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OCAK 2023 

 

1. Bireysel Şema Terapi sertifikasının patolojisi olan bireylere yönelik olduğu göz önüne 

alındığında, ISST Şema Terapist sertifikasyon sürecine Psikiyatrist ve Klinik Psikologların 

devam etmesi uygundur. 

 

2. Aşağıdaki yüksek lisans dereceleri diplomalarında Klinik Psikoloji yazmasa da, 

müfredatlarında klinik psikolojinin tüm gereklerini sağladıkları için Klinik Psikoloji programı 

sayılır. Bu programları Klinik Psikoloji yüksek lisansı olarak kabul ediyoruz.  

• Boğaziçi Üniversitesi 

• Orta Doğu Teknik Üniversitesi 

• Hacettepe Üniversitesi 

• Ankara Üniversitesi 

• Ege Üniversitesi 

• İstanbul Üniversitesi 

• İstanbul Bilgi Üniversitesi 

 

3. Sertifikasyonun asgari süpervizyon seansı sayısı ve süresi gibi nicel ölçütleri sadece asgari 

ölçütlerdir. Süpervizörler, adayın ilerlemesini takip ederek ve değerlendiriciye puanlanmak 

için gönderilecek video(ları) izleyerek her adayın yetkinliğini (adayın ST modelini 

içselleştirme ve uygulamalara entegrasyon düzeyi, Sağlıklı Yetişkin kapasitesinin gücü ve 

adayın etik uygulama yapıp yapmadığı gibi etkenleri) izler.   

Bu değerlendirmeden sonra, süpervizör sertifikasyon başvuru süreci için onay verir. 

Süpervizörün hem nitel 

hem de nicel ölçütler üzerinde onayı olmadan sertifikasyon başvurusu başlatılamaz. 

 

4. Standart düzey sertifikasyon için gereken süpervizyon saatleri en az 25 süpervizyon seansı 

olmalıdır. 

01 Nisan 2023 itibarı ile ISST temel düzey eğitimine başlayan uzmanlar için geçerli 

olacaktır.  

 

5. İleri seviye sertifikasyon için gereken 

süpervizyon saatleri, standart seviyede sertifika aldıktan sonra en az 40 süpervizyon seansı 

olmalıdır. 

 

6. İleri düzey sertifika için öğrenme deneyimini güçlendirmek amacıyla en az 40 olan 

süpervizyon saati, iki süpervizör tarafından paylaşılabilir. Adayın sürecini izlemek ve 

bütüncül bir şekilde değerlendirebilmek için süpervizörlerden birinin ‘ana süpervizör’ olması 

gerekir. İkincil süpervizör, sertifikasyona başvuru yapılmadan önce süreç hakkında ana 

süpervizöre geri bildirimde 



bulunacaktır. İkincil süpervizörün süpervizyon saati, ana süpervizörle yapılan süpervizyon 

oturum sayısını aşmamalıdır. Baştan itibaren en az 4 vaka süpervizörlere ayrı ayrı tahsis 

edilmelidir. Bu nedenle, önceden üç taraf arasında e-posta yoluyla net iletişim gereklidir. Bu 

seçenek temel düzey sertifikasyon için, eğer farklı şekilde yapmak açısından çok önemli bir 

gerekçe yoksa, önerilmemelidir. 

 

5. ve 6. maddeler zaten yıllardır geçerli olan düzenlemedir ve korunarak devam 

edecektir. 

 

7. ISST sertifikasyonu sürecinde yüksek düzeyde tavsiye edilen akran 

süpervizyonu,  evrensel 'akran süpervizyonu'/'intervizyonu' uygulamasına göre yapılmalı, 

akranlar arasında ve ücretsiz olmalıdır. 

8. Türkiye'nin eğitmen ve süpervizör olmak için 

“hızlandırılmış sisteme” ihtiyacı yoktur, çünkü halihazırda verilen eğitim ve süpervizyonlar 

zaten talebi karşılamaktadır.  

Note1. Eğitimlerin nitelik ve standardını korumak için 

Bu madde yalnızca bireysel terapi sertifikasyon sürecine dair hazırlanmıştır. Yan alanlardaki 

sertifikasyon süreçleri için eğiticiler komitesinde ISST ile ortak çalışmalar sürmektedir.  


