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Doç. Dr. Nebi Sümer
ODTÜ Psikoloji Bölümü

Psikoloji e¤itimi ile ilgili öncelikli üç konu
hakk›nda bilinen modellerle karfl›laflt›rmalar ya-
paca¤›m. Bunlar e¤itim modelleri, psikoloji e¤iti-
minde minimum gerekler (standartlar) ve psikolo-
ji e¤itimi veren bölümlerin “sa¤l›kl›” geliflimi ve
kaliteye özendirilmeleri için gerekli  olan ad›mlar
(akreditasyon sistemi). 

AAPPAA  vvee  EEFFPPPPAA  MMooddeelllleerrii

Lisans e¤itiminde iki farkl› gelene¤i temsil
eden APA ve EFPPA, kapsaml› çal›flmalarla iki
perspektif sunmufltur. APA perspektifi daha çok
“liberal sanat ve bilim” yaklafl›m›na dayan›r ve
yayg›n olarak bilim insan›-uygulamac› modeli
kapsam›nda lisans düzeyinde bilimsel yaklafl›m
alt yap›s›n› oluflturmaya a¤›rl›k verir. Uygulama-
y› lisans mezunlar›n›n kariyer seçenekleri aras›n-
da düflünecekleri ve lisans sonras› tamamlayacak-
lar› bir alan olarak görür. APA raporunda lisans
derecesi flu flekilde tan›mlanm›flt›r: “Psikolojide
lisans derecesi, ö¤rencilerin davran›fl ve yaflant›-
lar hakk›nda bilimciler olarak düflünebildikleri ve
gelifltirdikleri beceri ve de¤erleri bilim ve uygula-
ma alan› olarak psikolojiye yans›tabildiklerini
göstermelidir.” (APA 2002 raporu s. 3). Bu kap-
samda APA, Lisans e¤itiminin amaçlar›n› ve bek-
lenen ç›kt›lar›n› kapsayan optimum performans
ölçütlerini belirlemifl ve bunu ulusal bir ajanda
olarak kabul etmifltir.Bunu afla¤›daki varsay›mla-
ra dayand›rm›flt›r. Psikoloji e¤itimi:

1. Serbest fen-edebiyat gelene¤i içinde bilim-
sel bilgi, beceri ve de¤erler oluflturmal›d›r.

2. Psikolojinin genifl kuramsal ve araflt›rma
altyap›s›n› kazand›rmal›d›r.

3. Ö¤rencilere, staj, kamu hizmeti, ö¤renci
asistanl›¤› gibi genifl deneyim oluflturma f›rsatlar›
sunmal›d›r.

4. Ö¤rencilerin lise düzeyinde çok az psikolo-
ji e¤itimi ald›¤› ve mezuniyet sonras› e¤itime yö-
nelece¤i dikkate al›narak lisans yap›land›r›lmal›-
d›r.

5. Psikoloji ö¤rencilerini mezuniyet sonras›
programlarda baflar›l› olabilecek ve kariyer se-
çimlerinde yard›mc› olabilecek bir alt yap›yla do-
natmal›d›r.

6. Psikolojik kültürler aras›laflma ve uluslar
aras›laflman›n önemini dikkate almal› ve co¤rafi
s›n›rlar ötesinde de davran›fllar› anlayabilme be-
cerisi kazand›rmal›d›r.

7. Psikoloji bölümlerinin farkl› kurumsal kim-
lik ve yap›larda, 2 ya da 4 y›ll›k, doktora düzeyin-
de, özel, kamusal, dini ya da laik, Internet üzerin-
den ya da kampus baz›nda vs. verilebilece¤ini
dikkate almal›d›r.

8. Bölümlerin özerkli¤ini dikkate almal› ve ek
bir pedagojik yöntem ya da içeri¤i zorla kabul et-
tirmeye çal›flmamal›d›r..

9. E¤itimde uygulanabilecek yap›sal müfredat
önermelidir ve standartlar oluflturmal›d›r.

Bu varsay›mlar temelindeki bilgi, beceri, de-
¤erlere dayanan psikoloji lisans e¤itiminin amaç
ve ç›kt›lar› flunlard›r:

TTeemmeell  AAmmaaççllaarr::

1. Bilgi temelinin oluflturulmas› (kuramlar,
kavramlar, psikoloji tarihi)

2. Psikolojide araflt›rma yöntemlerinin ö¤retil-
mesi (desen, analiz, yorum)

PPSS‹‹KKOOLLOOJJ‹‹  EE⁄⁄‹‹TT‹‹MM‹‹NNDDEE
TTEEMMEELL  SSTTAANNDDAARRTTLLAARR  VVEE

SSTTRRAATTEEJJ‹‹KK  PPLLAANN
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3. Psikolojide elefltirel düflünme becerilerinin
kazand›r›lmas›

4. Psikoloji uygulamalar›n›n anlafl›lmas›

5. Psikolojide de¤erlerin kavranmas› (etik, to-
lerans, anlay›fl)

GGeelliiflflttiirriillmmeessii  GGeerreekkeennlleerr::

11.. Bilgisayar ve teknoloji okuryazarl›¤›

22.. ‹letiflim becerileri

33.. Sosyo-kültürel ve uluslar aras› fark›ndal›k

44.. Bireysel geliflim (benlik düzenleme beceri-
leri, kendini gelifltirme, vb.)

55.. Kariyer planlama ve gelifltirme 

Her bir temel amaç ve ç›kt› için beklentiler ve
standartlar s›ralanm›flt›r. Temel nokta bizde de ol-
du¤u gibi e¤itimin daha çok akademik a¤›rl›kl› bi-
limsel altyap› oluflturmaya yönelik olarak tasar-
lanmas› ve müfredat›n bunu desteklemesidir. Uy-
gumla ve meslek tan›m› yoktur.

EEFFPPPPAA  vvee  EEuurrooPPssyyTT  ÇÇeerrççeevveessii

EFPPA ise Avrupa Psikoloji Diplomas› kapsa-
m›nda alt› y›ll›k bir e¤itim öngörmekte ve lisans›
uygulama ve meslek tan›m› ile birlefltirmektedir.

EFPPA’ya  göre, profesyonel psikoloji uzman-
l›¤› için üç y›ll›k temel e¤itim, iki y›ll›k uzmanl›k
e¤itimi ve bir y›l süreyle süpervizyon e¤itimi ön-
görülmektedir. 

Bu kapsamda EFPPA çerçeve program›nda
flunlar amaçlanm›flt›r:

1. Uygulanan müfredat›n yeterli¤ini de¤erlen-
dirmek

2. Müfredat gelifltirmesine öncülük etmek

3. Psikoloji ö¤rencilerinin ve profesyonellerin
de¤iflimini teflvik etmek

4. Bireysel yetkinlik-liyakat eflde¤erli¤ini de-
¤erlendirmek

5. Diploma yeterli¤i için temel standartlar› be-
lirmek

6. Psikolojinin geliflmekte oldu¤u ülkelerde
niteliklerin geliflmesini yönlendirmek

Bu taslak ba¤›ms›z profesyonel çal›flma için
alt› y›l›n (5 temel ve 1 y›l süpervizyon) gerekli ol-
du¤u konusunda bir uzlaflmaya dayanmaktad›r.
Temel lisans (üç y›ll›k e¤itim) uygulamaya temel
oluflturacak flekilde, ancak APA taraf›ndan belir-
tilen standartlar› da içermek üzere haz›rlanm›flt›r.

VVaarrssaayy››mmllaarr››  flfluu  flfleekkiillddee  öözzeettlleenneebbiilliirr::

1. Psikolog olmak isteyen kiflilerin kapasitesi-
becerileri dikkate al›nmal›d›r.

2. Akademik e¤itim, “ne”, “nas›l” ve “neden”
sorular›n›n bilinmesi temeline dayanmal›d›r.

3. E¤itim süresince uygulama ve pratik (staj)
becerileri mutlaka gereklidir.

4. Uygulamaya yönelik etik ve profesyonel
yaklafl›mlar› anlamay› gelifltirecek bir “iklimde”
yap›lmal›d›r.

5. Psikologlar›n uygulama yapacaklar› alan›n
do¤as› dikkate al›nmal›d›r.

(Bu bilgiler EFPPA web sayfas›ndan al›nm›fl-
t›r. Ayr›nt›l› bilgi icin bkz http://www.efppa.org)

TTüürrkkiiyyee’’ddee  PPssiikkoolloojjii  EE¤¤iittiimmii
SSttaannddaarrttllaarr››nnaa  YYöönneelliikk  ÖÖnneerriilleerr

Türkiye’de lisans e¤itimi ABD’dekine benzer
flekilde akademik yetkinlik ve bilimsel model te-
melinde kurumsallaflm›fl, ancak meslek eleman›
tan›m›na dayand›r›lm›flt›r. Bu çeliflki sonucunda,
meslek temelinde tan›mlanan ancak onun uygula-
ma alt yap›s›na sahip olmayan (yasal olarak mes-
le¤i tan›mlanmam›fl) mezunlar üreten bölümler
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oluflmufltur. Bu çarp›kl›k, öncelikle lisans e¤itimi
ile meslek e¤itimini bilimci-uygulamac› yaklafl›-
m› içinde, EFPPA ile uyumlu olarak ve esnek al-
ternatiflere aç›k olarak yeniden yap›land›rarak gi-
derilmelidir. 

Bu kapsamda, dört y›ll›k temel e¤itim ve iki
y›ll›k uzmanl›k e¤itimi temelinde profesyonel
psikolog unvan›n›n verilmesi temel amaç olarak
kabul edilmelidir. APA ve EFPPA’n›n büyük
oranda örtüfltü¤ü noktalar, ülkemizin koflullar› ve
öncelikli alanlar› dikkate al›narak düzenlenmeli-
dir. Bu düzenleme, hem bilimsel-akademik çizgi-
de geliflimi sa¤lamal› hem de etkili uygulamaya
f›rsat yaratacak zemini haz›rlamal›d›r.

BBuunnuunn  iiççiinn::

1. Türkiye’de lisans e¤itiminde ülke öncelik-
leri ve kaynaklar› dikkate al›narak, uygulanacak
müfredat program›n›n temel ilkeleri, baflar› stan-
dartlar› ve mezunlar›n tafl›mas› gereken özellikler
kapsaml› olarak tan›mlanmal›d›r.

2. Psikolojinin geliflimini ve e¤itim kalitesini
garanti alt›na alacak e¤itim standartlar›; bölüm-
lerde bulunmas› gereken zorunlu kadrolar, labora-
tuvar olanaklar›, altyap›, araflt›rma, staj, vb. ölçüt-
ler temelinde oluflturulmal›d›r. Bunun için örne-
¤in YÖK’ün tan›mlad›¤› befl temel alandan (sos-
yal, geliflim, uygulamal›, deneysel ve psikometri)
en az dördünde kadrolu ve psikoloji doktoral› ele-
man bulundurma, temel alanlardaki dersleri ö¤-
rencilere alternatifli olarak sunma gibi ölçütler
konulmal›d›r.

3. Psikoloji e¤itimi sadece uygulamac› yetifl-
tirmeyi hedeflememelidir. Bilimsel donan›m› sa¤-
lam, bilimsel geliflme ve uluslar aras› yar›flmaya
uygun zenginlik ve kalitede, rekabetçi, ça¤dafl,
etik duyarl›l›¤› olan, ayn› zamanda toplumsal do-
kuyla, kültürel dinamiklerle uyuflan ve uzlaflabi-
len, yerelleflebilen bir kapsama sahip  olmal›d›r.

4. Uygulama alanlar› klinik psikolojinin öte-

sinde zenginlefltirilmeli ve yeni alanlar mutlaka

gelifltirilmelidir. 

5. Ö¤retim eleman› yetifltirilmesi ve kaynak en

önemli sorundur. ‹htiyaç duyulan alanlarda ö¤re-

tim eleman› ve araflt›rmac› yetifltirilmesi gelecek

15 y›lda en öncelikli konu olarak ele al›nmal›d›r.

Bunun için ülke içi ve uluslar aras› kaynaklar›n

(Avrupa Fonlar› gibi) etkin olarak kullan›lmas›

hedeflenmelidir. Bu do¤rultuda ÖYP, YÖK yurt-

d›fl›, TUBA, Fulbright Burslar› (özellikle Fulb-

right bu y›l fonlar›n› çok art›rd›) gibi fonlar daha

etkin olarak kullan›lmal› ve bu konularda yeni

olanaklar yaratmak için bölümler aras› iflbirli¤i

yap›lmal›d›r. Yeni burs olanaklar›n›n psikolojide

ihtiyaç duyulan alanlara öncelikli olarak yöneltil-

mesi için bir stratejik plan haz›rlanmal›d›r.

6. Uzmanlaflma ve uygulama için tezsiz (staj

ve uygulama a¤›rl›kl›) yüksek lisans (YL) prog-

ramlar› öncelikle gelifltirilmelidir. Baz› tezli prog-

ramlar›n bu kapsamda dönüfltürülmesi, alanda ça-

l›flanlara uygun içerikte yap›land›r›lmas› ve yeter-

li eleman› olan bölümlerin ikinci e¤itimde önce-

likli uygulama alanlar›nda tezsiz YL programlar›

açmalar› için teflvik edilmesi çok yararl› olur.

Böylece hem alanda çal›flanlara kendilerini uz-

manlaflt›rma olana¤› verilir hem de YL ö¤renci

say›s› art›r›lm›fl olur. 

7. Alanda çal›flanlar için ayr›ca yetki belgesi

ve sertifika programlar› gelifltirilmelidir.

8. Ö¤rencilerin staj ve sosyal konulara aktif

kat›l›mlar›n› sa¤layacak bir düzenleme lisans e¤i-

timine dahil edilmelidir (ODTÜ’de bu do¤rultuda

bir ad›m at›ld› ve kredisiz staj dersi bu y›l uygu-

lanmaya bafll›yor).
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9. Yeni aç›lan, alt yap›s› ve olanaklar› s›n›rl›
olan psikoloji bölümleri için bir geliflim stratejisi
önerilmeli, lisans ve YL e¤itimine bafllama stan-
dartlar› ve baflar› ölçütleri belirlenmelidir. 

10. Her bölüm, standartlara uygun olarak be-
lirlenen derslerin en az %80’inin kadrolu eleman-
lar taraf›ndan verilebildi¤i bir alt yap›ya sahip ol-
mal›d›r.

11. E¤itim kalitesi ve etik duyarl›l›k psikolo-
ji e¤itiminde en temel varsay›mlar olmal›d›r.
TPD, APA’ya benzer flekilde bir bölüm akredite
etme program› ve standartlar› gelifltirmeli ve in-
formel olarak bile olsa bunu uygulamal›d›r.

12. APA ve EFPPA’ya benzer flekilde e¤i-
timde alt alan ve müfredat tan›mlar› yap›lmal›,
güncellenmeli ve baflar› standartlar› oluflturulma-
l›d›r. Bunun için bölümler aras› iflbirli¤i ve ortak
çal›flmalar yap›lmal›d›r.  

PPssiikkoolloojjii  EE¤¤iittiimmiinnddee  AArraaflfltt››rrmmaa
AAllaannllaarr››nn››nn  BBeelliirrlleennmmeessii

Psikoloji e¤itiminde “bilim insan›-araflt›rma-
c›” modeli temel al›nd›¤›ndan araflt›rma alanlar›-
n›n belirlenmesi ve e¤itimin, özellikle YL ve dok-
tora e¤itiminin etkin araflt›rmaya  dayand›r›lmas›
gerekir.

Her ülke kendi tarihsel koflul ve öncelikleri
içinde psikoloji araflt›rma alanlar›n› yap›land›rm›fl
ve e¤itimini tarihsel geliflimine ve ülke kültürel
dokusuna dayand›rm›flt›r. Örne¤in, ABD’de sos-
yal psikoloji tarihinde tutum, tutum de¤ifltirme,
kal›pyarg›lar, ayr›mc›l›k, sosyal bilifl, çok kültür-
lülük, benlik, vb. temel çal›flma alanlar› ülkenin
tarihi kimlik ve sosyal sorunlar›n›n, k›saca tarih-
sel-kültürel ba¤lam›ndaki araflt›rmalar›n bilimsel
bir özeti gibidir. Türkiye’de yükselen beklentilere
uygun olarak psikoloji e¤itiminin ve biliminin ge-
liflmesi ve Türkiye’de psikolojinin, hem bilimsel

olarak ileri, yetkin ve uluslar aras› çizgide hem de
uygulamada da ifllevsel ve etkin olabilmesi için
mutlaka “yerellefltirilmesi” gerekmektedir. Bunun
için öncelikle:      

a. Temel araflt›rmalarda uluslar aras› yar›flma-
ya kat›lacak düzeyde alt yap› oluflturulmal› ve
baflta bölümler olmak üzere araflt›rma-laboratuvar
alt yap›s›n gelifltirilmelidir. Her bölümde farkl›
deneysel alanlarda en az bir laboratuvar olmas› ilk
befl y›l›n ölçütü olmal›d›r. 

b. Ulusal planda ülkeye-kültüre yönelik ola-
rak, toplum dinamiklerinin,  ihtiyaç ve beklentile-
rin ve sorunlara yaklafl›mlar›n temel araflt›rma ko-
nular›nda kapsanmas› için, yönlendirilmifl ve ön-
celikli alan› belirlenmifl davetli projeler için kay-
nak oluflturulmal›d›r. K›saca, psikoloji araflt›rma-
lar› yoluyla psikoloji disiplininin toplum doku-
sunda ve derinli¤inde hissedilir hale getirilmesi,
2023 vizyonunda yer almal›d›r.

c. E¤itim (okul ve e¤itim psikolojisi), sa¤l›k
(sa¤l›k psikolojisi, rehabilitasyon psikolojisi-özel
e¤itim, önleyici sa¤l›k, travma ve toplum psikolo-
jisi), adalet (adli psikoloji) alanlar›nda psikoloji-
nin geliflimine öncelik verilmelidir. Böylece psi-
koloji çal›flma alanlar›yla, toplum beklentileri ve
geliflme alanlar›yla bir uyuflma sa¤lanmal›d›r.Bu
durum, insan ya da sosyal kapital yat›r›m› olarak
ve insan kapasitesinin art›r›lmas› vizyonuna da
uygundur.

ÖÖnncceelliikklleerr::  

Uygulama alanlar›ndaki öncelikler planlan›r-
ken bilim-uygulama bütünlü¤ü felsefesine uygun
olarak psikolojinin geliflme güzergah› afla¤›daki
önceliklerle yak›ndan ilintilidir: 

a. Psikolojinin uygulama alanlar›n›n standar-
d›n› (kalitesini) garantileyecek ve gelifltirecek
olan Meslek Yasas›n›n öncelikle ç›kar›lmas›, bu
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yasaya Derne¤in ve psikoloji toplumunun “acil
eylem plan›nda” önceli¤in verilmesi.

b. Öncelikli olarak ihtiyaç duyulan uygulama
alanlar›n›n ve disiplinler aras› çal›flma gerektiren
alanlar›n belirlenmesi ve bu alanlarda baflta tezsiz
yüksek lisans programlar›, kapsaml› sertifika
programlar› gibi seçeneklerle eleman yetifltirilme-
sine öncelik verilmesi. 

c. Özel e¤itim, okul-e¤itim psikolojisi, trafik
ve güvenlik psikolojisi, travma, adli psikoloji ça-
l›flmalar› gibi alanlarda uygulama standartlar›n›n
(yeterlilik ve yetkinlik ölçütlerinin) belirlenme-
si.Gerekti¤inde di¤er alanlarda çal›flan psikolog-
lardan belirli formasyonu karfl›layacak flekilde ih-
tiyaç duyulan alanlara sertifikaland›rmalar yap›l-
mas›. Örne¤in, çocuk mahkemelerinde çal›flacak
psikologlar için bir sertifika program› oluflturmak
gibi.

d. Avrupa Birli¤i ile bütünleflme sürecinde
h›zlanmas› ve örüntü de¤ifltirmesi beklenen sos-
yal de¤iflim dinamiklerinin olas› sosyal psikolojik

etkilerini (sonuçlar›n›) dikkate alarak, sosyal kim-

lik, gruplar aras› çat›flma ve uzlaflma, göç, kültü-

rel uyum, kültürleflme, tutum de¤iflimi, sosyal ka-

pital, sosyal hareketlenme (mobilite) gibi ilgili

konular›n araflt›rma öncelikleri aras›na al›nmas›.

Gerekti¤inde yaln›zca bu konular› kapsayan ya-

y›nlar için özel dergilerin ç›kart›lmas›. TÜB‹TAK

vb. kurulufllar›n destek programlar›nda bu tür ko-

nulara öncelik verilmesi.

e. Bilifl, alg›, ö¤renme, duygu gibi psikoloji

alanlar›ndaki alt-disiplinler aras› çal›flmaya göre-

ce daha uygun konularda ortak çal›flmalara önce-

lik verilmesi ve bu çal›flmalar›n uygulamaya dö-

nük katk›lar›n›n toplum yarar›na sunulmas› için

çal›flmalar yap›lmas›.

f. Erken dönem (özellikle 0-6 yafl) geliflimde

risk ve koruyucu faktörler, kültüre özgü anne-ba-

ba tutumlar›, ilgi-bak›m davran›fllar› konular›nda

uygulama do¤urgusu yüksek olan çal›flmalara ön-

celik verilmesi.


