
 

  



Sevgili Okuyucu,  

Her geçen gün değişen dünyamızda değişim bilgi ile birlikte yol alıyor. Bu yüzden bilgiye 
ulaşmak, değişime ayak uydurmamıza ve yeri geldiğinde bir şeyleri değiştirebilmemize 
yardımcı olur. Giderek büyüyen bilgi haznesinden yararlanmak ve değişen bilgiyi yakalamak 
için çoğu zaman bize sunulan kaynakları da yanımıza alıp daha fazlasını keşfetmemiz gerekir.  

Sadece okul dersleriyle geçirilen bir lisans eğitimi bazı eksiklikleri beraberinde getirebileceği 
için PSİART olarak biz, bizim gibi psikoloji alanında eğitim alan lisans öğrencilerinin 
akademik olarak gelişimine katkı sağlamak adına çeşitli faaliyetlerde bulunuyoruz. Elimizden 
geldiğince alandaki değerli hocalarımızın bilgi ve tecrübelerinden daha fazla kişinin 
faydalanmasını sağlamaya çalışıyoruz. Bu sebeple etkinliklerimize katılamayan psikoloji 
öğrencilerine ve konunun meraklısı okuyucularımıza bu önemli bilgi paylaşımlarını 
ulaştırmak adına PSİART’ın düzenlediği çeşitli etkinliklerdeki konuşmaları yazılı hâle 
getirdiğimiz PEN yani PSİART Etkinlik Notları’nı hazırlıyoruz.  

PEN serisinin altıncı notunda Prof.Dr. Osman Tolga Arıcak Hocamızın geçtiğimiz yıllarda 
PSİART Kış Okulu’nda ‘Eğitim Psikolojisi’ alanında yapmış olduğu konuşmaya yer 
veriyoruz.  

Çalışmamızdan istifade etmeniz dileğiyle.  

 

 

                                                                                                            Meryem Sena Burhan  

                                                                                                      PSİART Eğitim Koordinatörü  

 
  



 
EĞİTİM PSİKOLOJİSİ 

Prof. Dr. Osman Tolga ARICAK 
 

Merhaba değerli arkadaşlar, ben sizlere 
genel olarak “Eğitim psikolojisi nedir?”, 
“Eğitim psikolojisinin dünyadaki 
uygulamaları nasıl olmaktadır?”, 
“Türkiye’de durum nedir?” gibi konular 
hakkında konuşmak istiyorum. Aranızda 
bu alanda uzmanlık yapmayı düşünen veya 
bu alanda çalışmayı düşünenler olabilir. 
Genellikle psikoloji bölümüne gelen 
öğrencilerin kafalarındaki alan klinik 
psikoloji oluyor. Birinci sınıf öğrencilerine 
“Yüksek lisans yapmayı, üniversitede 
çalışmayı, düşünüyor musunuz?” diye 
sorduğumuzda öğrencilerin büyük bir 
kısmı “Evet, klinik psikoloji alanında 
yüksek lisans/doktora yapmak istiyoruz.” 
diyorlar. Fakat bu biraz ezbere bir cevap. 
Klinik psikolojinin veya diğer alanların 
gerçekte tam olarak ne olduğunu bilmeden 
özellikle hastane ortamının vermiş olduğu 
cezbedici özellikler, biraz da doktorculuk 
oynama isteği - beyaz önlük giyeyim, 
doktorculuk yapayım, hasta göreyim, 
hastam var diyeyim gibi - bu işin etiketle 
prestij yönü düşünülerek eğilim 
gösterildiğini ifade etmektedir. Toplumda 
da psikoloji denildiğinde deli doktoru tabiri 
ile karşılaşılıyor. Yani psikiyatriste eş 
değer bir anlam yükleniyor. Bu yanlış 
anlamanın vermiş olduğu durumlarla 
karışık olarak böyle bir algılayış var. 
Hâlbuki psikolojinin pek çok uzmanlık 
alanı, pek çok alt dalı var. Bunların 
içerisinde gelişim psikolojisi, deneysel 
psikoloji, sosyal psikoloji, (siyaset 
psikolojisi; sosyal psikolojinin alt 
alanlarına indiğimizde), endüstri/örgütsel 
psikoloji var. Fakat öğrenciler bunların tam 
olarak ne olduğunu bilmedikleri için klinik 
psikolojinin felsefesine hemen 
kapılabiliyorlar. Eğitim psikolojisi bunlar 
içerisinde en çok bilinmeyenlerinden veya 

bilinmesine rağmen çok umursanmayan 
alanlardan bir tanesi. Biraz bunun üzerinde 
durmak istiyorum.  

Öğretim üyeliği yaptığım daha önceki 
üniversitelerde de olabildiğince eğitim 
psikolojisi alanını tanıtmaya çalıştım. 
Öğrencilerimizin bir kısmı psikoloji 
bölümünü bitirdikten sonra iş 
bulamayacağı, klinik psikolojinin 
umdukları gibi çıkmayacağı veya diğer 
alanlarda çalışmaya mecbur oldukları için 
okulları tercih edebiliyorlar. Okullara 
başvurduklarında ise bugüne kadar eğitim 
ile ilgili bir yeterince formasyon 
almadıkları için sudan çıkmış balığa 
dönebiliyorlar. Yani hemen hemen her 
psikoloji öğrencisinin klinik alanda stajı 
varken, maalesef bir endüstri alanında, 
gelişim alanında veya eğitim psikolojisi 
alanında stajı yok. Böyle olunca da 
rehabilitasyon merkezleri dışında 
anaokullarda, ilkokullarda, ortaokullarda, 
liselerde çalışmaya başladıklarında ne 
yapacaklarını çok iyi bilemiyorlar ve işi iş 
başında öğrenmeye çalışıyorlar. Bu da 
işverenleri pek memnun etmiyor.  

Psikoloji bölümlerinde eğitim psikolojisi 
alanında çalışan hoca bulmak zor. Psikoloji 
bölümlerinde şu an öyle bir uzmanlık alanı 
olmadığı için hocaların da büyük 
çoğunluğu diğer alanlardan oluyor. 
Öğrenciler de eğitim psikolojisi alanında 
çalışan bir hocayla muhatap olamıyor. 
Biraz önce söylediğim gibi bu tür derslerin 
alınamaması mezun olduktan sonra 
öğrencilerin bu tür alanlarda eğitim ile 
ilgili uygulamalarda neler yapacaklarını 
bilememelerine yol açıyor.  

Eğitim psikolojisi nedir? Aslında eğitim 
psikolojisi uygulamalı psikolojinin bir alt 
alanı gibi görebiliriz ama tek başına bir 



alan değildir. Birkaç alanın bir 
kombinasyonu denilebilir. Bunlar 
içerisinde en önemli alan “gelişim 
psikolojisi”. Yani eğitim psikolojisi 
dediğimiz alan özde iki temel ögeden 
oluşmaktadır; gelişim psikolojisi ve 
öğrenme psikolojisi. Eğitim psikolojisi tek 
başına bir alan değil ama bununla birlikte 
bir uzmanlık alanı olarak kabul ediliyor 
aynen diğer alanlarda olduğu gibi. Mesela 
deneysel psikoloji dediğimizde çok geniş 
bir alan. Öğrenme mi çalışacaksınız, sosyal 
alanda mı çalışacaksınız veya hayvan 
deneyleri mi çalışacaksınız? Ne 
çalışacaksanız ona göre özelleşme 
gerektiren bir alan. Eğitim psikolojisi için 
de bunun geçerli olduğu söylenebilir.  

Genel olarak ele aldığımızda eğitim 
psikolojisi, psikolojide elde edilmiş 
bulguların, araştırmaların eğitim alanına 
uyarlanmasını içermektedir. Yani psikoloji 
biliminin (bunun içinde davranışçı 
psikoloji, bilişsel psikoloji, gelişim 
psikolojisi, deneysel psikoloji çalışmaları, 
sosyal psikoloji çalışmaları da var) eğitim 
ile ilgili uygulamalara uyarlanması olarak 
söyleyebiliriz. 

Eğitim psikolojisini ben üç ögeye ayırdım; 
birincisi gelişim ayağı, ikincisi öğrenme 
ayağı ve üçüncüsü öğretim ayağı. Genelde 
psikoloji bölümlerinde gelişim ve öğrenme 
psikolojisi verilir ama öğretme ayağı 
verilmez veya eksik kalır. Burada “Etkili 
bir öğretim nasıl olur?” sorusuna yanıt 
aranır. Öğretim ayağı bu işin eğitim 
fakülteleri ve öğretme becerileri ile ilgili 
olan kısmıdır. O yüzden bu konu psikoloji 
bölümlerinde dikkate alınan bir uygulama 
veya bir araştırma alanı olmamıştır.  

İlk önce psikolojinin anavatanına bakalım, 
“ABD’de ne oluyor? Eğitim psikolojisinin 
durumu nedir? Neler yapılıyor?” bu 
konulara biraz değinelim. Eğitim 
psikolojisinin tarihçesine baktığımızda 
aslında ilk davranışçı uygulamalarla 

başlandığını görebiliriz. Yani Watson’ın, 
Tolman’ın, Paul’un deneyleriyle 
başladığını hatta ilk Thorndike, Tolman, 
Paul gibi psikologların (davranışçı 
psikoloji açısından) ilk eğitim psikologları 
olarak görüldüklerini biliyoruz. Onların 
deneyleri aslında eğitim psikolojisine yön 
vermiştir. Fakat öncesinde de Avrupa’da 
bu alanda çalışan psikolog vardı. Daha çok 
pedagojik açıdan diyebileceğimiz işin daha 
çok psikopedagojik yönüyle ilgilenen -
Russell gibi mesela- kişiler olduğunu 
görüyoruz. Orada da deneysel, kanıta 
dayalı olmaktan ziyade spekülatif, sosyal 
uygulamaların yer aldığını görmekteyiz. 
Fakat Piaget’nin ve Vygotsky’nin ilk 
çalışmaları eğitim psikolojisine yön veren 
çalışmalardır. Özetle eğitim psikolojisinin 
ilk davranışçı psikologların çalışmalarıyla 
başlayıp daha sonra Piaget’nin ve 
Vygotsky’nin bulgularıyla gelişen bir 
disiplin olduğunu söylemek mümkün.  

Amerikan Psikologlar Derneği’nin çatısı 
altında alt bölümler tanımlanmaktadır. O 
bölümlerden “Educational Psychology”  
eğitim psikolojisinin 15’inci bölüm olarak 
tanımlandığını görüyoruz. 16’ıncısı 
“School Psychology” yani okul psikolojisi 
olarak tanımlanmıştır. Psikoloji alt 
alanlarının en ayrıntısına kadar trafik 
psikoloji, spor psikolojisi gibi pek çok 
alanın bölümler halinde tanımlandığını 
görmekteyiz bugün. Eğitim psikolojisi de 
15’inci olarak bu bölümlerin ilklerinden 
olduğunu göstermektedir.  

Amerika’da eğitim psikolojisinin uzmanlık 
alanı olarak hangi üniversitelerin altında 
olduğuna baktığımızda pek çok üniversite 
görülmektedir. Amerika’da birçok 
psikoloji eğitimi veren üniversite 
olmasının yanında 2016 istatistiklerine 
baktığımızda en üst düzeyde (eğitim 
psikolojisi ile ilgili) yüksek lisans ve 
doktora programları sunan üniversiteler; 
Wisconsin-Madison Üniversitesi, Stanford 
Üniversitesi, Michigan Ann Arbor 



Üniversitesi, Michigan State Üniversitesi 
ve Illinois-Urbana Champaign Üniversitesi 
olduklarını görülmektedir. Amerika’da 
eğitim psikolojisi alanında yüksek 
lisans/doktora yapmak isteyen bir 
kişiyseniz bunların size önerilen ilk 5 
program olduğunu görürsünüz.  

Eğer Amerikan Psikologlar Derneği’nin 
internet sitesine girecek olursanız alt 
bölümler sayfasından eğitim psikolojisi ile 
ilgili ayrıntılı bilgilere ulaşabilirsiniz. APA 
kataloğundan “Eğitim psikolojisi nedir?”, 
“Bölüm 15 neler yapar?”, “Faaliyetleri 
nelerdir?” gibi bilgilere ulaşabilirsiniz.  

Wisconsin-Madison Üniversitesi Eğitim 
Psikolojisi programının içeriğini göstermek 
istiyorum. Eğitim psikolojisi biraz önce 
söylediğim gibi bir şemsiye, çatı alan. 
Bunun altında görülen programlar: İnsan 
gelişimi (Human developement), Öğrenim 
bilimleri (Learning science)’, ‘Araştırma 
yöntemleri’ (Quantitative methods), ‘Okul 
psikolojisi’ (School psychology).  Eğitim 
psikolojisi alanında yüksek lisans/doktora 
yapmak istediğinizde başvururken hangi 
alt disiplinde çalışacağınız sorulur. 
Diplomanızda alt disiplin değil eğitim 
psikolojisi yazar. Ben 2006-2007 yılları 
arasında Indiana Üniversitesi’nde Eğitim 
Psikolojisi bölümünde araştırma görevlisi 
olarak çalıştım. Orada da bu bölümler-
disiplinler mevcut. Bölümün ismi “Eğitim 
Psikolojisi Departmanı” olarak geçer. 
Ancak anabilim dallarına baktığımızda az 
önce saydığımız disiplinler/programlar var. 
Ben okul psikolojisi alanında çalışmıştım. 
Çünkü birinde karar kılıp çalışmak 
zorundasınız. Bu yüzden eğitim psikolojisi 
çatısı altında bu tür programların olduğunu 
bilmemiz gerekiyor. 

Peki Türkiye’de durum ne? Türkiye’de 
durum biraz farklı. Eğitim psikolojisi Türk 
Psikologlar Derneği ve psikoloji bölümleri 
tarafından psikolojinin alt bir alanı olarak 
kabul edilmiyor. Çünkü, Türkiye’de 

1960’lara dayanan bir ayrışma söz konusu. 
Psikoloji ve Pedagoji daha sonraki ismi ile 
Rehberlik ve Psikolojik Danışma adı 
altında iki ayrı bölüm olduğunu görüyoruz. 
Eğitim bilimleri bölümünün bir alt 
anabilim dalı olarak “Rehberlik ve 
Psikolojik Danışma” bölümünün ayrıştığını 
görmekteyiz. Bu ayrışmadan dolayı 
Türkiye’de psikologlar ve psikoloji 
camiası eğitim psikolojisini, psikolojinin 
bir alt alanı olarak görmemeyi tercih etti. 
Çünkü zaten o konuyla ilgilenen temeli 
1950’lere dayanan ayrı bir alan oluşmuştu. 
Türkiye’de cumhuriyetin ilanından sonra 
peyderpey insanlar Amerika’ya, Avrupa’ya 
yüksek lisans/ doktora yapmaya gittiler. 
1950’li yıllarından itibaren yurtdışında 
danışmanlık, eğitim psikolojisi alanında 
uzmanlık yapmış kişiler Türkiye’de eğitim 
fakültelerine döndüler. Bu ilk dönemlerden 
iki tanesi de ODTÜ’de çalışan Hasan Tan 
ve Fatma Varış’tı. Bu kişiler Türkiye’ye 
döndüklerinde Amerika’da yapmış 
oldukları bu programları eğitim fakülteleri 
altında inşa ettiler. Bu da ister istemez 
psikoloji bölümü altında bu tür bölümlerin 
oluşmamasına yol açtı. Bunun yanı sıra 
genel psikoloji bölümleri de vardı. Bugün 
hâlâ İstanbul Üniversitesi’nde klinik 
psikoloji diye bir yüksek lisans veya 
doktora programı olsa da diplomanızda 
klinik psikoloji değil, genel psikoloji 
olarak tanımlanır. Örnek verecek olursak 
klinik yüksek lisansı yapan birisinin 
diplomasında ‘klinik psikoloji’ olarak 
yazılmaz ya da deneysel psikolojide 
doktora yapan birinin diplomasında 
‘deneysel psikoloji’ yazmaz. Diplomada 
sadece psikoloji doktorası yazar. Yeni 
kurulan üniversitelerde bu alanlar da 
diplomalarda belirtiliyor. Bu şekildeki 
ayrışmalar o zaman hiç yoktu. Bu nedenle 
eğitim psikolojisi eğitim fakültelerinin 
alanı olarak oluşmuş oldu. Psikoloji 
camiası buna sahip çıkamayınca buna 
özellikle eğitim fakülteleri sahip çıkmış 
oldu. Eğitim bilimleri altında program 



geliştirme, ölçme ve değerlendirme, eğitim 
yönetimi, eğitimde psikolojik hizmetler 
gibi alanlar oluştu. Eğitimde psikolojik 
hizmetler daha sonradan rehberlik ve 
psikolojik danışmanlık olarak da anılmaya 
başlayan bu anabilim dalları içerisinde alt 
bir anabilim dalı olarak gelişmeye devam 
etti. ‘Eğitimde Psikolojik Hizmetler’ eski 
ismiyle ‘Eğitimin Psikolojik Temelleri’ ilk 
defa Ankara Üniversitesi’nde yer buldu. 
Uzun yıllar boyunca hep bu şekilde eğitim 
psikolojisi az önce sayılan bölümler adı 
altında bir yüksek lisans/doktora programı 
olarak kendine yer bulmuş oldu. Bugüne 
baktığımızda benzer bir durum ile 
karşılaşmaktayız. Eğitimde psikolojik 
hizmetler denen programlar aslında eğitim 
bilimleri bölümlerinin rehberlik ve 
psikolojik danışmanlık anabilim dalları 
altında çalıştığını görmekteyiz. Peki 
Türkiye’de şu anda bir eğitim psikolojisi 
yüksek lisans/doktora programı var mı diye 
baktığımızda sadece Ankara Üniversitesi 
Eğitim Bilimleri Enstitüsü adı altında 
eğitim psikolojisi yüksek lisans ve doktora 
programlarının olduğunu görüyoruz. 
Bunun dışında benim bildiğim kadarıyla -
eğer yeni açılan olmadıysa- başka bir 
üniversitede eğitim psikolojisi adı altında 
yüksek lisans/doktora programı yok. 
Ancak yüksek lisans/doktora programı 
olmayan bir alanın YÖK tarafından bir 
doçentlik alanı olarak tanımlandığını 
görmekteyiz. Yani YÖK’te eğitim 
psikolojisi adı altında rehberlik ve 
psikolojik danışmanlıktan, gelişim 
psikolojisinden veya öğrenme 
psikolojisinden ayrı olarak bir doçentlik 
alanı mevcut.  

Peki buraya kimler başvuruyor?  
Genellikle bu alana PDR veya psikoloji 
bölümü mezunları, yüksek lisansı ve 
doktorası psikolojik hizmetler üzerine 
olanlar, çalışmaları daha çok okul bazında 
olan akademisyenler eğitim psikolojisi 
doçentlik alanına başvuruyorlar.  

Eğitim psikolojisinin Türkiye’nin psikoloji 
camiasında Amerika’da da olduğu gibi bir 
yer bulması talebim var. En azından 
psikoloji öğrencileri bilsinler ki eğitim 
psikolojisi psikolojinin bir alt uzmanlık 
alanıdır ve bu alanda taleplerin oluşması ve 
öğrencilerin bu alanda uzmanlaşması 
alanın gelişmesinde önemli bir adım olur. 
Mesela benim bazı öğrencilerim yurtdışına, 
Amerika’ya gidiyorlar. Bir öğrencim geçen 
sene kabul aldı. Referanslarından biri de 
bendim. Amerika’da şu anda New York 
Üniversitesi’nde eğitim psikolojisi 
alanında doktora yapıyor. Milli Eğitim 
Bakanlığı adına gitti. MEB kontenjan 
açarken özellikle eğitim psikolojisi 
alanında yüksek lisans/doktora yapmak 
üzere diye bir koşul koymuştu. Benim bu 
öğrenci arkadaşım, meslektaşım da kabul 
aldı. Yine Georgia Üniversitesi’nde eğitim 
psikolojisi alanında doktora yapan bir 
öğrencim var. O da Buffola State 
Collage’da öğretim görevlisi. Türkiye’de 
bu alan kısıtlı olduğu için insanlar doğal 
olarak yurtdışına gitmeyi tercih ediyorlar. 
Fakat Ankara Üniversitesi şu an için böyle 
bir eğitim veriyor. Fakat bizim isteğimiz 
psikoloji bölümlerinde de eğitim 
psikolojisi alanının olması. En azından 
yüksek lisans ve doktora programlarının 
oluşturulması ve çalışmalara başlanması. 
Çünkü psikoloji bölümlerinin sayısı arttı. 
Mezunların sayısı artıyor. İnsanlar 
piyasada sadece klinik psikolog, sadece 
endüstri psikoloğu veya sadece gelişim 
psikoloğu olarak iş bulamıyorlar. Bu 
öğrencilerin bir kısmı ciddi anlamda 
okullarda çalışmaya başladı. Benim şu 
anda bildiğim en az 10 tane okulda (özel 
okullardan bahsediyorum) okul psikoloğu 
olarak çalışan psikoloji mezunu öğrenci 
arkadaşlarım var. Bunların en büyük 
sıkıntısı da şu oluyor; ne yapacaklarını 
bilemeyebiliyorlar. Çünkü onlara hiçbir 
şekilde yeterli bir eğitim programı, 
formasyon verilmemiş. Eğitim psikolojisi 
adı altında bir ders var ama çoğunlukla 



seçmeli ders olarak görülmekte. Zorunlu 
bir ders değil. Olsa bile yetersiz 
uygulamadan dolayı ciddi bir eksiklik 
yaşanıyor. 2012 yılında TPD’nin o 
zamanki başkanıyla görüşmüştüm. Kendisi 
de benim ile aynı fikirde olduğunu 
söylemişti. Ancak şu anda eğitim 
fakülteleri altında yer almasından dolayı bu 
konuda dernek olarak pek bir atılımlarının 
olmadığını, dernek yönetim kurulunun çok 
destek vermediğini söylemişti. Açıkçası 
dernek tarafından rağbet/talep olmadı. 

Benim önerim nedir? Türkiye’deki 
psikoloji bölümlerinde de bu alanın sadece 
seçmeli bir ders olarak değil uygulamalı 
olarak staj alanı hâline gelmesini eğitim 
psikolojisi derslerinin/staj alanlarının 
oluşturulmasını öneriyorum. Hatta siz 
öğrenci arkadaşlarımdan bu tür taleplerde 
bulunmanızı istiyorum. Hocalarınız her ne 
kadar kayıtsız davranış sergiliyorlarsa da 
onlara en azından “Biz mezun olacağımız 
zaman bir kısım arkadaş okullarda 
çalışacak.” demeniz gerekmektedir. Zaten 
bu durumu hocalarınız da biliyor artık. 
“Biz okullarda çalışacak olmamıza rağmen 
böyle bir donanımımız yok.”, “Herhangi 
bir şekilde alana dair bir seçmeli dersimiz 
yok.”, “Bu alana dair yeterli bir şekilde 
donanabilmemiz için bize bu tür 
dersler/staj alanları sunmanızı talep 
ediyoruz.” diyebilmeniz gerekiyor. Aksi 
takdirde sırf zorunluluktan, iş 
bulamamaktan dolayı okula gittiğinizde, 
açık söyleyeyim, oradaki müdürler veya 
öğretmenler size pek de saygı duymuyor. 
Çünkü ‘iş bulamamış’ olarak etiketlenmiş 
olunabiliyor. Bu gözle bakılması hiç hoş 
bir durum değil. Hâlbuki “Ben okulda 
çalışmak istiyorum, buraya özellikle 
geldim, öğrenciler ile çalışacağım.” 
dediğinizde okul tarafından saygı ve destek 
görüyorsunuz. Ancak çaresizlikten oraya 
geldiğinizde oradaki ömrünüz de çok uzun 
olmuyor. Ben alan çalışması dersini 
açtığımda (daha önceki çalıştığım 

kurumda) birkaç öğrencim “Hocam biz 
okulda çalışmayı düşünmüyoruz. Kredimiz 
dolsun diye bu dersi alıyoruz.” demişlerdi. 
Bu zorunlu bir staj programı olduğu için 
öğrencileri okullara gönderdik. En başta 
klinik psikoloji alanını düşünen bu 
öğrenciler staj dönemlerinden sonra okulun 
kendileri için daha iyi olduğunu/olacağını 
gözlemlediler. Böyle bir staj deneyiminiz 
olmazsa açıkçası ne ile karşılaşacağınızı 
çok iyi bilemiyorsunuz. Buradaki sorun şu; 
anaokulunda mı, ilkokulda mı, lisede mi 
çalışacaksınız? Kimi psikolog ergenlerle 
çalışmayı, kimi psikolog küçük yaş 
çocuklarla çalışmayı tercih edebilir. Artık 
bu onların kendi ilgi alanlarıyla ilgilidir. 

Aynı Amerika’da olduğu gibi TPD çatısı 
altında da bu tür bölümlerin oluşturulması 
ve bunlardan eğitim psikolojisinin bir alt 
alan olarak tanımlanması önemli. Psikoloji 
bölümlerinin bir lisansüstü programı -belki 
baştan doktora bölümü açmak zor olabilir- 
açmasında fayda var. En azından insanlar 
gelsinler burada yüksek lisans yapsınlar. 
Hatta okul psikologları gelsinler 
uygulamada ve teorik zeminde 
uzmanlaşsınlar, araştırmalara da kaynaklık 
teşkil etsinler. Bunun yaygınlaşmasında 
MEB’in önemli bir rolü var. Tabii bu 
sadece bir öneri. Şu anda gücümüz ona 
yetmez ama politika yapıcıların, 
bakanlıkların sadece PDR değil, ayrı bir 
okul psikolojisi tanımı da yapmasında 
fayda var. Aslında böyle bir tanım 
mevzuatta olmasına rağmen uygulanmıyor. 
İstenirse PDR’de olduğu gibi psikologlar 
da okul psikologları olarak atanabilirler. 
Hatta rehberlik araştırma merkezlerinin 
böyle bir kadro tanımı da mevcut. Ancak 
şu an faaliyette değil. Psikoloji mezunları 
aynı psikolojik danışmanlık ve rehberlikte 
olduğu gibi Milli Eğitim Bakanlığı 
içerisinde “okul psikoloğu” tanımıyla 
çalışma taleplerinin sesi yükseltilebilir. Bu 
da sizin ilerideki birlik olarak 
yapabileceğiniz şeylerden bir tanesi. 


