtürülmesi gerekebilecektir.
• Uzmanl›k e¤itiminin lisans e¤itimi ile bütünleﬂtirilece¤i bu modeldeki psikoloji e¤itiminde
‘mesleki yabanc› dil’ / ‘Türkçe bilim dili’ sorunu
Bölümümüzce dikkat çekilmek istenen bir di¤er
önemli konudur.
• Türkçe e¤itim veren psikoloji bölümlerinde
mesleki ‹ngilizce derslerinin saat say›s› art›r›lmal› ve içeri¤i mesleki gereklere uygun olarak düzenlenmelidir.
• ‹ngilizce e¤itim veren psikoloji bölümlerinde
ise Türkçe ‘psikoloji bilim dili’nin kazand›r›lmas›na yönelik derslerin psikoloji ders programlar›na eklenmesi önerilmektedir.
• Avrupa Psikoloji Diplomas›n›n ülkemiz e¤itim sistemi aç›s›ndan kabulü için gerekli yasal düzenlemelerin baﬂlat›lmas› ve olumlu sonuçland›r›labilmesi, her ﬂeyden önce üniversitelerimizin
Psikoloji Bölümleri aras›nda bu konuda bir görüﬂ
birli¤inin olmas›na ba¤l›d›r.
Sonuç
• H.Ü. Psikoloji Bölümü, Avrupa Psikoloji
Diplomas›n› ve buna yönelik çal›ﬂmalar›, Psikoloji’yi bir bilim alan› ve meslek olarak daha ileriye
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götürmeye yönelik ‘e¤itim standartlar›n›n’ belirlenmesi ve ülkemiz gerçekleriyle uyumlu olarak
düzenlenmesi giriﬂiminin bir parças› olarak de¤erlendirmektedir.
• Bu do¤rultuda, e¤itimde minimum standartlar kadar ‘psikolog ünvan›’n›n verilme ölçütleri,
müktesep haklar ve kimlerin bu ünvan› kullanabilece¤i konusunun da görüﬂmelere dahil edilmesi
gerekli görülmektedir.

Sonuç ve Öneri
• Bölüm kurulumuz, yukar›da de¤inilen çekincelere dayanarak, (3+2+1 y›l) yerine (6+2 y›l) uy-

gulamas›n›n ülkemizdeki pratik ve yasal koﬂullara daha uygun ve uygulanabilir oldu¤u inanc›n›
taﬂ›maktad›r.
• Bizce psikolog ünvan› 4+2 y›l psikoloji e¤itimi alm›ﬂ kiﬂilere verilmelidir. Ayr›ca kiﬂinin lisans› baﬂka alanlardan ise, psikolojinin de¤iﬂik
uzmanl›k alanlar›nda yüksek lisans+doktora derecesine sahip (Yüksek lisans:2 + Doktora:4= 6 y›ll›k lisansüstü e¤itim) kiﬂilere verilmelidir. [Lisansüstü E¤itimin Psikoloji Bölümlerinin Anabilim
Dal› oldu¤u Enstitüler (genellikle Sosyal Bilimler
Enstitüsü) bünyesinde aç›lan lisansüstü programlarda verilmesi koﬂuluyla]
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