
DERS TANIMLARI 

 
PSY611T İleri Araştırma Yöntemleri (3+0+0) 7 

Bu derste, sosyal ve davranış bilimlerinde kantitatif ve kalitatif araştırma yöntemleri, deneysel 

ve yarı deneysel düzeneklere özel vurgu yapılarak işlenir. Örnekleme kuram ve düzenekleri, 

ölçme kuramı, geçerlilik, güvenirlik ve istatistiksel değerlendirme süreçleri üzerinde durulur. 

Frekans dağılımları analizi, merkezi yönelim ölçümleri, t testleri, varyans analizi, korelasyon, 

regresyon, ki-kare testleri, çok değişkenli regresyon, ANOVA, MANOVA ve faktör analizi gibi 

istatistiksel analizlerin üzerinde çalışılır. Bu istatistiksel testlerin SPSS yoluyla uygulanması, 

tablo halinde sunumu ve yorumlanması gerçekleştirilir. 
 
PSY651T İleri Psikolojik ölçme teknikleri (3+0+0) 7 

Bu derste güvenirlik, geçerlik ve madde analizi de dahil olmak üzere, psikoloji alanında 

kullanılan ölçme ve değerlendirme teknikleri incelenecektir. Ders spesifik olarak ölçmenin 

tarihçesi, çeşitleri ve ölçme hataları, madde analizi, güvenirlik, geçerlik kuramı ve geçerlik 

türleri (yapı, yordayıcı, bağdaştırıcı ve ayırdedici geçerlik), madde yapısı ve test geliştirme 

konularını kapsamaktadır. 

 

PSY613T İleri İstatistik (Yapısal Eşitlik Modellemesi) (3+0+0) 7 

Bu ders görgül araştırmalarda elde edilen verilerin analizinde en uygun istatistik testlerin nasıl 

seçilmesi gerektiğine odaklanır ve istatistiksel paketler, veritabanları, ve bunlarla ilişkili 

bilgisayar becerilerinin üzerinde durur. Bu derste YEM kuramsal anlatımı ve analiz yöntemleri 

üzerinde durulur.  

 

PSY641T İleri Psikopatoloji (3+0+0) 7 

Bu ders kapsamında psikopatoloji alanında yeni araştırma bulgularını değerlendirmek üzere, 
belirli patoloji alanlarında yeni araştırma bulguları ve bunların klinik uygulamalara yansımaları 
üzerinde durulacaktır. Ders, okumalar, tartışma ve öğrencilerin yapacağı özel proje ve sunumlar 

üzerinden yürütülecektir. 

 
PSY640T Çocuk Psikopatolojisi (3+0+0) 7 
Çocukların bilişsel, duyuşsal ve sosyal gelişimlerinde ortaya çıkan patolojiler incelenir ve 

normal - anormal gelişimsel süreç özellikleri değerlendirilir. 

 

PSY642T Yaşlılık Psikopatolojisi (3+0+0) 7 

Yaşam boyu gelişim süreci ve yaşlılık dönemi ayrıntılı ele alınır. Yaşlılıkta bilişsel, duygusal ve 

sosyal değişimlere odaklanılır. Yaşam kalitesi, psikolojik, fiziksel ve sosyal iyi olma ile ölüm 

temaları tartışılır. Yaşlılık dönemi psikopatolojileri öğretilir. 

 

PSY643T Psikopatolojide Kültürel Unsurlar (3+0+0) 7 

Psikopatoloji, tanı ve psikoterapi sürecinin tanımlanmasını ve algılanışını etkileyen kültürel 

faktörlerin neler olduğu açıklanır. Psikopatolojinin kültürlerarası yaklaşım ve etkileri açıklanır. 

Kültürel ilişkiler için farkındalık kazanmanın yanı sıra psikoterapi uygulamalarında kültürel 

faktörlerin süreci nasıl etkilediğini öğrenir. Mesleki uygulamalarında kültürün olası etkilerini 

dikkate almayı öğrenir. 

 

PSY644T Ruhsal Travma ve Psikopatoloji, Tanı ve Tedavisi (3+0+0) 7 

Travma kavramını, türlerini, beyin ve bedende travma tepkileri tanınır, gelişimsel travmayı 

kavramak hedeflenir. Travma ile ilişkili ortaya çıkabilecek psikopatolojik süreçlere 

yaklaşabilme ve müdahale edebilme becerisini geliştirmek amaçlanır. 

 

 

 

 
 



PSY645T Kişilik bozuklukları ve Komorbidite (3+0+0) 7 
Dersin amacı kişilik gelişimi ve bireysel farklılıkları i teoriler çerçevesinde değerlendirmek ve 

kişilik bozukluklarıyla nasıl görüşme yapılacağını öğretmektir. Kişilik bozukluklarının teşhis 

kriterleri, eşlik eden özellikler, ayırıcı tanılar her bir kişilik bozukluğu ile ilgili olarak 

anlatılacaktır. Değerlendirme vaka örnekleriyle birlikte seminerler vasıtasıyla 

ayrıntılandırılacaktır. Görüşmede dikkat edilmesi gereken konular üzerinde durulacaktır. 

 

PSY646T Duygular ve Psikopatoloji (3+0+0) 7 

Temel duygular kuramsal olarak ele alınır. Duygu, düşünce ve davranış süreci aralarındaki 

etkleşimin olşturduğu çözüm yapısı ve sorunlara yol açmasının psikolojik etkileri açıklanır. 

Konuya yönelik literatür tartışmaları yapılır. 

 

PSY660T Psikodinamik Kuramlar ve Psikoterapi (3+0+0) 7 

Dinamik Psikoterapiler için temel kuram ve ilkeler öğretilir. Kişilik patolojileri ve psikodinamik 

psikoterapilere bütünleştirilmiş bir bilgi sunulur. Uzun bir tedavi süreci olan dinamik 

psikoterapilerde hedefler, stratejiler, taktikler ve teknikler hakkında bilgi vererek nasıl esnek bir 

şekilde kullanılacaklarını gösterilir ve dinamik psikoterapileri diğer tedavi yöntemleriyle 

ilişkisine yönelik bilgi öğretilir. 

 

PSY661T Bilişsel-Davranışçı Psikoterapi (3+0+0) 7  

Psikopatolojilere yönelik uygulanabilecek Bilişsel Davranışçı Terapi modelleri ve teknikleri 

öğretilir. Bu çerçeve içinde majör depresif bozukluk, özgül fobiler, sosyal fobi, yaygın kaygı, 

panik bozukluklar, obsesif-kompülsif bozukluk ve yeme bozukluklarında kullanılan BDT 

teknikleri çalışılır. 

 

PSY662T Aile ve Evlilik Terapisi (3+0+0) 7 

Bu ders daha önceden öğrenilmiş olan teorik bilginin aileler ile yapılan klinik çalışmalara 

uygulanmasınave aile içindeki terapötik değişimi sağlayacak ve kolaylaştıracak olan aile terapisi 

becerilerinin öğrenilmesine odaklanmaktadır. Ders boyunca, çift ve ailelerin sorunlarını 

anlamaya, sorunlarına yönelik formülasyon yapmaya ve müdahaleye yönelik becerilerin 

gelişmesini üzerinde önemle durulacaktır. 

 

PSY663T Davranış Biyokimyası, Psikoterapi ve Psikofarmakoloji (3+0+0) 7 

Bu ders davranış biyokimyası, beyin, reseptör ve nörotransmiterler ve psikopatolojik etkilerinin 

yanı sıra farmakolojinin genel ilkeleri, ilaçların etki mekanizmaları ve birbirleriyle olan 

etkileşimleri, ilaçların sinir sistemi üzerindeki etkisi, madde kullanımının ve kötüye kullanımının 

insan davranışı üzerine olan etkileri, tolerans ile fiziksel ve psikolojik bağımlılık gibi konuları 

içermektedir. Ayrıca, bu ders psikolojik bozuklukların tedavisinde psikofarmakolojinin 

kullanımını, nörobiyoloji çalışmalarını ve ana grup psikotropik ilaçların işleyiş mekanizmalarını, 

psikoterapi ile kombine kullanımını da kapsamaktadır. 

 
PSY664T Madde Bağımlılığı ve Tedavisi (3+0+0) 7 

Alkol ve diğer psikoaktif maddelerin etki mekanizması, tolerans gelişiminin biyolojik 

açıklaması, madde kullanımı ile ilişkili bozukluklar, madde kullanımı önleme ve tedavi 

programlarında temel prensipler öğretilir. 

 

PSY665T Psikodinamik Psikoterapi (3+0+0) 7 Psikanaliz 

ve Freud’un kuramına dayalı geliştirilmiş, uyarlanmış yöntemler, Freud’dan yöntemce büyük 

ayrılık göstermeyen fakat kuramsal açıdan ayrılıkları olan yeni analiz okullarının öğretisi, (Jung, 

Adler,Horney, Sullivan) ve psikanalitik nesne ilişkileri kuramı (Klein, Fairbain, Kernberg..), 

Psikanalitik benlik kuramı (Hartman, Rapaport, Erikson..), Psikanalitik kendilik kuramı (Kohut) 

Öğretilir. Kişiliğin bazı kısımlarının yeniden örgütlenmesi ve belirtilerde değişim sağlanmasının 

öğrenilmesi hedeflenir. 

 
 



PSY666T Görüşme Teknikleri (3+0+0) 7 

Psikolojik görüşmelerin yapısı ve temel özellikleri öğretilir. Görüşme ortamının düzenlenmesi, 

danışanın karşılanması, koşulsuz olumlu kabul, saygı, empati, şeffaflık, tepki ve yönlendirmeler, 

ilk görüşme teknikleri, değerlendirme görüşmeleri, danışmanlık ve yardımın ilkeleri öğretilir, 

rol oynama tekniğiyle bu konularda beceri kazandırılır. Gözlem gücü ve beden dili üzerinde 

durulur. 

 

PSY667T Bağlanma Kuramları      (3+0+0) 7 

Bağlanma kuramı, psikolojide bireyin, başka bir kişiden yakınlık bekleme eğilimi ve bu kişi 

yanında olduğunda bireyin kendisini güvende hissetmesidir. Buna bağlı olarak, genelde çocuk 

ile yetişkin bir birey -çoğu zaman anne- arasındaki olumlu bağı ifade etmek için kullanıl bu terim 

üzerinde durulur. Hayvan gözlemleri ve deneyleri sonucunda geliştirilen bu kuramın insan 

ilişkilerine etkisi ve bağlanma davranışı öğretilir. 

 

PSY668T Cinsel Terapiler (3+0+0) 7 

Cinsel gelişim, cinsel sorunlar ve cinsel işlev bozukluklarının etiyolojisi, belirtileri, kadın ve 

erkek cinselliğinin farklılıklarını içerir. Cinsel eğitim ve cinsel terapi yöntemleri açıklanır. 

Uygulamada cinsel öykünün alınması, tanısal yaklaşım ve terapi yöntemi ayrıntılı tartışılır ve 

cinsel terapi yöntemi için temel bilgilenme sağlanır. 

 
PSY669T Varoluşçu Psikoterapi (3+0+0) 7 
Varoluşçuluk kavramının felsefe ekolü olması ve irdelenmesi yapılır. Dünyanın ve insan 

yaşamının akılcı, deneyci, yalnızca olguların incelenmesine dayalı bir biçimde ele 

alınamayacağını ileri süren varoluşçuların görüşünün etkileri anlatılır. Varoluşçu psikoterapi 

olarak adlandırılan tedavi yaklaşımı ve kullanma alanları, varoluşçu psikoterapi ekolü etkileşimli 

bir şekilde öğretilir. 

 

PSY671T Psikanalitik Psikoterapiler (3+0+0) 7 

Klasik psikanaliz ekolü anlatılır. Psikoterapiye göre farklı kurallar ve teknik açıklanır. 

Psikanalitik yönelimli psikoterapinin genel amacı kişinin şikâyetinin farkına varmadığı 

sebeplerini ve kökenlerini anlayabilmesinin üzerinde durulur. Psikanalizin tekniği anlatır ve 

bunun etkileri öğretilir. 

 

PSY672T Grup Psikoterapisi (3+0+0) 7 

Bu ders grup psikoterapi çalışmalarını, grup psikoterapisine yönelik ana teorik yaklaşımları, 

temel teknik bilgileri ve uygulamaları içermektedir. Ders boyunca, öğrenciler grup terapisine 

yönelik temel becerileri ve metotları öğrenirlerken, bir yandan da grup terapisine has terapötik 

faktörler ile grup terapisi uygulamalarında karşılaşılan problemlere yönelik eğitim alacaklardır. 

Ayrıca, rolleme yoluyla grup psikoterapisinin dinamik sürecini de deneyimleyeceklerdir. 

 

PSY673T Çocuk Psikoterapisi (3+0+0) 7 

Bu derste, çocukluk ve ergenlik döneminde ortaya çıkan psikolojik sorunlar ve bu sorunlarla 

ilintilendirilmiş terapi yöntemleri ve bunlarla ilgili araştırma bulguları üzerinde durulur. Dersin 

amacı öğrencinin araştırma okurken ve yaparken çocuk psikopatolojisi üzerindeki gelişimsel ve 

çevresel etkenleri göz önüne alma becerisi kazanmasıdır. 

 

PSY650T Psikofizyolojik İncelemeler (3+0+0) 7 

Bilişsel süreçler veya duygularla beyin yapı ve süreçleri arasındaki ilişki açıklanır.Bunun için 

hayvanlar üzerinde veya belirli koşullar altında hasta insanlar üzerinde etik kuralları yerine 

getirerek yapılan araştırmalar teorik olarak tartışılır ve değerlendirilir. 
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PSY652T Yetişkinlerde Psikometrik Ölçme ve Değerlendirme (3+0+0) 7 

Bu derste bireysel yetenek testleri, objektif ve projektif kişilik testleri ve diğer değerlendirme 

araçlarından elde edilen bulgularla ilgili kuramsal, uygulama, değerlendirme ve yorumlama 

konuları üzerinde durulacaktır. Test, görüşme ve gözlem yolu ile elde edilen bulguların 

bütünleştirilmesi, yorumlanması ve raporlanması üzerinde durulacaktır. Öğrencilerin bu 

teknikleri kullanarak değerlendirdikleri vakaları sunmaları beklenir. 

 

PSY653T Çocuklarda Psikometrik Ölçme ve Değerlendirme (3+0+0) 7  

Bu derste çocuklara yönelik bireysel yetenek testleri, objektif ve projektif testleri ve diğer 

değerlendirme araçlarından elde edilen bulgularla ilgili kuramsal, uygulama, değerlendirme ve 

yorumlama konuları üzerinde durulacaktır. Test, görüşme ve gözlem yolu ile elde edilen 

bulguların bütünleştirilmesi, yorumlanması ve raporlanması çalışılacaktır. 

 

PSY654T Projektif Testler (3+0+0) 7 

Projektif testler kişiliğin incelenmesinde kullanılır ve tanı koydurucudurlar. Bu testlerin 

uygulanması, düşüncelerin örgütlenme biçimi, kişilik yapısı ve bu yapının güçlü ve zayıf yanları 

öğretilir. Projektif testlerin uyaranlarının yapılanmamış olması açıklanır ve özellikleri 

tanımlanır. 

 

PSY655T Elektrofizyolojik İncelemeler (3+0+0) 7 

Klinik psikolojide psikopatolojiye yönelik kullanılan elektrofizyolojik inceleme ve yöntemler 
açıklanır. Özellikle beynin elektriksel aktivitesinin yüzeysel elektrodlar aracılığı ile kaydı 
anlamına gelen Elektroansefalografi (EBG)nin psikopatoloji, psikiyatrik ve organik mental 

bozuklukları ayırt etmede kullanılması ve değerlendirilmesi öğretilir. EEG ve uyarılmış 

potansiyel verileri açıklanır. 

 
PSY681T Psikoterapi ve Süpervizyon-I (3+1+0) 8 
Klinik psikolojide terapistlerin temel psikoterapi becerilerini geliştirmelerine ve terapi sırasında 

karşılaşabilecekleri zorlukları çözmeleri için ihtiyaç duyabilecekleri bilgilere ulaşmalarını 

sağlamak ve psikolojinin etik kurallarının uygulanmasına yardımcı olmaktır. Süpervizyon süreci 

katılımcıların yapacakları olgu sunumları ve yaptıkları görüşmelerin sunumları, ses veya görüntü 

kayıtlarının incelenmesi yoluyla gerçekleşecektir. 

 

PSY682T Psikoterapi ve Süpervizyon-II (3+1+0) 8  

Öğrenciler tarafından süpervizyona getirilecek vakaların dağılımı ve sıralaması eşit 

paylaştırılacaktır. Sürenin uygun olması durumunda isteyen katılımcı kalan süreyi kendi olguları 

için kullanabilecektir. Supervizyon, psikoterapi ve psikolojik danışma alanında yeni bakış açıları 

geliştirmeye yönelik ihtiyaçlara yönelik bir mesleki gelişim çalışmasıdır. Ayrıca; küçük 

gruplarda teorik bilgilendirme yanında daha çok uygulamalar ve geribildirimler yoluyla mesleki 

gelişimleri olgunlaştırmak amaçlanır. 

 

PSY683T Klinik Psikoloji ve Nörobilim (3+0+0) 7 

Duygu, düşünce ve davranışları anlamada yardımcı olacak düzeyde sinir sisteminin yapısal 

özellikleri ve işlevsel düzeneklerini öğrenmek hedeflenmiştir. Psikopatolojik tabloların biyolojik 

temellerini kavramak ve böylece nörobilimsel bakış açısıyla yaklaşabilmeyi sağlamak 

amaçlanmaktadır.



PSY680T Seminer (0+0+0) 8 

Öğrencinin, bilimsel araştırma yapabilme, hakim olduğu bir konuyu belirli bir formattahazırlayıp 

sunabilme ve topluluk önünde konuşabilme yeteneğinin geliştirilmesi amacını taşımaktadır. 

 

PSY684T Klinik Kognitif Nörobilim      (3+0+0) 7 

Kognitif nörobilimin temel ilkelerinin öğretilmesi ve vaka örnekleri üzerinden sıklıkla 

karşılaşılan nöropsikiyatrik hastalıkların bu temeller üzerinden incelenmesi hedeflenmektedir. 

 

PSY685T Klinik Vaka Tartışmaları-I                                                       (3+0+0) 7  

Klinik psikoloji vakalarının kavramsallaştırılması, değerlendirilmesi ve sunulması, vakaların 

formülasyonu, terapi ve izleme sürecinin planlanması, raporlarının yazılması amaçlanmaktadır. 

 

PSY686T Klinik Vaka Tartışmaları-II (3+0+0) 7 

Klinik psikoloji vakalarının kavramsallaştırılması, değerlendirilmesi, ayırıcı tanısının yapılması 

ve sunulması, vakaların formülasyonu, terapi ve izleme sürecinin planlanması, raporlarının 

yazılması amaçlanmaktadır. 

 
PSY687T Klinik Uygulama Stajı (3+0+0) 7 

Protokol anlaşması yapılmış olan hastane veya öğrencilerin belirledikleri ve onaylanmış olan 

terapi merkezlerinde veya Işık Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Merkezinde 72 saatlik 

denetimli alan deneyimi amaçlanmaktadır. 

 

PSY688T Psikoterapide Güncel Yaklaşımlar (3+0+0) 7 

Terapi sürecindeki kişilerin ihtiyaçlarına uygun olarak uyarlanabilecek bütünleşik bir terapi 

modelinin oluşturulması ve uygulanması konusunda bakış açısının geliştirilmesinin yanı sıra 

psikoterapide güncel yaklaşımların uygulanması ve bu uygulamaların diğer terapi modelleriyle 

bütünleştirilmesinin öğretilmesi amaçlanmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


