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DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ 

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 

UYGULAMALI PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 

KLİNİK UYGULAMA YÖNERGESİ 

 

 

1.  AMAÇ  

 

Bu Yönergenin amacı; İstanbul Bilim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uygulamalı 

Psikoloji Yüksek Lisans Programı öğrencilerinin eğitim-öğretim (müfredat) programında 

öngörülen dönemlerde yapacakları klinik uygulamalardaki sorumlulukları, ilgili temel kural, 

ilke ve yöntemleri belirlemektir. 

 

2. KAPSAM 

 

2.1.  İstanbul Bilim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uygulamalı Psikoloji Yüksek 

Lisans Programı öğrencileri klinik uygulamalarını bu yönerge hükümlerine göre yaparlar. 

2.2.  Öğrenci müfredat programındaki temel uygulamalı derslerin gereği olarak yapılan  

klinik uygulamaları, eğitim öğretim programları kapsamında ve Enstitü Yönetim Kurulu 

kararları doğrultusunda bir planla  gerçekleştirir. 

 

3. DAYANAK  

 

Bu Yönerge; “İstanbul Bilim Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav 

Yönetmeliği’nin 15. maddesi esas alınarak hazırlanmıştır.  

4. TANIMLAR 

4.1. Bu yönergede geçen bazı kavramlar aşağıda tanımlanmıştır.  

4.1.1. Klinik Uygulamalı Dersler: Psikoterapi Yöntemleri ve Uygulamaları dersinin klinik 

uygulamalarını kapsamaktadır. 

4.1.2. Uygulama Alanı: İstanbul Bilim Üniversitesi Hastaneleri ve Grup Florence  

Nightingale  Hastanelerinde yapılır.  

4.1.3. Klinik Uygulama: Klinik Uygulaması olan derslerin kuramsal konularının 

anlaşılmasını kolaylaştırmaya yönelik olarak planlanır. 

4.1.4. Klinik Uygulama Süresi: Klinik uygulamalar akademik takvimde belirtilen bahar 

yarıyılı ders başlangıcına göre başlar, akademik takvimde belirtilen ders bitimine kadar 



devam eder. Haftalık uygulama süresi dersin uygulama kredisine göre haftalık saat olarak 

planlanır. 

4.1.5.  Klinik Uygulama Saatleri: Klinik uygulama saatleri 8:30- 12:30 veya 13.30-16:30 

arasındadır.  

Kliniğe geçerli bir mazereti olmaksızın 30 dakikadan fazla geç gelen öğrenci o gün kliniğe 

alınmaz ve o gün için klinik uygulama yapmamış kabul edilir. 

4.1.6. Ders Sorumlusu: Dersin sorumlu öğretim elemanıdır. Ders sorumlusu kuramsal, klinik 

eğitim ve öğretimin planlanması, yürütülmesi ve değerlendirilmesinden  sorumludur.  

4.1.7. Yüksekokul Yönetim Kurulu: İstanbul Bilim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 

Yönetim Kurulu’dur. 

5. TEMEL PRENSİPLER 

5.1 Klinik Uygulamada Dikkat Edilmesi Gerekenler 

Öğrenciler;  

5.1.1. Ders kapsamında yer alan klinik uygulamalara ilgili öğretim elemanlarının 

rehberliğinde aktif olarak katılır ve sorumluluk alır. 

5.1.2. Öğretim elemanından izin almaksızın uygulama alanından ayrılamaz, uygulama yerini 

değiştiremez ve uygulamayı terk edemez. 

5.1.3. Uygulama alanlarındaki herhangi bir eylem (iş bırakma gibi) ve faaliyete katılamaz, 

bunları destekleyemez veya propagandasını yapamaz; herhangi bir siyasi ya da ideolojik 

faaliyette bulunamaz. 

5.1.4. Klinik uygulama alanlarında eğitimcileri, hastane yöneticileri, tüm sağlık ekibi üyeleri, 

hasta ve hasta yakınları, arkadaşları ile saygılı, ekip işbirliğine dayalı bir iletişim kurar ve 

sürdürür. 

5.1.5. Klinik uygulama alanlarında uygun davranış sergilemeyen, uyumsuzluk gösteren 

öğrenciye öğretim elemanı tarafından uyarıda bulunulur; öğrenci davranışını değiştirmediği 

takdirde o gün uygulama alanından ayrılması istenir ve klinik ortama uyumla ilgili gerekli 

çabayı göstermesi beklenir. 

5.1.6. Klinik uygulama alanlarında cep telefonunu kapalı tutar ya da sessiz konuma getirir. 

5.1.7. Klinik uygulama alanlarında izinsiz fotoğraf çekemez, ses ve görüntü kaydı alamaz, 

yayınlayamaz ve paylaşamaz. 

 



5.2. Devam Zorunluluğu 

5.2.1. Öğrenciler İstanbul Bilim Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav 

Yönetmeliği’nin 20. maddesinde belirtildiği gibi, uygulamalı derslerin %80’ine devam etmek 

zorundadır. 

5.2.2. Devamsızlığı belirlenen süreyi aşmış olan öğrenci o derste devamsızlıktan kalır ve 

dersin final sınavına giremez.   

5.3. Klinik Uygulamanın Değerlendirmesi 

Klinik uygulamanın değerlendirme kriterleri dersin sorumlu öğretim elemanı tarafından 

belirlenir.  

6. Yürürlük: Bu Yönerge Senato tarafından kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer. 

7. Bu yönergeyi gözden geçirme ve güncelleştirme sorumluluğu Sosyal Bilimler Enstitüsü 

Müdürlüğü’ne aittir. 

 

Üniversitemiz Senatosunun 25.01.2019 tarih ve 2019/02 sayılı toplantısında onaylanarak 

yürürlüğe girmiştir. 

 

 

 

 


