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Klinik Psikoloji

Klinik psikoloji; 

insan yaşantılarının zihinsel, duygusal ve davranışsal süreçlerini bilimsel yöntemlerle araştıran ve bu 
alanlarda güçlükleri olanları değerlendirme ve iyileştirmeye odaklanan uygulamalar yürüten bir 
uzmanlık dalıdır. 

Özel danışmanlık merkezleri başta olmak üzere,

• tıp fakülteleri, devlet hastaneleri ve psikiyatri hastaneleri,

• toplum ruh sağlığı merkezleri,

• ceza infaz kurumları

• eğitim kurumları klinik psikologların en sık görev yaptığı yerler arasındadır.

Klinik psikologların bu kurumlarda hem ruh sağlığı alanında uzman hekimlerle işbirliği içinde hem de
bağımsız çalışabileceği (ihmal ve terk, kötü muamele, iş ve işsizlikle ilgili sorunlar, hastalık ve tedavi
sonrası dönem, eğitim ve okuma yazma ile ilgili sorunlar, sosyal çevreyle ilgili sorunlar, vb.) pek çok
alan bulunmaktadır.

T.C. Sağlık Bakanlığı’nın ilgili genelgesine göre, ülkemizde klinik psikolog unvanı klinik psikoloji
alanında en az yüksek lisans (uzmanlık) derecesine sahip olma şartıyla edinilmektedir.



Klinik Psikoloji 
Yüksek Lisans 
Programı

TOBB ETÜ Klinik Psikoloji YL programı;

• uygulamalı alanlarda çalışma yürütmekte olan klinik psikologlar ve 
psikoterapistler gibi psikoloji profesyonellerinin, klinik psikoloji alanında 
çalışmak isteyen yeni mezunların ve halen sağlık ve uygulama alanlarında 
çalışmakta olup klinik psikoloji uzmanlık eğitimi almak isteyen 
psikologların talep ve ihtiyaçlarını karşılamak üzere bilim insanı-
uygulamacı modeline uygun şekilde tasarlanmıştır.

• ulusal çapta klinik psikoloji alanındaki lisansüstü programlardaki eğitimin 
niteliğini güvence altına almak amacıyla bir araya gelen Türk Psikologlar 
Derneği Klinik Psikoloji Akreditasyon Çalışma Grubu’nun oluşturduğu 
asgari standartlara uygundur.

Buna göre, öğrencilerin önerilen yüksek lisans programını 
tamamladıklarında, etik ilke ve değerler doğrultusunda klinik psikolojideki 
kavramlara, kuramlara, yaklaşımlara ve klinik psikoloji uygulamalarına 
yönelik temel bilgi ve becerilere sahip olmaları hedeflenmektedir. 
Programın bir diğer temel hedefi ise öğrencilere bilimsel bir bakış açısı ve 
bilimsel yöntemi kullanma/uygulama becerisi kazandırmaktır. 



Akademik
Kadro



Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı

 İlk kez 2021-2022 güz döneminde öğrenci alınacaktır.

 Eğitim dili Türkçedir.

 TOBB ETÜ’de bir eğitim yılı 3 dönemden oluşmaktadır.

Tezli 

6 dönem 

YL derecesi almak için gerekli olan en az toplam kredi sayısı: 36, AKTS: 251 
(183 + 8 + 60)

6 klinik uygulamalı, 7 kuramsal ders

Tezsiz

3 dönem 

YL derecesi almak için gerekli olan en az toplam kredi sayısı: 31, AKTS: 143

4 klinik uygulamalı, 7 kuramsal ders



Klinik Psikoloji Tezli YL Programı

gü
z • PSİ 540- Klinik 

Psikolojide Etik

• Seçmeli ders

• Seçmeli ders

• Seçmeli ders

b
ah

ar • PSİ 501- İleri Düzey 
Araştırma 
Yöntemleri ve 
İstatistik

• Seçmeli ders

• Seçmeli ders

ya
z • PSİ 510- Klinik 

Psikoloji 
Uygulamaları I

• PSİ 511- Psikoterapi 
Süpervizyonu I

gü
z • PSİ 520- Klinik 

Psikoloji 
Uygulamaları II

• PSİ 521- Psikoterapi 
Süpervizyonu II

• PSİ 590- Seminer

• PSİ 599- YL Tezi

b
ah

ar • PSİ 530- Klinik 
Psikoloji 
Uygulamaları III

• PSİ 531- Psikoterapi 
Süpervizyonu III

• PSİ 599- YL Tezi

ya
z • PSİ 599- YL Tezi



Klinik Psikoloji Tezsiz YL Programı

gü
z • PSİ 540- Klinik 

Psikolojide Etik

• Seçmeli ders

• Seçmeli ders

• Seçmeli ders

b
ah

ar • PSİ 501- İleri Düzey 
Araştırma Yöntemleri 
ve İstatistik

• PSİ 510- Klinik 
Psikoloji 
Uygulamaları I

• PSİ 511- Psikoterapi 
Süpervizyonu I

• Seçmeli ders

• Seçmeli ders

ya
z • PSİ 520- Klinik 

Psikoloji 
Uygulamaları II

• PSİ 521- Psikoterapi 
Süpervizyonu II

• PSİ 598- Dönem 
Projesi



PSİ 501 İleri Düzey Araştırma Yöntemleri ve İstatistik
Kredi: 3-0-3 / AKTS: 9
Bu ders lisansüstü seviyedeki öğrencilerin psikoloji 
araştırmalarında ağırlıklı olarak kullanılan yöntemlerle ilgili 
bilgi ve becerilerini artırmalarını hedeflemektedir. 

PSİ 510-520-530 Klinik Psikoloji Uygulamaları I-II-III
Kredi: 0-4-2 / AKTS: 16
Bu derste öğrenciler klinik psikolojinin çalışma alanlarından 
birinde bir ruh sağlığı çalışanının süpervizyonu altında 
gözlem ve uygulama deneyimi kazanacaktır.

PSİ 511-512-513 Psikoterapi Süpervizyonu I-II-III
Kredi: 0-6-3 / AKTS: 24
Bu dersin amacı, belirli bir psikoterapi yaklaşımı 
çerçevesinde öğrencilere grup süpervizyonu sunulmasıdır. 

PSİ 540 Klinik Psikolojide Etik
Kredi: 3-0-3 / AKTS: 9
Klinik psikolojinin bilimsel araştırma, yayın ve mesleki 
uygulama alanlarını ilgilendiren etik konular ele alınacaktır.

Zorunlu Dersler PSİ 590 Seminer
Kredi: 0-0-0 / AKTS: 8
Bu dersin amacı tez aşamasındaki öğrencilerin geniş bir alanyazın
taraması gerçekleştirerek tez araştırmaları için olası araştırma sorularını 
geliştirmesini sağlamaktır. 

PSİ 598 Dönem Projesi
Kredi: 0-0-0 / AKTS: 0
Bu derste tezsiz yüksek lisans programında yer alan öğrencilerin klinik 
psikoloji ile ilgili ilgilendikleri konularda alanyazın bilgilerini ve bilimsel 
yöntem ile ilgili becerilerini artırmaları hedeflenmektedir.

PSİ 599 Yüksek Lisans Tezi
Kredi: 0-0-0 / AKTS: 60
Öğrenciler klinik psikolojinin değerlendirme, tanı koyma, psikopatoloji, 
psikoterapi ve diğer çalışma alanlarıyla ilgili geliştirdikleri araştırma 
sorularını yanıtlamak üzere uygun bilimsel yöntemleri kullanıp araştırma 
yürütecek, verilerini analiz edecek, sonuçlarını sunacak ve alanyazına olan 
katkılarını tartışacaktır.



Seçmeli Dersler 
(Kredi: 3-0-3 / AKTS: 9)

PSİ 502 Psikolojide Nitel Araştırma Yöntemleri

PSİ 541 Klinik Değerlendirme

PSİ 542 Zihinsel İşlevin Değerlendirilmesi

PSİ 543 Nöropsikolojik Değerlendirme

PSİ 546 Tanısal Değerlendirme ve Psikofarmakolojik
Tedavi

PSİ 561 Gelişimsel Psikopatoloji

PSİ 571 Yetişkin Psikopatolojisi ve Psikoterapisi 

PSİ 573 Bilişsel-Davranışçı Terapi

PSİ 574 Şema Terapi

PSİ 579 Karşılaştırmalı Psikoterapi Yaklaşımları

PSİ 581 Travma, Afet ve Kriz Psikolojisi

PSİ 551 İleri Klinik Psikoloji

PSİ 583 Duygular



Araştırma Alanları 

 Afet ve kriz psikolojisi

 Travma ve psikososyal etkileri

 Travma sonrası büyüme ve psikolojik sağlamlık

 Stres

 Kişilik ve psikopatoloji

 Psikopatoloji, ilişkili faktörler ve başa çıkma stratejileri

 Şizofreni tanılı bireyler ve aileleri

 Şema Terapi, uyumsuz şemalar

 Psikoterapi süreç ve sonuç araştırmaları

 Duygular ve duygu düzenleme



TOBB ETÜ Klinik Psikoloji Uygulama ve 

Araştırma Merkezi

• Üniversite öğrencilerine ve üniversite dışından bireylere talepleri doğrultusunda psikoterapi veya 
psikolojik danışmanlık, psiko-eğitim, grup çalışmaları, klinik ölçme ve değerlendirme hizmetleri 
sunmak;

• Klinik psikoloji alanında lisansüstü eğitim alan öğrencilere süpervizyon altında uygulama yapma 
imkanı sunmak;

• Psikoloji bölümü lisans/ lisansüstü öğrencilerine ve akademisyenlere klinik psikoloji alanında 
araştırma, inceleme, geliştirme ve uygulama yapma imkanı sağlamak

…amaçlarıyla kurulacak merkezin Klinik Psikoloji YL Programı öğrencilerinin uygulama ve 
araştırma ihtiyaçlarını karşılaması hedeflenmektedir.    



Başvuru Koşulları ve 
Değerlendirme

Kimler Başvurabilir?

Dört yıllık psikoloji lisans diploması sahibi tüm 
mezunlar

Psikoloji lisans programında son dönemini 
okumakta olan mezun adayları

Öğrenci kabulü TOBB ETÜ Lisansüstü Eğitim-
Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ne göre yapılır.



Başvuru Koşulları ve Değerlendirme

ALES ya da e-ALES

YDS, e-YDS ya da TOBB ETÜ Yabancı dil (İngilizce) sınavı

Lisans mezuniyet not ortalaması

Burslu Burssuz

Tezli- 85 (EA) Tezsiz- 75 (EA) Tezli- 80 (EA)

Burslu Burssuz

Tezli- 80 Tezsiz- 75 Tezli- 75

Burslu Burssuz

Tezli- 3.00 Tezsiz- 2.75 Tezli- 2.50



Başvuru Koşulları ve Değerlendirme

ALES ya da e-ALES   x    %50

Lisans mezuniyet not ortalaması   x   %25

Bilim sınavı ve Mülakat değerlendirmesi   x   %25

Yüksek lisans programlarına başvuran ve mülakat değerlendirmesine alınan bir adayın 
programa kabul edilebilmesi için; toplam puanının en az 55 olması gerekir. 

Toplam puanı 100 tam puan üzerinden 55 ve daha fazla olan adaylar, mülakat jürisi 
tarafından toplam puanına göre en yüksek puandan başlanarak sıralanır.

Enstitü yönetim kurulu, programdaki kontenjana göre kabul edilen asıl ve yedek 
adayları belirleyerek karara bağlar. 



T: +90 (312) 292 4285

F: +90 (312) 292 4213

sbe@etu.edu.tr


