
KLİNİK PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS/DOKTORA PROGRAM 

YETERLİLİKLERİ 

Program Profili:  

Klinik psikoloji programına kabul edilen öğrencilerin çalıştıkları uzmanlık alanına dair 

kuramsal bilgiye, uygulama becerilerine ve bilimsel bakış açısına sahip, bilimsel bir araştırmayı 

planlayıp uygulama ve yayımlama yeteneği kazandırılmış, klinik uygulamalarda etik değerleri 

gözeten, kültürler arası farklılıklara ve ihtiyaçlara duyarlı, psikopatoloji bilgisini geliştirme ve 

değerlendirme yapabilme becerisine sahip, temel psikoterapi kuramlarını, psikoterapötik ilişki 

ve klinik görüşme tekniklerini öğrenmiş,  psikoterapi alanında temel yaklaşımları uygulayarak 

süpervizyon altında psikoterapötik müdahale yapabilme becerisine sahip uzman psikologlar 

olarak yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Program, klinik psikoloji uygulamaları için temel klinik 

becerileri kazandırmayı hedefleyen dersleri ve bilimsel araştırma yöntemleriyle ilgili dersleri 

içermektedir. Programda zorunlu derslere ilave olarak öğrencilerin kendi tercihlerine göre 

alabilecekleri seçmeli dersler bulunmaktadır. 

Öğrenci kabul koşulları:  

- Sağlık Bilimleri Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim yönetmeliğine uygun olmak.  

Yüksek Lisans Eğitimi İçin: 

Psikoloji Bölümünden mezun olmak.  

Doktora Eğitimi İçin: 

Klinik Psikoloji Yüksek Lisans eğitimini veya Tıp Fakültesi eğitimini tamamlamış olmak. 

Kabul ve Kayıt Koşulları 

-Tezli Yüksek Lisans başvuruları için son 5 yıl içerisinde alınmış en az 55 ALES puanına sahip 

olma şartı aranmaktadır. Doktora başvuruları için son 5 yıl içerisinde alınmış en az 60 ALES 

puanına sahip olma şartı aranmaktadır. 

- Tezli Yüksek Lisans başvuruları için son 5 yıl içerisinde alınmış en az 50 Yabancı Dil Bilgisi 

Seviye Tespit Sınavı (YDS) puanına veya Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) 

sınav puanına veya ÖSYM tarafından kabul edilen muadili bir puana sahip olma şartı 

aranmaktadır. Doktora başvuruları için son 5 yıl içerisinde alınmış en az 55 YDS veya 

YÖKDİL sınav puanına veya ÖSYM tarafından kabul edilen muadili bir puana sahip olma 

şartı aranmaktadır. Yabancı uyruklu adaylar için son 5 yıl içerisinde alınmış ana dili dışında 

Tezli Yüksek Lisans programları için 50, Doktora programları için 55 YDS veya YÖKDİL 

sınav puanına veya ÖSYM tarafından kabul edilen muadili bir puana sahip olma şartı veya 



kendi anadili ve Türkçe dışında yabancı dilde eğitim veren bir lisans programından mezun 

olma şartı aranmaktadır. 

- Bilimsel Değerlendirme ve mülakatta başarılı olmak. 

Önceki öğrenmelerin tanımlanması:  

- Formal ve in-formal eğitimler olarak 4 yıllık lisans ve/veya tezli yüksek lisans programını 

tamamlamış olmak şartı aranmaktadır. 

Yüksek Lisans Eğitimi İçin: 

Psikoloji Bölümü lisans programını tamamlamış olmak.  

Doktora Eğitimi İçin:  

Sosyal Bilimler veya Sağlık Bilimleri Enstitüleri bünyesinde bulunan Klinik Psikoloji Ana 

Bilim Dallarından birinde tezli yüksek lisansını tamamlamış olmak veya Tıp Fakültesi mezunu 

olmak. Ancak Tıp Fakültesi mezunları için enstitü tarafından belirlenecek olan bilimsel hazırlık 

derslerinin alınması zorunludur. 

Üst derece programlarına geçiş: 

Klinik Psikoloji tezli yüksek lisans mezunlarına doktora eğitimi verilmektedir. 

Ölçme ve değerlendirme: 

Genel olarak yıl içi değerlendirmelerin (vize %30, ödev %20) yıl sonu değerlendirmelerinin 

(final%50) hesaplanarak, program boyunca alınan derslerin, uzmanlık alan dersinin ve seminer 

dersinin başarı ile tamamlanması, hazırlanacak yüksek lisans tezinin akademik jüri tarafından 

başarılı bulunması, doktora yeterlilik ve doktora tezinin akademik jüri tarafından başarılı 

bulunması şartları aranmaktadır. 

Mezuniyet koşulları: 

- Yüksek lisans ve doktora öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Program 

boyunca alınan dersleri, uzmanlık alan dersini ve seminer dersini başarı ile tamamlamak 

gerekmektedir. Yüksek lisans mezuniyeti için toplam AKTS kredisi 120 ve doktora mezuniyeti 

için toplam AKTS kredisi 240'tır. Ayrıca; 

- Yüksek lisans mezuniyeti için, hazırlanan yüksek lisans tezinin akademik jüri tarafından 

başarılı bulunması şartı aranmaktadır. 

- Doktora mezuniyeti için, doktora yeterlilik ve hazırlanacak tezin akademik jüri tarafından 

başarılı bulunması şartı aranmaktadır. 

 



İstihdam olanakları 

Klinik Psikoloji tezli yüksek lisans ve doktora programından mezun olanlar kamu kurumları ve 

özel danışmanlık merkezlerinde yüksek lisans mezunu olduklarında uzman psikolog ve doktora 

programını tamamladıklarında ise psikolog doktor olarak görev almaktadırlar.  Ayrıca 

yükseköğretim kurumlarının akademik kadrolarında da istihdam edilebilmektedirler.  

 

CLINICAL PSYCHOLOGY MASTER/PHD DEGREE PROGRAM 

QUALIFICATIONS 

Program Profile: 

The aim of the program is to prepare specialists who have theoretical knowledge, practical skills 

and scientific perspectives on clinical psychology; who have the ability to plan, implement and 

publish the result of a scientific research; who regard ethical values in clinical practice and are 

sensitive to intercultural differences and needs; who are able to develop and evaluate 

psychopathology knowledge; who have learned basic psychotherapy theories, 

psychotherapeutic relationship and clinical interview techniques; who can perform 

psychotherapeutic interventions under supervision by applying basic approaches in the field of 

psychotherapy. The program includes courses aimed at providing basic clinical skills for 

clinical psychology applications and lessons on scientific research methods. In addition to 

compulsory courses, there are elective courses that students can choose according to their 

preferences. 

Admission requirements: 

- To be in conformity with the Graduate School Education and Training Regulations of the 

University of Health Sciences. 

For Master’s Degree Program: 

To be a graduate of the Department of Psychology. 

For Ph.D. Degree Program: 

To possess Master’s Degree in Clinical Psychology or be a graduate of the Faculty of Medicine. 

Acceptance and Registration Requirements 

- Master’s Degree applicants are required to have at least 55 points from ALES received within 

the last 5 years. For Ph.D. Degree applicants to have at least 60 points from ALES received 

within the last 5 years. 



- Master’s Degree applicants are required to get at least 50 points from Foreign Language 

Proficiency Placement Examination (YDS) or Higher Education Institutions Foreign Language 

Examination (YÖKDİL) received within the last 5 years or any other equivalent score accepted 

by ÖSYM. Ph.D. Degree applicants are required to get at least 55 points from YDS or YÖKDİL 

received within the last 5 years or any other equivalent score accepted by ÖSYM. Foreign 

students wishing to apply for Master’s or Ph.D. Degree Programs are required to get at least 50 

and 55 points correspondingly from YDS or YÖKDİL in any language other than their mother-

tongue received within the last 5 years or any other equivalent score accepted by ÖSYM or they 

have to hold a bachelor’s degree in a program the language of instruction of which is neither 

their mother-tongue nor Turkish.  

- To be successful in Scientific Assessment and interview. 

Recognition of Prior Learning: 

-As formal and informal education, it is required to complete 4 year undergraduate and/or 

graduate degree programs. 

For Master’s Degree Program: 

Being a graduate of the Department of Psychology. 

For Doctor’s Degree Program: 

Being a graduate with a master's thesis of one of the Departments of Clinical Psychology within 

the Institute of Social Sciences or the Institute of Health Sciences or being a graduate of the 

Faculty of Medicine. However, graduates of the Faculty of Medicine are required to take the 

scientific preparatory courses that will be determined by the institute. 

Transition to higher degrees: 

Holders of Master's degree (with thesis) in Clinical Psychology are eligible to apply for 

Doctoral studies. 

Assessment and evaluation: 

Successful completion of the courses taken during the program, speciality and seminar courses 

calculated using evaluations within a year (midterm exam 30%, homework 20%) and year-end 

evaluations (final exam 50%); recognition of master's thesis by the academic jury; recognition 

of Ph.D. proficiency and Ph.D. thesis by the academic jury.  

Graduation requirements: 

- Master and Ph.D. programs consist of compulsory and elective courses. It is necessary to 

successfully complete the courses taken throughout the program, speciality and seminar 



courses. The total of ECTS credits for Master graduates is 120 and the total of ECTS credits 

for Ph.D. graduates is 240. Besides; 

- For Master graduates, recognition of master's thesis by the academic jury is required.  

- For Ph.D. graduates, recognition of Ph.D. proficiency and Ph.D. thesis by the academic jury 

is required.  

Employment opportunities 

Graduates of Master's and Ph.D. Programs in Clinical Psychology can work in public 

institutions and private counselling centres as expert psychologists (after completing Master’s 

Degree Program) and doctor psychologists (after completion of Ph.D. program). They can also 

be employed as the academic staff of higher education institutions. 

 


