MMPI TEST EĞİTİMİ
Uygulayıcı Sertifikalı
Online veya Yüz yüze

Uzm. Psk. Oya Çelik
Dr. Görkem Gökçelioğlu
Eğitim Tarihi: 24 Ekim 2020
Cumartesi
Yer: Gümüşsuyu /İstanbul
✴ Eğitime kayıt olmak için Psk. Eren Fıçıcı ile 0543 518 49 24 numaralı
telefondan whatsapp üzerinden ulaşmanız gerekmektedir.
✴ Eğitim koronavirüs önlemleri alınarak Gümüşsuyunda yüz yüze olarak
gerçekleşecektir. Online katılımcılar ise Zoom programı üzerinden eş zamanlı ve
interaktif biçimde eğitime katılacaklardır.
✴ Kontenjan olması durumunda 200tl ön kayıt ücretini yatırarak kaydınızı
tamamlayabilirsiniz.
✴ Eğitimden çekilmeniz durumunda ön kayıt ücretiniz iade edilmez.
✴ Eğitim sonunda Doctors Academy ve DABAD (Disiplinlerarası Beyin
Araştırmaları Derneği) tarafından uygulayıcı sertifikası verilecektir.
Eğitim içeriği;
1. Ön görüşme ve testlemeye giriş
a. Test ön görüşmesi nasıl olmalıdır
b. Ön görüşme verileri nasıl kullanılır
2. Minnesota çok yönlü kişilik envanteri (MMPI) uygulama, yorumlama eğitimi ve
süpervizyonu
a. Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri’nin (MMPI) kuramsal içeriği;
• Geliştirilme amacı ve süreci; psikometrik özellikleri

• MMPI testinin psikopatoloji ve kişilik değerlendirmesindeki önemi
• Avantaj ve sınırlılıkları
• Geçerlilik ve klinik alt testlerin tanıtılması
b. Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri’nin (MMPI) Uygulanması;
• Test görüşmesinde ve test sürecinde dikkat edilmesi gerekenler
• Testin uygulanmasına ilişkin gereklilikler (kimlere, hangi fiziksel koşullarda
uygulanacağı)
• Uygulamadaki gözlemlerin yorumlanması
c. Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri’nin (MMPI) Yorumlanması;
• Profil çıkarmak için gerekli koşullar
• Örnek cevap anahtarları üzerinden uygulamalı olarak profil oluşturulması (el ile
hesaplamanın öğrenilmesi + bilgisayar programının kullanımı)
• Eğitimci tarafından sağlanan örnek profiller üzerinden geçerlik alt ölçeklerini tek tek
ve bütünü ile ele alma
• Klinik alt ölçeklerde yükselen ve alçalan ölçekleri yorumlama
• İkili, üçlü yükselmeleri yorumlama
• Geçerlik ve klinik alt ölçeklerdeki spesifik örüntüleri ele alma
• Nevrotik profiller
• Sınır profiller
• Psikotik profiller
• Geçerlik ve klinik alt ölçek bulgularını birlikte ele alarak profili bütünü ile yorumlama
d. Profilin Raporlaştırılması;
• Raporlaştırmada izlenecek yol
• Hangi bilgilerin nasıl kullanılacağı, bu bilgilerin nasıl ifade edileceği
• Bulguların yazılı rapora dönüştürülmesi
• Örnek raporlar üzerinde çalışma

3. MMPI Raporunun Psikoterapide İşlevi
•
•
•

Örnek MMPI raporunun örnek vakada yol göstericiliği
MMPI profilinin dinamik psikoterapide işlevi
MMPI testörünün yorumları ile kişilik yapısı hakkında yorumlar yapmak

4. Süpervizyon Aşaması;
• Tüm katılımcıların kendi uygulama, profil ve raporlamaları üzerinden süpervizyon
sağlanacaktır.

Eğitim günü; Teorik eğitim 10:00-18:00 + süpervizyon
Eğitim ücreti; 550 TL (süpervizyon dahil)

