
 

 

SEVGİLİ RUH SAĞLIĞI UZMANLARI; 
 

''ULUSLARARASI POZİTİF PSİKOTERAPİ İLERİ DÜZEY EĞİTİMİ'' Ekim ayında 

başlıyor. 

Bu eğitim sonunda talep eden katılımcılar uluslararası geçerliliği olan Dünya Pozitif 
Psikoterapi Birliği* ve/veya Üniversite** onaylı sertifika da alabilirler. 

 

Eğitim programının teorik kısmında Pozitif Psikoterapinin insana bakışı, sadece 

semptomlara değil kişinin sahip olduğu gerçek yetenekler ve baş etme gücünü ele 

alışı, denge modeli ve strese dört farklı reaksiyon tipi, mevcut çatışmanın ardındaki 

eski yaşam deneyimlerine dayanan temel çatışmanın değerlendirilmesi, 

psikopatolojinin kavramsallaştırılması, bir terapi seansının ve terapi sürecinin 

planlanması ve bazı teknikler verilmektedir. Bu eğitim programında da kendini 

tanımaya dönük egzersizler hem terapist adaylarına bu anlamda katkı koymakta hem 

de verilen teorik bilginin uygulama yoluyla daha iyi kavranmasına imkan 

vermektedir.Her modül de teorik bilginin yanı sıra katılımcılara pratikte hemen 

uygulamaya başlayabilecekleri teknik ve araçlar verilmektedir. Bu teknik ve araçları 



katılımcıların eğitim sırasında rol-oyunu ile hasta-terapist rollerinde birbirleri üzerinde 

deneme şansı olmaktadır, modül  aralarında ise teknik ve araçları hastalarına ya da 

çevrelerindekilere uygulamaları ve bir sonraki modülde zorlandıkları noktalarla ilgili 

süpervizyon almaları sağlanmaktadır. Her modül de ayrıca kendini tanımaya dönük 

egzersizler yapılmaktadır.  

Eğitimi veren eğitmen hocalar Dünya Pozitif Psikoterapi Derneği tarafından 

uluslararası düzeyde eğitim verme konusunda yetkilendirilmiştir.  

Modüllerde ele alınan temel teori başlıkları şu şekildedir: 
 

Modül 1: Pozitif Psikoterapiye Giriş 

Modül 2: İlk Görüşme: Tanı ve Teknikler 

Modül 3: Pozitif ve Transkültürel Psikoterapide İleri Kavramlar 

Modül 4: Psikoterapi Yaklaşımları 

Modül 5: Psikodinamikler ve İnsan Gelişimi, Kendini Tanıma 

EĞİTİM SÜRESİ: 

• Uluslararası Sertifikalı Pozitif Psikoterapi İleri Düzey eğitimi 3 yıl sürmekte olup 

toplam 710 akademik saatten oluşmaktadır;                                                  

300 saat teorik eğitim + 100 saat kendini tanıma ( 70 saat grup ile, 30 saat 

bireysel ) + 250 saat pratik çalışma + 60 saat süpervizyon 

• Ekim ayında başlayacak olan eğitimin 1. yılı 5 modül ( her modül 3 gün) ve 

Kendini Tanıma modülünden (2 gün) oluşmaktadır. Eğitimin tarihleri ve 

ücretlendirmesi 1.yıla aittir. 

EĞİTİM TARİHLERİ 

Modül 1:      15-17 Ekim 2021 

Modül 2:      19-21 Kasım 2021   

Modül 3:      21-23 Ocak 2022 

Modül 4:      18-20 Mart 2022 

Modül 5:      20-22 Mayıs 2022 

Kendini Tanıma 2 gün 

 

 

 



EĞİTMENLERİMİZ 

Prof.Dr./Psikiyatrist Ebru ÇAKICI 

Dr. Öğr. Üyesi Gülşen VARLIKLI 

Psikolog ve Psikoterapist Enver ÇESKO 

Dr. / Uluslararası Master Eğitmeni Sheyda RAFAT 

KİMLER KATILABİLİR? 

Tıp, Psikoloji, Psikiyatri, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Sosyal Hizmetler 

alanında 4 yıllık lisans eğitimlerinden herhangi birini ve Pozitif Psikoterapi Temel 

Eğitimi (200 saat) tamamlamış olanlar eğitimlerimize kabul edilmektedir. Katılacak 

kursiyer adayı ile yapılan görüşme sonrasında eğitime alınır. 

İLERİ EĞİTİM ÜCRETİ: 

3 yıl sürecek olan eğitimin ücretlendirmesi 1.yıla aittir. 

Uluslararası Pozitif Psikoterapi İleri Eğitimi 7 taksite bölünmüştür ve her taksitin 

ödemesi modülden önce 1718 TL + KDV olarak ödenecektir. 

 EĞİTİM KAYDININ TAMAMLANMASI İÇİN: 

• Kısa CV, 

• Vesikalık bir resim, 

• Kayıt formunun doldurularak imzalanması, 

• İlk çalışma ücretinin tamamının ödenmesi, 

• Mezuniyet Belgesi 

 PROGRAMIN SONUNDA BELGE VERİLİYOR MU? 

 

Uluslararası geçerliliği olan Dünya Pozitif Psikoterapi Birliği onaylı belgeyi 
almaya hak kazanılacaktır. 
 

Uluslararası '' Pozitif Psikoterapist'' sertifikasının alınması için katılımcıların yukarıda 

bahsedilen 710 saatlik eğitimin tamamlanmasından sonra ilave olarak aşağıda 

belirtilen şartları gerçekleştirmeleri gerekir: 

• En az iki hocadan oluşan sınav jürisinin sözlü sınavından geçmek. 

• En ay 20 sayfalık özgün bir master tezi hazırlamak. 

• 5 vaka için vaka raporu hazırlamak. 

 


