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Psikiyatri – Klinik Psikoloji

 Psikiyatri, doğa bilimlerinden (biyoloji) 
kökenlenen, ancak diğer tıp dalları gibi biyoloji 
ile sınırlı kalmayıp, insan/sosyal bilimlere doğru 
açılmış ve her zaman biyoloji dışından (özellikle 
psikolojiden) beslenmiş bir tıp alt-dalı.

 Psikoloji, doğa-sosyal bilimler sürekliliğinde her 
iki uca da uzanan, orta ve yaygın bir konum işgal 
eden, tıp gibi çok alt-dallı bir insan bilimi.

 Klinik psikoloji, psikolojinin psikoterapi ve 
psikolojik değerlendirme ile iştigal eden alt-dalı.



Ortak noktaları/alanları

 Bireysel (ve kolektif) ruh sağlığının 

iyileştirilmesinin ana dertleri olması

 Birbirlerine muhtaç olmaları

 Psikoterapi yapmaları

 Psikiyatride psikoterapi tek müdahale yöntemi değil. 

Hatta giderek biyolojik tedavilere göre geride kalmış ve 

çoğu psikiyatri temel eğitiminde yer verilmeyen bir 

yöntem.

 Klinik psikolojide psikoterapi tek müdahale yöntemi ve 

temel eğitimde merkez eksen.



Ortak alanlardan türeyen çatışmalar

 Harris, H.I. (1949). An Introduction to Clinical 

Psychology. Psychoanalytic Quarterly, 18:88-89.

 Narsisistik statü ihtiyaçları

 Kardeş rekabetine bağlı agresyon

 Çözüm yolunda

 Sınırlara ve liyakata saygı / had ve kadir bilme

 Tekelciliğe son

 Yapıcı diyalog / ekip çalışması

 Ortak üst kimlik: Ruh sağlığı çalışanı / psikoterapist



Dünyada Klinik Psikoloji Eğitimi

 Ülkesine /yöresine göre YL ya da doktora 

zorunluluğu (sayı arttıkça zorunluluklar da artma 

eğiliminde)

 Çeşitli ve derinlemesine teorik donanım

 Hastanelerde ve psikoterapi merkezlerinde 

süpervizyon altında klinik uygulama (staj)

 Staj yerlerinin stajyer almak için rekabeti, sistem 

organizasyonu



Türkiye’de Klinik Psikoloji YL Eğitimi

1. yıl

 Psikoterapiye giriş

 Mesleki Etik

 Bilişsel Değerlendirme

 Kişilik Değerlendirme

 İleri Psikopatoloji (Psikoanalitik, DSM)

 Psikofarmakoloji

 Psikanalitik PT

 Bilişsel-davranışçı PT

 Humanistik PT

 Grup PT

 Araştırma yöntemleri

2. yıl

 Klinik staj

 Bireysel ve grup 
süpervizyon

 Proje/Tez

 Seminerler

 Seçmeli ders



Dünyada Klinik Psikologların Konumu

 Sağlık sistemi içinde resmen tanınıyorlar

 Alanı düzenleyen/denetleyen meslek örgütleri var

 Hastane/tedavi ekibinin ayrılmaz bir parçası oluyorlar 
(hastaya birincil bakım sağlayan –primary care provider 
– olabiliyorlar)

 Yataklı kurumların direktörleri her zaman psikiyatr, 
ancak ayaktan terapi merkezlerinin direktörleri klinik 
psikolog olabiliyor

 Psikiyatrlar gibi diğer ruh sağlığı çalışanlarının 
eğitimlerine eğitimci/süpervizör olarak yoğun biçimde 
katılıyorlar

 Bağımsız/özel çalışabiliyorlar; kamu ya da özel sağlık 
sigorta şirketleri ödeme yapabiliyor



Türkiye’de ise

 Klinik Psikoloji’nin ‘Klinik’ kısmı resmen 
tanınmıyor

 Meslek yasasının dünya standartlarında çıkması 
için YÖK ve Üniversitelerarası Kurul’daki tıp 
lobisinin psikoloji ile kliniği biraraya getiremeyen, 
buna direnen zihniyetinin kırılması gerekiyor

 Klinik psikoloji eğitiminin daha kaliteli olabilmesi 
için psikiyatri bölümlerinin kapılarını klinik 
psikoloji stajyerlerine açması, bunun kendileri için 
de faydalı bir şey olduğunun ayırdına varmaları 
gerekiyor



Muhtacız aslında birbirimize!

 Klinik psikologların mesleklerini kaliteli bir şekilde icra 

edebilmeleri için düzgün işleyen ve gerektiğinde 

danışanlarını yönlendirebilecekleri, işbirliği 

yapabilecekleri bir psikiyatri sistemine ihtiyaçları var

 Psikiyatrların da mesleklerini daha etkili bir şekilde icra 

edebilmeleri için klinik psikologların desteğine/katkısına 

ihtiyaçları var

 Ruh sağlığı uzmanlarının bu kadar az olduğu bir ülkede 

bu karşılıklı ihtiyaçlar daha da derin ve yakıcı



Sonsöz olarak

 Türkiye bir çok alanda uzun süre dünyadaki 

standartların/gidişatın dışında kaldı, dünyadan 

kopuk bir akvaryum görüntüsü çizdi. Klinik 

psikolojinin konumu da bu tür yüzlerce 

meseleden biridir. 

 Demem o ki, artık narsisistik büzülmeyi aşalım, 

biz bize değil, dünyaya benzeyelim.


