
BAĞIMLILIK DANIŞMANLIĞI VE REHABİLİTASYON TEZLİ VE TEZSİZ 

YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS PROGRAMI 

 

A. ZORUNLU DERSLER  

DERSİN KODU DERSİN ADI  

BDR501  Psikolojiye Giriş: Psikolojinin temel konu, kavram ve alt alanlarını 

tanıyarak; insan davranışlarının ele alınmasında nesnel ve bilimsel 

bir yaklaşım geliştirmeyi sağlamaktır. Ayrıca, psikolojide temel ve 

tarihi yaklaşımlar, öğrenme, güdülenme, sosyal biliş, kişilik, 

duyum, algı, dikkat, psikolojideki temel teorik yaklaşımlar 

çerçevesinde işlenecek konular arasındadır. 

BDR511 Alkol ve Madde Kullanım Bozuklukları ve Davranışsal ve Diğer 

Bağımlılıklar: Madde kullanım bozukluklarında kavramlar ve 

maddelerin özellikleri, kullanım biçimleri, entoksikasyon ve 

yoksunluklareında ortaya çıkan belirtiler ve kullanıcı özellikleri 

temel olarak ele alınacaktır. 

BDR591  Bağımlılıkta Rehabilitasyon: Bağımlılıkta uzun soluklu bir 

iyileşme ve kişinin hayatını yeniden düzenlemesi için gerekli 

bağımlı kişiye ve ailelerine yönelik danışmanlık ve sosyal hizmet 

alanlarında yapılması gereken konular işlenecektir. 

BDR531 Bağımlılıkta Motivasyonel Görüşme: Bağımlılık tedavisinde 

bireyin içinde bulunduğu tedavi isteklilik düzeyinin belirlenip bu 

döneme özgü yaklaşımlarda bulunma ve bir üst düzey istekliliğe 

geçiş yapmasına yönelik girişimlerin öğretilmesi amaçlanmıştır. 

Motivasyonel görüşme prensipleri, Değişim evreleri, Tasarlama 

öncesi dönem yaklaşım, Tasarlama dönemi yaklaşım, Hazırlık 

dönemi yaklaşım, Eylem dönemi yaklaşım, Sürdürme dönemi 

yaklaşım, Nüks dönemi yaklaşım 

 

BDR570 

Araştırma Yöntemleri ve Etik: temel ve epidemiyolojik 

istatistiksel analiz teknikleri ile toplumda bağımlılık 

araştırmalarının planlanması, yürütülmesi, veri analizi ve 

yorumlanması konularının öğretilmesi amaçlanır. 

Akademisyenlerin kariyerlerinde ilerlemeleri bilgi düzeylerinden 

çok bu bilgiyi yayınlama becerilerine bağlıdır. Bilimsel çalışma 

yapmak ve yazmak akademisyenin kariyerinde mutlaka öğrenmesi 

ve alışkanlık kazanması gereken bir beceridir. Bu derste akademik 

yazı yazabilme, yazmaya başlayabilme ve bitirebilme, çalışmaları 

yayınlatabilme konusunda en temel ve pratik bilgileri sunulacaktır. 

Öğrencilerin bir sonraki yıl girecekleri tez dönemine hazırlık 

yapılacak ve karşılaşacakları güçlüklerin önlenmesine çalışılacaktır. 

 

 

 

 

 



B. SEÇMELİ DERSLER  

DERSİN KODU DERSİN ADI  

BDR530 Psikoterapotik Görüşme Teknikleri: Danışan-danışman 

ilişkisinin vaka örnekleri üzerinden değerlendirilip tartışıldığı, 

teorinin pratikle buluşmasına dair temel ilkelerin işlendiği bir 

derstir. 

BDR580 Bağımlılık Hukuku ve Etiği: Bağımlılık sorunu olan bireylerin 

ceza sorumlulukları, medeni hakları, topluma kazandırılmaları, 

mahremiyetlerinin korunması gibi konularda ulusal ve uluslararası 

hukuk kurallarının ve etik ilkelerin öğretilmesi amaçlanmıştır.  

BDR515 Psikolojik Testler ve Değerlendirme: Temel test uygulama ve 

yorumlama becerileri üzerinde durulur. Özellikle bağımlılıkla ilgili 

test uygulamaları üzerinde çalışılır. Hastaların psikolojik 

sorunlarının çözümlenmesine yardım edecek, çeşitli psikolojik test 

ve ölçekleri uygulayarak hastaların sorunlarının belirlenmesine, 

hastalara iletişim becerisi ve problem çözme becerisi 

kazandırmaya yönelik psikolog yetiştirmek. Özellikle Minnesota 

Çok Yönlü Kişilik Envanterinin uygulama ve yorumları üzerinde 

durulur. Bu derste ayrıca, rapor yazma becerileri geliştirilir.  

BDR510 Bağımlılık Psikofarmakolojisi ve Toksikolojisi: Bağımlılığa yol 

açan maddelerin farmakolojisi ve toksikolojisi hakkında bilgiler 

verilerek laboratuvar sonuçlarının değerlendirilmesinde dikkat 

edilecek konular üzerinde durulacaktır. 

BDR509 Madde kullanım bozukluklarına eşlik eden diğer psikiyatrik 

bozukluklar (Çift Tanı: Ko-Morbid Bozukluklarına Genel Bir 

Bakış) : Madde kullanım bozukluklarına eşlik eden diğer 

psikiyatrik bozuklukların tanınması ve tedavisi ele alınacaktır.  

BDR 512 Bağımlılıkta Aile ve Çift Terapileri: Aile Terapisi dersinin amacı 

aile terapilerinde kullanılan sistem yaklaşımlarını tanıtmak, 

öğrencilerin aile içi sorunları tanımlayabilme ve çözümleyebilme 

becerilerini geliştirmektir. 

BDR 506 Bağımlılıkta Psikoterapi: Biresel terapilerin, bilişsel davranışçı, 

yönlendirici, psikodinamik, transaksiyonel görüşler bağlamında ele 

alınması üzerine yoğunlaşan bir derstir. Aynı zamanda 

bağımlıların ailesine ve toplumda onunla ilgili kişilere yönelik 

yapılacak tedavi yöntemleri de ele alınacaktır 

BDR 508 Bağımlılık Tedavisinde Grup Terapileri: Bu derste pratik 

uygulama ile birlikte öğrencilerin grup psikoterapiler konusunda 

temel bilgi edinmeleri amaçlanmaktadır. Grup oluşturma, hasta 

seçimi, grup terapilerde tedavi edici faktörler, grup terapide etik 

ilkeler, grup terapilerin dinamiklerine değinilmektedir. Madde 

kullanım bozukluklarında kullanılan grup tedavileri, bilişsel 

davranışçı, yönlendirici, psikodinamik, transaksiyonel görüşler 

bağlamında ele alınacaktır.  

 


