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Ülkemizde bölüm bafl›na düflen ö¤retim üyesi
say›s› 4.75, yani yaklafl›k 5 civar›nda bulunmak-
tad›r. Psikoloji alan›nda alt yap›n›n ya da mini-
mum standartlar›n sa¤lanmas›nda, ilk olarak in-
san kaynaklar›, yani yetiflmifl psikolog say›s›
önem tafl›maktad›r. Bu nedenle, sizlerle bölüm
kurman›n süreçlerini ve ülkemizdeki zorluklar›n›
paylaflmak istiyorum. Bildi¤iniz gibi, ülkemizde
1992 y›l›nda 22 üniversite kurulmufltur. Bu üni-
versitelerden biri olan Abant ‹zzet Baysal Üniver-
sitesi ad›na yurtd›fl›na gönderildim. 2000 y›l›nda
yüksek lisans ve doktora çal›flmalar›n› tamamla-
m›fl olarak yurdumuza döndü¤ümde bölümü olufl-
turma aç›s›ndan hiçbir haz›rl›k yap›lmad›¤›n›
gözledim. Buna ek olarak, fen a¤›rl›kl› bir fakül-
tede bulunan ö¤retim elemanlar›n›n psikoloji bili-
minden pek bir fley anlamad›klar›n› ve farkl› yo-
rumlar› oldu¤u da aç›kt›. Bölüm kurma çal›flmala-
r› için belli bafll› üniversitelerimizde psikoloji bö-
lümlerinde bulunan ö¤retim üyeleriyle görüflme-
lerde bulundum ve bu görüflmeleri rapor ettim.
Ancak bu çal›flmalara karfl›n, beklenilmesi gerek-
ti¤i söylendi. Yaklafl›k bir y›l bekleme sürecinden
sonra, yedek subay olarak askere al›nd›m ve
T.S.K. Rehabilitasyon ve Bak›m Merkezi’nde
psikolog olarak görev ald›m. Alanda çal›flan mes-
lakdafllar›m›n ciddi sorunlar› oldu¤unu gözledim.
Hizmet içi e¤itim ve seminerlerle bu aç›kl›klar›

kapatmak için görevlendirildim. Gözlenen bir ek-
siklik, ülkemizde bulunan üniversitelerimizde Re-
habilitasyon Psikolojisi alan›nda hiçbir dersin yer
almam›fl olmas›yd›. Rehabilitasyon psikolojisi
travma ve k›smi felç geçiren hastalar›n rehabili-
tasyondan geçerek topluma kazand›r›lmas›nda
psikolojinin alt alanlar› olan deneysel, sosyal, ge-
liflim psikolojisi, anormal insan davran›fllar› psi-
kolojisi ve bu alanlar›n özel alt alanlar›n›n ilgilen-
di¤i disiplinleraras› bir aland›r. Bu nedenle, psi-
kolojide minimum standartlar›n sa¤lanmas›nda
bu konunun üzerinde durulmas› gerekti¤i ve ders-
lerin aç›lmas› gerekti¤i inanc›n› tafl›maktay›m. 

‹kinci olarak, dört y›ll›k ders program›nda top-
lumsal gereksinimlere uygun olarak derslerin yer
almas› ve kuramsal ve uygulamal› ders çeflitlili¤i-
nin art›r›lmas› gerekti¤ini düflünüyorum. Bu ko-
nular› dikkate alarak varolan olanaklar›m›z çerçe-
vesinde Psikoloji Bölümünü olufltururken ya da
yap›land›r›rken ders program›n› en genifl ve ça¤-
dafl duruma getirmeye çal›flt›k. fiu anda program
olmad›¤› için size sunam›yorum, ancak ilgilenen-
ler üniversitemizin web sayfas›na girebilirler. Bu
program›n yürütülmesinde ilk y›l içinde bölüm
d›fl› derslerin, örne¤in, ekonomi, matematik, bi-
yoloji, sosyoloji gibi derslerin; öte yandan psiko-
lojiye girifl ve istatistik derslerinin yer almas› sa¤-
lanm›flt›r. ‹kinci y›l deneysel psikoloji, sosyal psi-
koloji, geliflim psikolojisi, anormal psikoloji gibi
temel derslerin; üçüncü y›l ise endüstri psikoloji-
si ve her alt alanla ilgili uzmanlaflma dersleri ve
uygulamaya yönelik derslerin yer almas› sa¤lan-
m›flt›r. Dördüncü y›lda, yine uygulama derslerinin
ve daha genifl kapsaml› derslerin olmas›n›n uygun
oldu¤u düflünülmüfltür. Gördü¤ümüz bir gerçek,
dört y›l boyunca verilecek dersleri düflünürseniz,
program›n özellikle 2. y›ldan itibaren yo¤un oldu-
¤unu görebilirsiniz. Bu ba¤lamda, psikoloji e¤iti-
minin 4 y›ll›k de¤il 5 ve hatta 6 y›ll›k olmas› ge-
rekti¤i görüflünü ben de di¤er konuflmac›lar gibi
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tafl›maktay›m. Bu flekilde e¤itim program s›k›fl›k-
l›¤›n› azaltacak ve kuramsal ve uygulama dersle-
rinin özümsenerek al›nmas›n› sa¤layacakt›r. So-
nuç olarak, yeterli bilgi ve beceriyle donanm›fl
psikolog yetifltirilmifl olacakt›r. 

Alt yap›n›n sa¤lanmas›nda, üçüncü bir konu
laboratuvar olanaklar›n›n art›r›lmas›d›r. Laboratu-
var uygulamalar› ö¤rencilerimizin yetiflmesinde
çok büyük önem tafl›maktad›r ve minimum stan-
dartlardan biri olmal›d›r. Fen-Edebiyat Fakülte-
si’nde flu anda 4 ö¤retim üyesi (bu ö¤retim üyele-
rimizin hepsinin yurtd›fl› deneyimi olup, ilgili
alanda proje ve ödülleri bulunmaktad›r) ve 2 arafl-
t›rma görevlisi bulunmaktad›r. Etkin durumda
olan bir laboratuvar›m›z ve yap›m aflamas›nda
olan 3 laboratuvar›m›z bulunmaktad›r. Bu labora-
tuvarlar için kaynak hem üniversite hem de
TÜB‹TAK taraf›ndan desteklenmektedir. Her ne
kadar laboratuvar›n sa¤lanmas› konusunda bir ta-
k›m zorluklarla karfl›lafl›yor olsak bile, somut ifl-
lemsel dönem özellikleri gösteren ilgililerinize
basit ve tekrarl› olarak anlatmak zorunda kalsak
bile, yeni bir üniversite olman›n ve ayn› zamanda
üniversite taraf›ndan desteklenmenin kolayl›klar›-
n› da yaflad›¤›m›z› da belirtmemiz uygun olacak-
t›r. 

Dördüncü bir konu, projelerin al›nmas› ve ekip
çal›flmalar›n›n h›zland›r›lmas›d›r. Ülkemizde ekip
çal›flmalar›n›n say›s› yok denecek kadar azd›r. 6.
Çerçeve Program› kapsam›nda ve di¤er projelerle
çal›flmalar›n say›s›n›n art›r›lmas› ve bu konuda

bilgi a¤›n›n art›r›lmas› gerekmektedir. Di¤er
önemli bir konu, bölümler aras› bilgi al›flveriflini
h›zland›rmak için konferanslar ve seminerler dü-
zenlenmeli ve ö¤rencilerin kat›l›mlar› h›zland›r›l-
mal›d›r. Bu ba¤lamda ö¤renci kongrelerinin ve
konuflmac› davetlerinin yararl› oldu¤unu düflün-
mekteyim. Son olarak, ders kaynaklar› konusunda
son y›llarda güzel geliflmeler olmas›na karfl›n, ye-
terli olmad›¤›n› ve daha da art›r›lmas› gerekti¤ini
düflünmekteyim. Ö¤rencilerimize ek kaynaklar›n
sa¤lanmas›, geliflmelerinde önemli rol oynaya-
cakt›r. 

Sonuç olarak, psikoloji biliminin tan›t›m çal›fl-
malar›na a¤›rl›k verilmeli; büyük geliflmeleri bek-
lemek yerine küçük ad›mlar at›lmal›d›r. Uygula-
ma yapan psikologlar›n bulunduklar› bölümde ve-
ya kurumlarda hasta görme, görüflme ve test ver-
me çal›flmalar› belgelendirilmeli ve ücretlendirme
yap›lmal›d›r. Baflka bir deyiflle, yaln›zca ka¤›t
üzerinde istenildi¤inde görüflme yapan de¤il; gö-
rüflmelerin, tekniklerin veya uygulamalar›n resmi
kay›tlara al›nmas›nda çal›flmalara h›z verilmeli-
dir. Bu konuda geliflmeler için Rehabilitasyon ve
Bak›m Merkezi örnek al›nabilir. E¤itim sürecinin
sonunda, ilgili psikoloji alanlar›nda staj yapabil-
menin yollar› aç›lmal›; staj çal›flmalar› yaln›zca
tek bir alana özgüymüfl gibi alg›lanmamal›d›r.
Kongreler, seminerler art›r›lmal›, toplumsal/ev-
rensel geliflimeler izlenmeli ve öngörü çal›flmala-
r› yap›lmal›d›r. 


