
 
PSK561 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Akademik Etik    (3+0) Kredi: 3 AKTS: 6 

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.  

PSK505 Davranışın Psikofizyolojik Temelleri      (3+0) Kredi: 3 AKTS: 6 

Davranışların biyolojik ve fizyolojik temellerinin ayrıntıyla incelendiği, insan anatomisi ve beyin 

yapısının işlendiği temel bir derstir.  

PSK507 Bilişsel Davranışçı Tedaviler       (3+0) Kredi: 3 AKTS: 6 

Bu ders öğrencilere Bilişsel Davranışçı Terapilerin tarihçesi, kuramı, uygulaması ve ilgili becerileri 

öğretmeyi amaçlar. Bu ders aynı zamanda Bandura, Ellis, Meichenbaum ve Beck’in tarihsel ve kuramsal 

temellerini incelemekte. Bunların yanı sıra Bilişsel davranışçı terapilerde kullanılan görüşme teknikleri 

bilişsel yapıları işlemektedir.  

PSK502 İleri Psikopatoloji (Çocuk-Ergen-Yetişkin)     (3+0) Kredi: 3 AKTS: 6  

Lisans düzeyinde alınan temel psikopatolojinin üzerine inşa edilecek, Psikopatolojinin biyolojik 

temelleri, hastalıklar ve dinamikleri, vaka paylaşımları şeklinde kurgulanmış olan, ana alan, temel 

dersidir.  

PSK506 Psikofarmakolojik Yaklaşımlar ve Nöromudülasyon Teknikleri   (3+0) Kredi: 3 AKTS: 6 

Psikofarmakolojinin tanımı ve araştırma yöntemlerine ek olarak çeşitli nörotransmitterlerin zihinsel ve 

motor işlevlerindeki rolleri, psikiyatrik ilaçların ve bağımlılık yapan maddelerin psikoaktif etki 

düzenekleri konusunda elde edilen bulgu ve olguları tanımak, ilaç tedavilerin hangi amaçla verildiği, 

hangi ilacın ne gibi yan etkilerinin olabildiği konusunda bilgi sahibi olabilmelerini sağlayarak terapisini 

üstlendikleri danışanlara daha geniş bir bakış açısıyla yaklaşabilmesi hedeflenmektedir. Aynı zamanda 

gelişen teknoloji ve Nörobilim ışığında hastaların tedavisinde kullanılabilen Nöromodülasyon 

tekniklerinin de öğretilmesi hedeflenmektedir.  

PSK508 Grup Psikoterapileri        (3+0) Kredi: 3 AKTS: 6 

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.  
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PSK565 Çocuk Psikopatolojisi        (3+0) Kredi: 3 AKTS: 6 

Bu dersin amacı çocuk ve ergen psikopatolojileri üzerine geliştirilen temel teori ve yaklaşımları 

sunmaktır. Çocuk ve ergenlik döneminde yaşanan ruhsal gelişim konusunda bilgi verilir ve bu 

dönemlerde gözüken ruhsal davranış bozukluklarının patolojisi hakkında bilgi edinilir. 

PSK563 Kişilerarası Danışmanlık       (3+0) Kredi: 3 AKTS: 6 

Kişilerarası Danışmanlık dersi, şimdi ve burada sorunlarına odaklanarak, bu sorunlardan özellikle yas, 

evlilik ve diğer ilişki çatışmaları ve yaşam olayları ile yalnızlık ve izolasyon gibi bireylerin yaşamakta 

olduğu sıkıntı belirtileri ve mevcut sosyal problemleri arasındaki ilişkiyi anlamaya yönelik olup, bu 

ilişkiyi kişilerarası bağlamda ele almaya dayanmaktadır. 

PSK510 Psikodiagnostik Testler       (3+0) Kredi: 3 AKTS: 6 

Klinik psikolojide uygulanan psikolojik testlerin temel prensipleri ve en sık kullanılan zekâ ve kişilik 

testleri hakkında kuramsal bilgi ve uygulama dersin içeriğini oluşturmaktadır.  

PSK511 Klinik Süpervizyon        (1+4) Kredi: 3 AKTS: 6 

Amaç; öğrencilerin NP İstanbul Hastanesi’nde danışmanlarının süpervizyonunda vaka görüp 

değerlendirmelerini sağlayarak ve uygulama tecrübesi kazandırmaktır. 3. dönem süresince haftada bir 

gün 3 saat boyunca gerçekleştirilecektir.  

PSK509 Aile ve Çift Terapisi        (3+0) Kredi: 3 AKTS: 6 

Ders akışında Aile Terapisi Kuramları ve bu kuramlara özgü tekniklerin yanı sıra; ailenin yapı, 

organizasyon ve fonksiyonlarının belirlenmesi ile sorunun dışsallaştırılması, terapötik hedeflerin 

belirlenmesi ve üzerinde çalışılabilmesi, interaksiyon paternlerinin belirlenip düzenlenmesi, iç görü 

kazanımı, duyguların ifade edilmesi ve etki mekanizmalarının anlaşılması gibi terapötik müdahalelerin 

tartışılması amaçlanmaktadır. 

PSK564 Klinik Çalışma          (0+0) Kredi: 0 AKTS: 3 

İki hafta tam gün, NP İstanbul hastanesinde gerçekleşmektedir. Hastane ortamında klinik staj imkânı; 

öğrencilerin; Psikiyatrist, Psikolog, Sosyal Hizmet Uzmanı, Başhemşire, Ergoterapi Sorumlusu ve gerekli 

durumlarda Diyetisyen, Nöroloji Uzmanı ve Dahiliye uzmanından oluşan ekiple vizite katılıyor olması 

anlamına gelmektedir. Bu vizitlerde; uzman kadronun hasta ile ilgili vereceği bilgiler, durum 

değerlendirmeleri, vaka formülasyonu ve izlenecek yolda kullanılacak olan araçlar (test, ölçek vb.) gibi 

tedavi sürecinin unsurlarını deneyimleyeceklerdir. Aynı zamanda grup terapilerindeki dinamiklerin 

hastalığın düzelme sürecindeki etkisini gözleme fırsatı olacaktır. Kurgulanan bu staj kapsamında; 

öğrencinin mevcut literatür bilgisini tazelemesi, sınaması ve pratiğe dökmesi amaçlanır. 

PSK517 SEMİNER         (1+0) Kredi: 1 AKTS: 1 

Dersin amacı öğrencilere; tez ve/veya bilimsel çalışmalarını bir sunum haline getirip onu kalabalık 

önünde sunabilme yeteneğini kazandırmaktır.  

 


