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Komisyon Üyeleri
 Dernek yönetim kurulu başkanı 
 Diğer komisyon ve çalışma birimi temsilcileri
 İlgili diğer katılımcılar
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Komisyonun Amacı
 Ülkemizde, birçok alanda gelişme gösteren yaratıcı sanat 

psikoterapilerinin, eğitim ve uygulama alanındaki standartlarını 
oluşturmak, uygulama alanındaki işlevlerini ve sınırlarını 
belirlemek, eğitim ve uygulama alanındaki etkinliklere yön verecek 
etik kodları oluşturmak üzere çalışmalar yürütmektir. 

 Bu komisyon, derneğin ana hedefleri doğrultusunda çalışır ve 
ülkemizde sanat psikoterapilerinin hem eğitim hem uygulama 
alanında uluslararası düzeye uygun standartlara ulaşmasını  
amaçlar.
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      Yakın vadeli hedefler: 
 Eğitim ve uygulama alanında belli kriterler oluşturmak. 

(Bu hedeflere ulaşmak üzere diğer komisyon ve çalışma 
gruplarıyla işbirliği yapar, toplantılar düzenler, sanat terapi 
alanındaki uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği sağlar). 

      Uzun vadeli hedefler: 
 Sanat psikoterapileri alanında ülkemizde formel eğitim 

programlarının geliştirilmesi, derneğin mesleki bir üst kurum 
olarak destekleme, kredilendirme ve denetleme işlevlerinin 
oluşması, 

 Uygulamanın standartlarının oluşturulması, eğitim ve 
uygulamada etik ilkelerin belirlenmesi,

 Sağlık bakanlığı, üniversiteler ve diğer mesleki kuruluşlarla 
işbirliği ve tanınırlık sağlamak için derneğin yürüteceği 
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 Bir mesleğin gereklerinin kabul edilebilir standartlarda yerine 
getirilebilmesi için ihtiyaç duyulan asgari bilgi, beceri, tutum ve 
davranışları gösteren normlardır. 

 Bir meslek standardı genel olarak aşağıdaki hususları 
içermektedir:

 Standardın hazırlandığı seviye için yaygın olarak kullanılan 
mesleki unvan ve tanım,

 Bir mesleğin gereklerini uygun olarak yerine getirmek için 
kişinin yapması gereken görev ve işlemler,

 Genel olarak kullanılan araç-gereç ve ekipmanlar,

 Bir mesleğin gereklerini uygun şekilde yerine getirebilmek için 
kişinin sahip olması gereken genel bilgi ve beceriler ile tutum 
ve davranışlar,

Meslek Standardı Nedir?
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e. Meslekî alanla ilgili sağlık, güvenlik ve çevre koruma 
konularındaki mevzuat ile idari ve teknik gereklilikleri 
içermelidir. 

f. Ayrıca meslek standardının ne şekilde geliştirileceği ve 
güncelleneceği konusunda bilgi ve önerileri de 
kapsamalıdır. 

g. Bireyin hayat boyu öğrenme ilkesine uygun olarak 
kendini geliştirmesini ve meslekte ilerlemesini teşvik 
edici, meslekte ilerleme imkânlarını belirten bilgileri 
içermelidir.

h. Açık ya da gizli ayırımcılık unsurları içermemelidir.
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 Standart Hazırlama 
 Standard hazırlama çalışmalarında, gerek ülke içi gerekse 

uluslararası alanda yapılmış çalışmalardan, kaydedilmiş 
gelişmelerden yararlanılmaktadır. 

 Meslek Standartları genel olarak üç ayrı seviye gözönüne alınarak 
hazırlanmaktadır.

 Seviye 1: Bu seviyede çalışan kişi, mesleğin gerektirdiği rutin ve 
basit görev ve işlemleri yapabilir.

 Seviye 2: Bu seviyede çalışan kişi, geniş veya dar bir meslek 
alanında, o mesleğin gerektirdiği bir kısmı rutin olmayan ve 
kompleks nitelikli görev ve işlemleri yapabilir. Bu görev ve 
işlemleri yerine getirirken bireysel sorumluluk alabilir ya da 
başkaları ile işbirliği içinde çalışabilir.

 Seviye 3: Bu seviyede çalışan kişi, geniş veya dar bir meslek 
alanında, o mesleğin gerektirdiği çoğunlukla rutin olmayan ve 
kompleks nitelikli görev ve işlemleri değişik koşullarda yapabilir. 
Bu görev ve işlemleri yerine getirirken önemli ölçüde sorumluluk 
alabilir ve kendi başına karar verebilir. Çoğunlukla yanında 
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Etik
 Etik, insan eylemleri üzerinde değer yargıları üretmenin 

sistematik bir yoludur. 
 Her insan uğraşı gibi her meslek de en iyiye ve faydalıya ulaşmak 

üzere bazı etik ilkeler/etik kodlar geliştirir. 
 Etik teori ve ilkeleri anlama, sanat psikoterapistlerinin karşı 

karşıya kaldığı değer sorunlarına karar vermede yararlı bir 
rehberdir. 

Sanat psikoterapisi alanında etik düşünme ve 
davranma;

 Terapistin hastaya/danışana karşı sorumlulukları,
 Sanat çalışmasının (artworks) hakları,
 Sanat psikoterapistlerinin kendi eğitim ve gelişimleri; 

süpervizyon, kendi terapi süreçleri ve kendi ürünlerine karşı 
geliştirilmesi gereken etik ilkelerin belirlenmesi, araştırma etiği 
gibi alanlardan oluşur.
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Tüm katılımcılara teşekkür eder, 
   verimli bir çalışma dilerim.
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