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BİRİNCİ SINIF GÜZ DÖNEMİ 

I. YARIYIL 

 

Psikolojiye Giriş I PSİ101 3-0-3 (AKTS:6-Zorunlu) 

Psikolojiye Giriş I dersinde psikolojinin araştırma alanına giren temel konulara, farklı psikoloji 

ekollerine ve araştırma yöntemlerine bir giriş yapılacaktır. Ayrıca davranışlarımızın altında yatan 

fizyolojik faktörler (nöronlar, beyin ve sinir sisteminin işleyişi), duyum ve algı, öğrenme, bellek, 

düşünce, güdüler ve heyecanlar ve bunların günlük yaşamımıza etkisi incelenecektir.   Düz anlatım, 

tartışma, beyin fırtınası, küçük grup tartışması ve görsel medya araçları öğretim teknikleri olarak 

kullanılacaktır. 

 

Dünya Tarihi TAR171 3-0-3 (AKTS: 6-Zorunlu) 

Bu ders kapsamında antik çağlardan modern zamanlara kadar olan dönemde ortaya çıkan dünya tarihi 

kültürlerarası bir bakış açısıyla ele alınacaktır. Kronolojik olarak ilerleyecek olan ders ile çeşitli 

medeniyetlere ilişkin etkiler, benzerlik ve farklılıklar tarihsel, kültürel, politik ve ekonomik açıdan ele 

alınacaktır. Bu derste öğretim yöntem ve teknikleri olarak düz anlatım, beyin fırtınası, tartışma ve 

görsel ögeler kullanılacaktır. 

 

 

Sosyolojiye Giriş SOS171 3-0-3 (AKTS:6-Zorunlu) 

Batı Avrupa’da sosyolojinin ortaya çıkışını hazırlayan toplumsal ve düşünsel dinamikler, sosyolojinin 

bir bilim olarak tanımı, nasıl ve neden ortaya çıktığı, toplumun bilimsel olarak incelenmesinin temel 

prensipleri, sosyolojinin kurucu isimlerinin tanıtılması, temel kavramlar ve toplumun bilimsel olarak 

incelenmesinin temel ilkelerinin öğretilmesi. 

 

 

Felsefeye Giriş FEL171 3-0-3 (AKTS: 6-Zorunlu) 

Felsefeye giriş dersi kapsamında öğrencilerin felesefi düşünüşün karakteristik özellikleri, felsefi 

düşünme tarzları, varlık felsefesi, bilgi felsefesi, ahlak felsefesi, bilim felsefesi ve siyaset felsefesinin 

sorunları hakkında bilgi sahibi olması amaçlanmaktadır. Ders sonunda öğrencilerin alandaki tarihsel 

bilgi ve görüşleri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmeleri, felsefi sorunların tarihsel ve 

problematik gelişimi hakkında bilgi sahibi olmaları, felsefi sorunları kavramsal düzeyde analiz 

edebilmeleri ve edindikleri kuramsal bilgileri güncel sorunlarda kullanabilmeleri beklenmektedir. 

Ders öğretim teknikleri olarak didaktik anlatım, sınıf içi tartışma ve multimedya araçları 

kullanılacaktır.  

 



Yabancı Dil I IMU011 2-0-2 (AKTS:2-Zorunlu) 

Öğrencilerin yeterli İngilizce kullanımını sağlamak ve akademik İngilizcenin gereklerine 

hazırlanabilmeleri için; dinleme ve not tutma, okuma ve yazma becerilerinin gelişmesini hedefleyen 

bir ders olarak tasarlanmıştır. 

 

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I IMU021 2-0-2 (AKTS:2-Zorunlu) 

Bu ders, Türkiye Cumhuriyet’in kuruluşunda itibaren Türkiye’de yaşanan siyasi, ekonomik ve 

toplumsal gelişmeler hakkında öğrenciyi tarihsel bir zeminde bilgilendirmeyi amaçlamaktadır ve bu 

amaçla da imparatorluktan ulus-devlete geçiş sürecini de kısaca ele almaktadır. 

 

Türk Dili I IMU031 2-0-2 (AKTS:2-Zorunlu) 

Anlama ve ifade etmeyle ilgili temel beceriler kazandırmak, edebi metinleri okuma ve çözümleme 

pratiği sağlamak, proje yazmak ya da sunu hazırlamada yararlı olacak kompozisyon yöntemlerini 

öğretmektir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BİRİNCİ SINIF BAHAR DÖNEMİ 

II. YARIYIL 

 

Psikolojiye Giriş II PSİ102 3-0-3 (AKTS:6-Zorunlu) 

İki ardışık dersten oluşan Psikolojiye Giriş derslerinin ikincisinde öğrenciler psikoloji alanındaki 

temel konuları öğrenmeye devam edeceklerdir.  Öğrenciler, zeka, gelişim psikolojisi, sosyal psikoloji, 

kişilik ve psikopatoloji gibi psikolojinin çalışma konusu olan temel alanlarda bilgi sahibi olacaklardır. 

Öğretim yöntem ve teknikleri olarak düz anlatım, tartışma, beyin fırtınası, küçük grup tartışması ve 

görsel medya kullanılacaktır. 

 

 

Ekonomiye Giriş İKT172 3-0-3 (AKTS: 6-Zorunlu) 

Ekonomiye Giriş dersinde öğrenciler, temel ekonomi alanında konuları öğrenecektir. Öğrenciler bu 

derste; ekonomik birimler ve bu birimlerin aldığı ekonomik kararlar, makroekonominin temel işleyişi 

ve bu işleyiş içinde önemli belirleyiciler gibi ekonomi biliminin çalışma konusu olan temel alanlarda 

bilgi sahibi olacaklardır. Öğretim yöntem ve teknikleri olarak derste düz anlatım ve tartışma 

kullanılacaktır. 

 

 

 

Sosyal Bilimler için Matematik 3-0-3 (AKTS: 6-Zorunlu) 

Sosyal Bilimler için matematik dersinde, tenel matematik kavramları öğretilecektir. Kümeler ve 

Sayılar, Denklem ve Eşitsizlikler, Mutlak Değer, Fonksiyonlar (Doğrusal, Üstel, Logaritmik, 

Parabolik, Rasyonel), Grafik çizme, Matris ve Matris İşlemleri, Modelleme konularından 

bahsedilecektir. 

 

 

Biyolojiye Giriş MBG172 3-0-3 (AKTS:6-Zorunlu) 

Bu derste, biyoloji biliminin tanımı, konu ve kapsamı, canlıların çeşitliliği, işleyişi ile birbirleri ve 

çevreleri ile olan etkileşimleri anlatılacaktır. Biyolojinin genel konuları neden-sonuç ilişkisine dayalı 

olarak hücreden ekosistem ve biyosfere kadar tüm canlıların ortak özellikleri ders kapsamında 

öğrencilerin aktif katılımı ile işlenecektir.  

 

 

Yabancı Dil II IMU012 2-0-2 (AKTS:2-Zorunlu) 



Öğrencilerin yeterli İngilizce kullanımını sağlamak ve akademik İngilizcenin gereklerine 

hazırlanabilmeleri için; dinleme ve not tutma, okuma ve yazma becerilerinin gelişmesini hedefleyen 

bir ders olarak tasarlanmıştır. 

 

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II IMU022 2-0-2 (AKTS:2-Zorunlu) 

Bu ders, Türkiye Cumhuriyet’in kuruluşunda itibaren Türkiye’de yaşanan siyasi, ekonomik ve 

toplumsal gelişmeler hakkında öğrenciyi tarihsel bir zeminde bilgilendirmeyi amaçlamaktadır ve bu 

amaçla da imparatorluktan ulus-devlete geçiş sürecini de kısaca ele almaktadır. 

 

Türk Dili II IMU032 2-0-2 (AKTS:2-Zorunlu) 

Anlama ve ifade etmeyle ilgili temel beceriler kazandırmak, edebi metinleri okuma ve çözümleme 

pratiği sağlamak, proje yazmak ya da sunu hazırlamada yararlı olacak kompozisyon yöntemlerini 

öğretmektir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



İKİNCİ SINIF GÜZ DÖNEMİ 

III. YARIYIL 

 

 

Davranış Bilimlerinde İstatistik I PSİ201 4-0-4 (AKTS: 7-Zorunlu) 

Psikoloji alanında ve diğer sosyal bilimlerde niceliksel araştırmalarda kullanılan temel istatistiki 

yaklaşım ve prosedürler bu dersin konusu kapsamındadır. Öğrenciler bu derste istatistiğin önemi, 

verilerin betimlenmesi, merkezi eğilim ve değişkenlik ölçütleri, hipotez testi, basit ve kısmi 

korelasyon, ilişkisiz ve ilişkili ölçümler için t-testi analizleri gibi temel konuları öğreneceklerdir.  

 

 

Sosyal Psikoloji PSİ203 3-0-3 (AKTS: 6-Zorunlu) 

Sosyal Psikoloji insanlar arası ilişki ve davranışları etkileyen faktörleri davranışsal, bilişsel ve 

duygusal boyutlardan ele almaya çalışır. Ana akım sosyal psikolojinin temel konuları olan insanlar 

arasındaki ilişkileri etkileyen birey içi süreçler, sosyal etki ve uyma, tutumlar, tutum değişimleri, 

iletişim ve propaganda süreçleri, sosyal biliş, gruplar ve sosyalleşme gibi konular bu dersin konuları 

arasındadır. Dersin amacı öğrencileri insanlar arası davranışları etkileyen temel süreçler hakkında 

bilgilendirmek ve sosyal psikoloji alanının temelleri konusunda kavramsal bilgileri vermektir. 

 

 

Öğrenme Psikolojisi PSİ205 3-0-3 (AKTS: 6-Zorunlu) 

Öğrenme psikolojisi dersi kapsamında, başlıca koşullanma ve öğrenme kuramlarının giriş düzeyinde 

tanıtılması amaçlanmaktadır. Ders öğrenmenin biyolojik, duyuşsal ve sosyal temelleri, alışma, 

duyarlılaşma, sönme, klasik ve edimsel koşullanma, uyarıcı kontrolü, kaçınmalı koşullanma, 

güdülenme, öğrenme güçlükleri ve bozuklukları konularını kapsamaktadır. Ayrıca, öğrenme 

süreçlerinin altında yatan davranışsal, bilişsel, duyuşsal, sinirsel mekanizmalar ve deneysel 

paradigmalar ders kapsamında ele alınacaktır. İnsan dışında canlıların nasıl öğrendiklerinin 

incelenmesi, makinelerin öğrenmesi ve yapay zeka da dersin içeriğinde yer almaktadır. Ders konuları 

hakkında yapılmış seçkin ulusal ve uluslararası araştırmalar derste tartışılarak öğrencilerin öğrenme 

psikolojisi hakkındaki güncel gelişmeleri takip etmeye özendirilmesi hedeflenmektedir. Derste 

kullanılacak öğretim teknikleri düz anlatım, rapor sunumu ve tartışmalardır. 

 

 

Gelişim Psikolojisi PSİ207 3-0-3 (AKTS: 6-Zorunlu) 

Bu ders kapsamında, insanın biyolojik, duyuşsal, sosyal ve bilişsel boyutlardaki normal gelişiminin 

yaşam boyu süreci çeşitli kuramsal açılardan ve alan yazında yer alan deneysel araştırmalar ışığında 



giriş düzeyinde ele alınması amaçlanmaktadır. Biyolojik ve bilişsel gelişimde değişim ve süreklilik, 

psiko-motor gelişim, dil gelişimi, öz-bakım gelişimi, zeka gelişimi, biyolojik gelişimin bilişsel 

gelişimle etkileşimi, duyuşsal ve sosyal gelişimde değişim ve süreklilik, cinsellik ve cinsel rollerin 

gelişimi, bağlanma ve sosyal ilişkilerin gelişimi, kişilik gelişimi, ahlak gelişimi, mesleki gelişim, 

duyuşsal gelişimin sosyal gelişimle etkileşimi, biyolojik, duyuşsal, sosyal ve bilişsel gelişimde risk 

etkenleri ve koruyucu etkenler, dersin içeriğindeki başlıca konulardır. Döllenmeden ölüme kadarki 

süreçte belli başlı gelişim dönemleri olan doğum öncesi, doğum, bebeklik, erken çocukluk, çocukluk, 

ergenlik, yetişkinlik ve yaşlılık dönemleri ve dönemlerin belirgin özellikleri biyolojik ve bilişsel 

gelişim açısından ele alınmaktadır. Düz anlatım, tartışma ve görsel medya kullanımı derste 

kullanılacak öğretim teknikleridir. 

 

 

Psikoloji için Akademik İngilizce I PSİ209 3-0-3 (AKTS: 5-Zorunlu) 

Psikoloji için Akademik İngilizce I dersinde, psikoloji bölümü lisans programı öğrencilerinin 

akademik psikoloji ile ilgili İngilizce kaynakları okuyup kavrama başta olmak üzere, psikoloji temalı 

okuma-yazma-dinleme-konuşma becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Ders sonunda, 

öğrenciler psikoloji ile ilgili akademik içerikli yayınları daha iyi anlayabilecek ve tartışabilecek 

duruma geleceklerdir. Ders kapsamında, öğrencilerin psikoloji ile ilgili çeşitli İngilizce yayınlardan 

(kitap, dergi, bilimsel makale vb.) seçilmiş okuma parçalarını okumaları ve okuduklarından 

anladıklarını sözel ve yazılı olarak özetlemeleri ve sınıf içinde birlikte tartışmaları beklenmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



İKİNCİ SINIF BAHAR DÖNEMİ 

IV. YARIYIL 

 

 

Davranış Bilimlerinde İstatistik II PSİ202 4-0-4 (AKTS: 7-Zorunlu) 

Davranış Bilimlerinde İstatistik I’de başlanılan temel istatistiki yöntemlere devam edilecektir. İlişkili 

ve ilişkisiz örneklemler için tek faktörlü varyans analizi (ANOVA), iki faktörlü ANOVA, basit ve 

çoklu linear regresyon gibi parametrik analizlere ilaveten; Kay-Kare, Mann Whitney U, Kruskal 

Wallis H ve Wilcoxon işaretli sıralar testi gibi non-parametrik testler de bu dersin konuları 

arasındadır. 

 

 

 

Araştırma Yöntemleri PSİ204 3-0-3 (AKTS: 6-Zorunlu) 

Bu dersin genel amacı öğrencinin araştırma sürecinde gereklilik duyacağı yeterlilikleri sağlamaktır.  

Öğrencinin bilimsel yöntemin dayandığı temel varsayımları, bilimsel yöntemin aşamalarını ve 

araştırma türlerini öğrenmesi amaçlanmaktadır. Araştırmaya yönelik paradigmalar, araştırmanın 

planlanması ve araştırma deseninin oluşturulması, örnekleme kuramı, ölçme ve ölçekleme, veri 

toplama teknikleri, bilimsel rapor hazırlama ve araştırma etiği gibi konular dersin konuları 

arasındadır. 

 

 

Kişilik Psikolojisi PSİ206 3-0-3 (AKTS:6-Zorunlu) 

Kişilik Psikolojisi dersinde Kişilik Psikolojisine dair temel kuramlar öğrenilecek, bu kuramların 

değişik yanları birbirleriyle karşılaştırılacak ve öğrenilen kavramları uygulama becerisi kazanılacaktır. 

İşlenecek başlıca konular arasında psikanalitik yaklaşım, neo-Freudiyen yaklaşım, biyolojik yaklaşım, 

insancıl yaklaşım, davranışsal/sosyal öğrenme yaklaşımı, bilişsel yaklaşım ve davranışsal yaklaşım 

gelmektedir. Dersin amacı kişilik gelişiminde etkili olan psikolojik, biyolojik, nörolojik, evrimsel, 

kültürel ve çevresel faktörleri incelemektir. Araştırma, teori ve klinik uygulamalar entegre edilmiş 

şekilde ders işlenecektir. Bu derste işlenecek kişilik gelişimini açıklayan temel kuramlar arasında 

Allport, Murray, Cattell, Hull, Freud, Skinner, Lorenz, Little, Rogers, Tinbergen, Cantor, Adler, 

Erikson, Sullivan, Marcus-Kitayama, McCosta, Ekman, Pert, Kuhl, Baumeister, vb. yer alır. Ayrıca 

kişilik ölçüm testlerine giriş yapılacaktır. Öğretim yöntem ve teknikleri olarak düz anlatım, tartışma, 

beyin fırtınası, küçük grup tartışması ve görsel medya kullanılacaktır.  

 

 

 



Bilişsel Psikoloji PSİ208 3-0-3 (AKTS: 6-Zorunlu) 

Bu ders kapsamında bilişsel psikoloji ile ilgili temel kavramlar, konular ve kuramlar ele alınacaktır. 

Dersi tamamlayan öğrencilerin bilişsel psikolojinin tarihçesi; bilişsel psikoloji ile psikolojinin diğer 

alt dalları arasındaki etkileşim; beyin-biliş ilişkisi; algı, dikkat, bellek, dil, karar verme, akıl yürütme, 

problem çözme gibi temel konulara ilişkin genel bilgileri edinmesi amaçlanmaktadır. Öğretim yöntem 

ve tekniği olarak düz anlatım, soru-cevap ve görsel kaynaklar kullanılacaktır. 

 

  

Psikoloji için Akademik İngilizce II PSİ210 3-0-3 (AKTS: 5-Zorunlu) 

Psikoloji için Akademik İngilizce II dersinde, psikoloji bölümü lisans programı öğrencilerinin 

öncelikle psikoloji ile ilgili konularda okuma ve yazma becerilerini ileri düzeyde bütünleştirme 

becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bunun yanı sıra, ileri düzeyde akademik İngilizce 

içeriklerinden dinlediğini anlayabilme ve bunları konuşarak aktarabilme becerilerinin geliştirilmesi de 

dersin amaçları arasındadır. Ders sonunda öğrencilerin, ileri düzeyde İngilizce ile yazılmış akademik 

içerikli psikoloji metinlerini okuyup anlayabilmeleri, psikoloji alanında akademik yazıları ileri 

düzeyde İngilizce ile yazabilmeleri; aynı zamanda, öğrencilerin dinleme ve konuşma becerilerinin de 

ileri düzeye ulaşması beklenmektedir. Ders kapsamında, öğrencilerin psikoloji ile ilgili çeşitli 

İngilizce yayınlardan (kitap, dergi, bilimsel makale vb.) seçilmiş ve ileri düzeyde İngilizce ile 

yazılmış okuma parçalarını okumaları, okuduklarından anladıklarını sözel ve yazılı olarak 

özetlemeleri, sınıf içinde birlikte tartışmaları ve sınıfta bireysel veya grupla sunum yapmaları 

beklenmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÜÇÜNCÜ SINIF GÜZ DÖNEMİ 

V. YARIYIL 

 

 

Psikolojide İstatistik Uygulamaları PSİ301 4-0-4 (AKTS: 5-Zorunlu) 

Psikolojide İstatistik Uygulamaları dersini alabilmek için öğrencinin Davranış Bilimlerinde İstatistik I 

ve Davranış Bilimlerinde İstatistik II derslerinden başarılı olması gerekmektedir.  Ders kapsamında 

öğrenciler SPSS programında veri girişi, veri analizi ve analiz sonuçlarının değerlendirilmesi 

konusunda pratik bilgiler kazanacaklar, araştırma sürecinde verileri değerlendirebilecek konuma 

geleceklerdir. Öğrenciler SPSS programını kullanarak verilerin betimlenmesi, basit ve kısmi 

korelasyon analizleri, ilişkili ve ilişkisiz ölçümlerde ortalama puanların karşılaştırılması, basit ve 

çoklu regresyon, model test etme ve parametrik olmayan testleri yapabilecekler ve bulguları 

yorumlayabileceklerdir. 

 

 

Fizyolojik Psikoloji PSİ303 3-0-3 (AKTS: 5-Zorunlu) 

Bu derste insan davranışıyla, insan duygulanımı, bilişsel süreçleri ve davranışları ile ilgili olan 

kavramlar ve fizyolojik yapılar tanıtılacaktır. Dersin sonunda öğrencilerin merkezi sinir sisteminin 

yapı ve işleyişini; otomatik ve bilinçli motor davranışların özelliklerini; kortikal ve subkortikal beyin 

yapıları ile insan davranışı arasındaki ilişkiyi açıklayabilmesi amaçlanmaktadır. Öğretim yöntem ve 

tekniklerinden düz anlatım, soru-cevap ve görsel kaynaklar kullanılacaktır. 

 

 

Psikolopatoloji PSİ305 4-0-4 (AKTS: 5-Zorunlu) 

Bu dersin amacı normal ve anormal olarak tanımlanabilecek davranışları oluşturan etmenleri tanımak, 

bu davranışları bilimsel kriterlere göre sınıflandırmak, anormal davranışların birey ve çevre 

üzerindeki etkisini araştırmak ve psikolojik semptomları tanımaktır. Bu derste psikotik bozukluklar, 

duygudurumu bozuklukları, endişe bozuklukları, zeka geriliği, somataform bozukluklar, yeme 

bozuklukları, madde bağımlılıkları, uyku bozuklukları, kişilik bozuklukları, uyum bozuklukları, cinsel 

bozukluklar, dürtü denetimi bozuklukları gibi rahatsızlıklar işlenecektir. Konular işlenirken teori, 

pratik, ve klinik uygulamanın entegre olmasına önem verilecektir. Derste psikolojik rahatsızlıkların 

etiolojisi, yaygınlığı, demografik özelliklerle bağlantısı işlenecektir. Öğretim yöntem ve teknikleri 

olarak düz anlatım, tartışma, beyin fırtınası, küçük grup tartışması ve görsel medya kullanılacaktır. 

 

 

 

 



Gelişim Psikolojisinde Seçme Konular PSİ307 3-0-3 (AKTS: 5-Bölüm Seçmeli)  

Bu derste gelişim psikolojisi ile ilgili çeşitli kavram, konu ve kuramların karşılaştırmalı ve eleştirel bir 

şekilde ele alınması amaçlanmaktadır. Dersin içeriğinde yer alan başlıca konular: Yaşam boyu 

gelişime ve belli başlı gelişim kuramlarına genel bakış, insan gelişiminde doğa-çevre etkileşimi, 

bağlanma kuramı, ebeveyn tutumlarına ve ebeveynlerin gelişime etkilerine kuramsal bakışlar, ailenin, 

okul öncesi eğitimin, oyunun ve okulun gelişimdeki yeri, kişilerarası iletişim ve diğer sosyal 

becerilerin gelişimine kuramsal bakışlar, boşanma-bağımlılık-zorbalık-okul korkusu-öğrenme 

güçlüğü-fiziksel ve cinsel istismar gibi gelişimi etkileyen anormal durumların farklı kuramsal 

çerçevelerden ele alınması, insan gelişimde risk ve koruyucu etkenler, üstün yetenekli ve atipik 

çocukların ve gençlerin gelişimi. Derste tartışma, ödev sunumu ve yüzyüze anlatım teknikleri 

kullanılacaktır. 

 

 

Sosyal Psikolojide Güncel Konular PSİ309 3-0-3 (AKTS: 5-Bölüm Seçmeli) 

Bu ders kapsamında Sosyal Psikoloji I dersinde işlenmiş olan temel konuların üzerine yine bireyin 

sosyal davranışlarını, algılarını, tutum ve ilişkilerini şekillendiren sosyal psikolojik süreçler ve bu 

süreçlerin toplum, kültür, sağlık ve siyaset gibi daha makro konular ile ilişkileri ayrıntılı olarak 

tartışılacaktır.  Dersin konuları arasında kültür- benlik- aile ve gelişim ilişkisi, kişiler arası ilişkiler, 

sevgi ve çekicilik, toplumsal cinsiyet, özgeci davranış, saldırganlık, ve ayrıca sosyal psikolojinin 

sağlık, siyaset ve yasal süreçler ile ilişkisi gibi güncel sosyal psikolojik konular bulunmaktadır. 

 

 

Duygulanım ve Güdülenme Psikolojisi PSİ311 3-0-3 (AKTS: 5-Bölüm Seçmeli) 

Duygulanım ve güdülenme psikolojisi dersi, duygulanım ve güdülenme hakkındaki başta 

psikodinamik, bilişsel-davranışsal, hümanistik, yaşantısal ve fenomenolojik kuramların, bütüncül 

yaklaşımların, değişik kültürlerin ve önde gelen araştırmaların giriş düzeyinde ele alınmasını 

amaçlamaktadır. Ders içeriğini, duygulanım ve güdülenmelerin sözlü ve sözel olmayan iletişimdeki, 

karar vermedeki, seçim yapmadaki, sorumluluk almadaki, anlamlandırmadaki, sosyal işlevsellik ve 

psikopatolojideki yerinin incelenmesini içermektedir. Duygusal çöküntü (depresif) ve çiftkutuplu 

(bipolar) bozukluk gibi duygu-durum ve kaygı bozukluklarının incelenmesi de dersin kapsamında yer 

almaktadır. Ders boyunca, korku, kaygı, üzüntü, keder, suçluluk, pişmanlık, utanç gibi çeşitli olumsuz 

duyguların yanı sıra mutluluk, coşku, heyecan, rahatlama, güven, gurur duyma gibi çeşitli olumlu 

duyguların tanımları, kökenleri, işlevleri, duygulanım ve duygu-düzenleme süreçleri ele alınmaktadır. 

Ders, düz anlatım, sınıf içi tartışma ve ödev hazırlama yöntemleriyle işlenmektedir. 

 

 

 



Evrimsel Psikoloji PSİ313 3-0-3 (AKTS: 5-Bölüm Seçmeli) 

Bu dersin amacı insan davranışlarını anlamaya yönelik farklı bir bakış açısı kazandırmak, evrimsel 

süreçlerin davranışlarımızı nasıl etkilediğini ve adaptasyonların genlerimiz vasıtasıyla nasıl 

aktarıldığına dair kuramsal bilgiler kazandırmaktır. Hayatta kalma ile ilgili adaptasyonlarımızın 

bugünkü davranışlarımız üzerindeki etkileri, uzun sureli ve kısa sureli eş seçim süreçlerinde erkek ve 

kadın tercihlerine etki eden adaptasyonlar, ebeveynlik, işbirliği ve özgeci davranışların kökenleri 

tartışılacaktır. 

 

 

Kişilerarası İletişim PSİ315 3-0-3 (AKTS: 5-Bölüm Seçmeli) 

Kişilerarası iletişim dersi kapsamında, kişilerarası ilişkilerin temelleri, iletişim çatışmaları ve etkili 

iletişim becerileri üzerinde durulması amaçlanmaktadır. Dersin konuları arasında: Kişilerarası 

iletişime giriş – temel kavramlar ve süreçler, kişilerarası etkili iletişim becerileri – etkili dinleme, 

empati, kendini açma vb., kişilerarası sözlü ve sözsüz iletişim, kişilerarası siber iletişim, kişilerarası 

iletişimde güvengenlik, kişilerarası ilişkilerde çatışmalar ve çatışmaların çözümü, kişiler arası 

iletişimde kültürün rolü, duygusal zeka, aile içi ilişkiler ve ailede iletişim, okul içi ilişkiler ve okulda 

iletişim, iş yaşamında ilişkiler ve iş yaşamında iletişim vb. yer almaktadır. Düz anlatım, görsel medya 

kullanımı ve rapor sunumu derste kullanılacak öğretim teknikleridir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÜÇÜNCÜ SINIF BAHAR DÖNEMİ 

VI. YARIYIL 

 

 

Klinik Psikoloji PSİ302 3-0-3 (AKTS: 5-Zorunlu) 

Bu derste, klinik psikoloji alanına genel bir bakış ile birlikte Türkiye'de ruh sağlığı alanında çalışan 

profesyonellerin genel durumuna, klinik değerlendirme ve müdahalelerde kullanılan kuram ve 

tekniklere dair bilgiler aktarılacaktır. Öğrenciler; psikanalitik, psikodinamik, bilişsel-davranışçı gibi 

temel kuramları ve bu kuramların temel sayıltılarını, anormal davranışı ve kişiliği açıklama 

biçimlerini, tanı koyma ve klinik müdahale yöntemlerini ana hatlarıyla öğreneceklerdir.  Bu derste 

öğretim yöntem ve teknikleri olarak düz anlatım, beyin fırtınası, tartışma ve görsel ögeler 

kullanılacaktır. 

 

 

Endüstri ve Örgüt Psikolojisi PSİ304 3-0-3 (AKTS: 5-Zorunlu) 

Bu ders kapsamında Endüstri ve Örgüt Psikolojisinin temel kavramları hakkında teorik ve kuramsal 

bilgiler verilecektir. Taylorizm’den başlayarak küreselleşme sürecine kadar insan yönetimi üzerine 

yapılmış olan önemli araştırmalar ve yönetim kuramları;  motivasyon ve liderlik ile ilgili temel 

teoriler, stres, tükenmişlik, devamsızlık ve monotonluk gibi iş hayatına yönelik sorunlar bu dersin 

konuları arasındadır. Bunun yanında endüstri psikologlarının sahada yaptığı uygulamalarda 

kullandıkları ve insan kaynakları yönetimi uygulamalarına kazandırdıkları teknikler (iş analizi, seçme 

yerleştirme, performans değerlendirme, eğitim, çalışan memnuniyeti ölçümleri, yeniden yapılandırma 

vb. konular) üzerinde durulacaktır. 

 

 

Deneysel Psikoloji PSİ306 3-0-3 (AKTS: 5-Zorunlu) 

Bu dersi alabilmek için öğrencinin öncelikli olarak istatistik ve araştırma yöntemleri gibi derslerden 

başarılı olması gerekmektedir. Ders kapsamında biri sınıf ortak çalışması, biri de bağımsız grup 

çalışması olmak üzere öğrencinin iki adet görgül araştırma yapması beklenmektedir. İlk araştırma ile 

araştırma deseni oluşturma, araştırmayı uygulama, veri toplama, verileri analiz edip yorumlama ve 

araştırma bulgularını APA formatında raporlama konusunda öğrenciye yeterlilikler kazandırılır.  

İkinci araştırma ile öğrencinin kazanmış olduğu deneyim ve yeterlilikleri bağımsız olarak uygulaması 

teşvik edilir. Dersin sonunda başarılı olan öğrenci araştırma süreci ve APA formatında araştırma 

makalesi yazma konusunda gerekli yetkinlikleri kazanmış olur. 

 

 

 



Duyum, Algı ve Dikkat PSİ308 3-0-3 (AKTS: 5-Bölüm Seçmeli) 

Bu derste temel algısal süreçler ve bu süreçlerin insan davranışını nasıl yönlendirdiği ele alınacaktır. 

Ders sonunda öğrencilerin duyum ve algı fizyolojisi; görsel korteks; algısal organizasyon; algısal 

gelişim; dikkat teorileri; algı ve dikkat bozuklukları gibi konularda temel bilgileri edinmeleri 

amaçlanmaktadır. Öğretim yöntem ve tekniklerinden düz anlatım, görsel kaynaklar, grup çalışması ve 

öğrenci sunumları kullanılacaktır. 

 

 

Bilişsel Psikolojide Seçme Konular PSİ310 3-0-3 (AKTS: 5-Bölüm Seçmeli) 

Bu derste bilişsel nöropsikoloji perspektifinden, temel psikolojik işlevlerin nörolojik temelleri ve 

nörolojik hasarların psikolojik yansımaları öğretilecektir. Ders sonunda öğrencilerin nörobilişsel 

süreçlerle ilgili temel kavram ve kuramları; kortikal yapılar ile üst düzey bilişsel işlevler arasındaki 

bağlantı; nörogörüntüleme yöntemlerinin psikolojideki kullanım alanları; nöropsikolojik ölçüm 

yöntemleri gibi konuları ve bu konularda araştırma yapmayı öğrenmesi beklenmektedir. Öğretim 

yöntem ve teknikleri olarak düz anlatım, tartışma ve araştırma projesi kullanılacaktır. 

 

 

Atipik Çocuk Psikolojisi PSİ312 3-0-3 (AKTS: 5-Bölüm Seçmeli) 

Bu dersi tamamlayan öğrenciler özel gereksinimi olan çocuklar ve özel eğitimle ilgili genel bilgi ve 

becerileri edinerek, bu bilgi ve becerileri tartışabileceklerdir. Bu dersin sonunda öğrenci;  “Atipik 

çocuk” kavramını ve bu çocukların hangi kategoriler (zihinsel yetersizlik, dikkat eksikliği 

hiperaktivite, otizm spektrum bozukluğu, üstün zeka /yetenek vb.) altında incelendiğini 

tartışabilecektir. Öğrenciler atipik çocuk ve ailelerine yönelik gerçekleştirilebilecek psikolojik ve 

eğitsel yaklaşımlar hakkında bilgi sahibi olacaklardır. Ayrıca psikoloji ve özel eğitim alanı arasındaki 

ilişkiyi kavrayacaklardır. 

 

 

Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme PSİ314 3-0-3 (AKTS: 5-Bölüm Seçmeli) 

Bu derste öğrencilere genel anlamda psikolojik değerlendirme ve ölçüm yöntemleri, psikometri ve 

testlere dair temel kuramsal bilgiler ve uygulamalar aktarılacaktır. Daha özel olarak bakıldığında ise 

bu derste öğrenciler ölçmenin çeşitleri ve hataları, güvenirlik, geçerlik, madde analizi ve geçerlik 

türleri gibi temel ölçme ve değerlendirme tekniklerine dair bilgiler öğreneceklerdir. Bu derste öğretim 

yöntem ve teknikleri olarak düz anlatım, beyin fırtınası, tartışma ve görsel ögeler kullanılacaktır. 

 

 

 

 



Sağlık Psikolojisi PSİ316 3-0-3 (AKTS: 5-Bölüm Seçmeli) 

Sağlık psikolojisi dersi kapsamında öğrencilerin bireylerin sağlık ve hastalık kavramlarına 

yaklaşımında biyopsikososyal etmenler, bağımlılık, yeme bozuklukları, uyku gibi sağlıkla ilgili 

davranışların edinimi ve değişimi, stres, ağrı ve kronik hastalıklarla başa çıkma gibi temel konularda 

bilgi sahibi olması amaçlanmaktadır. Ders kapsamında kullanılacak öğretim teknikleri yüzyüze 

anlatım, sınıf içi tartışma ve multimedya araçlarıdır. 

 

 

Toplumsal Cinsiyet Rolleri PSİ318 3-0-3 (AKTS: 5-Bölüm Seçmeli) 

Ders kapsamında psikoloji kuramları çerçevesinde cinsiyetin benlik tanımlamaları ve sosyal etkileşim 

üzerindeki etkileri, cinsiyetlere yönelik tutumlar ve kalıp yargılar, yakın ilişkilerde cinsiyet rollerinin 

etkileri, toplumsal yapı içerisinde cinsiyet rollerinde ve cinsiyete dayalı hiyerarşik ilişkilerde meydana 

gelen ve gelmesi beklenen değişimler konularında öğrencilerin bilgi sahibi olması amaçlanmaktadır. 

Düz anlatım, grup çalışması, tartışma, görsel medya kullanımı öğretim yöntem ve tekniği olarak 

kullanılacaktır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DÖRDÜNCÜ SINIF GÜZ DÖNEMİ 

VII. YARIYIL 

 

 

Psikolojide Etik PSİ401 3-0-3 (AKTS: 6-Zorunlu) 

Bu derste, Türk Psikologlar Derneği ve Amerikan Psikologlar Birliği’nin tanımladığı kriterler 

doğrultusunda psikolojide etik ilkeleri tanıtalacaktır. Öğrencilere, uygulamalı psikolojide 

karşılaşabilecekleri sorunları nasıl ele alabileceklerine, etik ikilemlerde hangi kriterlere göre karar 

verebileceklerine ve etik problemlere nasıl etkin çözümler üretebileceklerine dair teorik bilgi ve 

uygulamalar sunulacaktır. Bu derste öğretim yöntem ve teknikleri olarak düz anlatım, beyin fırtınası, 

tartışma ve görsel ögeler kullanılacaktır. 

 

 

Psikolojide Alan Çalışması PSİ403 0-0-0 (AKTS: 6-Zorunlu)  

Öğrencilerin Psikolojinin uygulama alanlarını tanımaları ve alanda tecrübe kazanmaları için zorunlu 

alan çalışması yapacaklardır. Bu alan çalışmasının amacı öğrencilerin klinik psikolojinin 

uygulamaları ve endüstriyel/örgütsel psikoloji uygulamaları konusunda tecrübe kazanmalarını 

sağlamaktır. Öğrenciler bir hastanede, yuvada, rehabilitasyon merkezinde veya kurumsal bir firmada 

stajlarını yapabilirler. Alan çalışması dersinin sonucu öğrencinin başarı durumuna göre geçme/kalma 

olarak puanlanacaktır. 

 

 

Klinik Psikolojide Seçme Konular PSİ405 3-0-3 (AKTS: 6-Bölüm Seçmeli) 

Bu derste Klinik Psikolojinin tıp disiplinleriyle etkileşimleri üzerinde çok alanlı (multidisipliner) bir 

bakış açısıyla durulması planlanmaktadır. Ayrıca “Klinik Psikoloji” dersinde genel hatlarıyla ele 

alınan “Anormalite ve Psikolojik Bozuklukların Sınıflandırılması”, “Klinik Değerlendirme”, “Klinik 

Görüşme” ve “Klinik Müdahale” konularının detaylı bir şekilde aktarılması amaçlanmaktadır. 

 

 

Travma, Stres ve Krize Müdahale PSİ407 3-0-3 (AKTS: 6-Bölüm Seçmeli)  

Travma, Stres ve Krize Müdahale dersinde, insan yaşamındaki travmalar, çeşitli stres durumları, 

krizler ve bu durumlara etkili bir şekilde nasıl müdahale edileceği giriş düzeyinde ele alınması 

amaçlanmaktadır. Ders kapsamındaki başlıca konular: Savaşlar, katliamlar, kazalar, toplumsal 

ayaklanmalar, ölümler ve yaralanmalar, deprem, sel, yangın gibi doğal afetler, göç, kayıplar ve yas, 

boşanma, intihar ve intihar girişimleri, fiziksel şiddete ve cinsel saldırılara maruz kalma, okul ve 

işyeri krizleri, işsizlik, ergenlik ve yaşlılık krizleri. Ayrıca travmatik olaylar ve diğer stres 

kaynaklarıyla baş etme becerileri, krize müdahale becerileri ve yöntemleri, temel ilk yardım becerileri 



de derste ele alınmaktadır. Bu ders, düz anlatım ve sınıf içi küçük ve büyük grup tartışmalarıyla 

işlenmektedir. Öğrencilerden, ders kapsamındaki konular arasından seçecekleri bir konuyla ilgili 

bilgilendirme ve müdahale planını içeren kapsamlı bir rapor hazırlamaları ve sınıfta sunmaları 

beklenmektedir. 

 

 

Endüstri ve Örgüt Psikolojisinde Ölçme ve Değerlendirme PSİ409 3-0-3 (AKTS:6-Bölüm 

Seçmeli) 

Bu derste Endüstri ve Örgüt Psikolojisinin Personel Psikolojisi bölümünün saha uygulaması olan 

İnsan Kaynakları Yönetimi sürecindeki Personel Seçme ve Yerleştirme, Performans Değerlendirme, 

Eğitim ve Kariyer Yönetimi uygulamalarında kullanılan ölçme ve değerlendirme araçları, psikolojik 

test ve envanterler incelenecektir. Özellikle bu araçların etik ve doğru bir biçimde kullanılması için 

dikkat edilmesi gereken geçerlik ve güvenirlik gibi psikometrik özellikler üzerinde durulacaktır. Bu 

dersi alan öğrenci kullanılması söz konusu olan ölçme araçlarının görev ve kullanım amacı ile 

uyumluluğunu, geçerlik ve güvenirlik, standardizasyon ve kültürel adaptasyon gibi özelliklerini 

sorgulayabilecek konuma gelecektir.  

 

 

Adli Psikoloji PSİ411 3-0-3 (AKTS: 6-Bölüm Seçmeli) 

Adli psikolojisi dersi ile psikoloji lisans programı öğrencilerinin adli psikoloji ile ilgili temel 

konularda giriş düzeyinde bilgilenmesi amaçlanmaktadır. Ders kapsamında yer alan konulardan 

bazıları: Terör, intihar ve kendine zarar verme davranışları, fiziksel ve psikolojik şiddet, cinsel 

istismar, çocuk ihmali, pedofili, mobbing, nefret suçları, siber suçlar, cinayet ve seri cinayetler, 

suçlularla ve mağdurlarla uzman olarak görüşme, suçluların profil analizi. Bu ders kapsamında, 

yukarıda sayılanlar gibi belli başlı adli psikoloji konuları giriş düzeyinde düz anlatım ve sınıf içi 

tartışmalar ile ele alınacaktır. Ayrıca, suçları ve suçluları konu olarak işleyen kitapların ve filmlerin 

analizlerinin öğrenciler tarafından yapılarak sınıfta tartışılması beklenmektedir. Öğrencilerin ders 

kapsamındaki konularla ilgili ulusal ve uluslararası medyada araştırmalar yaparak bunları 

raporlaştırması ve çalışmalarını sınıfta sunarak hep birlikte tartışmaları da hedeflenmektedir. 

 

 

Gelişimsel Psikopatoloji PSİ413 3-0-3 (AKTS: 6-Bölüm Seçmeli) 

Gelişimsel Psikopatoloji dersinde, çocuklarda ve gençlerde uyumlu ve uyumsuz davranış 

örüntülerinin ortaya çıkmasında rol oynayan gelişim süreçlerinin giriş düzeyinde ele alınması 

amaçlanmaktadır. Çocuk ve gençlerdeki bozuklukları betimleyen fiziksel, bilişsel, duyuşsal ve sosyal 

güçlükler, ve bunların doğum öncesi dönemden itibaren gelişimsel temellerine dair belli başlı 

kuramlar ve görgül araştırmalar ders kapsamında işlenecektir. Derste çocuklarda ve gençlerde uyumlu 



ve uyumsuz davranışların ortaya çıkmasına katkı yapan risk etkenlerinin ve koruyucu etkenlerin 

incelenmesine yönelik bireysel farklılık yaklaşımı temel alınmaktadır. Düz anlatım, tartışma ve ödev 

hazırlama dersin öğretim teknikleridir. 

 

 

Kültürel Psikoloji PSİ415 3-0-3 (AKTS: 6-Bölüm Seçmeli) 

Kültürel psikoloji dersinin amacı psikolojinin çalışma alanı içerisinde yer alan konuların farklı 

kültürel bağlamlardaki kavramsal ve kültürel çeşitliliklerini ortaya koymaktır.  Bu ders vasıtasıyla 

öğrencilerin psikolojinin alt alanlarındaki tartışmaların farklı kültürel bağlamlarda/yerelliklerde 

anlaşılması gerektiğine dair bütüncül bir kavrayış geliştirmeleri beklenmektedir. Bu bağlamda derste 

kültürün davranış başta olmak üzere insanların kavram gelişimi, benlik algıları, aile içi ilişkileri, grup 

normları, normal ve anormal algıları gibi hususları nasıl etkilediği üzerinde durulacaktır. Böylece, 

öğrenciler kültürel psikoloji alanındaki araştırma örnekleriyle desteklenecek olan bu ders sayesinde 

bu alana dair teorik bir kavrayış kazanacaklar, aynı zamanda kendi kültürel aidiyetlerine yönelik 

çalışmalar yapacak metodolojik alt yapıyı edinmiş olacaklardır. 

 

 

Kültürlerarası Psikoloji PSİ417 3-0-3 (AKTS: 6-Bölüm Seçmeli) 

Bu dersin amacı kültürün insan davranışları üzerindeki etkisini kültürlerarası karşılaştırmalar yoluyla 

ele almaktır. Kültürlerarası psikoloji dersinde ilk olarak bu alandaki temel kuramsal ve yöntemsel 

yaklaşımlar tanıtılacaktır. Sonrasında ise psikolojinin çeşitli alt alanlarındaki kültürler arası psikoloji 

çalışmaları ele alınarak, öğrencilerin kültürler arası mukayeselerle bu alana dair bütüncül bir bilgi 

edinmeleri sağlanacaktır. 

 

 

Psikolojide Bağımsız Araştırma I PSİ419 3-0-3 (AKTS: 6-Bölüm Seçmeli) 

Bu derste öğrencilerin psikolojinin çeşitli alanlarında araştırma yürütme becerisini edinmesi 

amaçlanmaktadır. Öğrencilerin daha önce almış aldıkları İstatistik, SPSS, Araştırma Yöntemleri gibi 

derslerde edindikleri teorik bilgilerin bu ders sayesinde pratiğe geçirerek, başlangıcında itibaren bir 

araştırmanın bütün süreçlerine uygulamalı olarak vakıf olmaları sağlanacaktır. Bu bağlamda, 

öğrenciler literatür taraması yapma, veri toplama, veri girişi yapma ve verileri analiz edip buradan 

hareketle makale yazma süreçlerinin tamamını uygulamaları bir biçimde öğreneceklerdir. 

 

 

 

 

 



Bilim Felsefesi PSİ421 3-0-3 (AKTS: 6-Bölüm Seçmeli) 

Bu derste bilimsel bilginin doğası, amaçları, gerçekliği açıklama noktasındaki konumu ve statüsü, 

bilimsel yöntemin diğer açıklama biçimlerinden farklılıkları ve bilimsel kuramların temel tartışma 

alanları ele alınacaktır. Bu kapsamda öğrencilerin modern bilim anlayışının tarihsel ve güncel 

tartışmalarına vakıf olarak, bu tartışmaların öğrenim gördükleri psikoloji bilimine olan etkisini ve 

katkısını da bütüncül bir şekilde öğrenmeleri hedeflenmektedir. 

 

 

 

 

Eleştirel Düşünme ve Okuma PSİ423 3-0-3 (AKTS: 6-Bölüm Seçmeli) 

Bu derste öğrencilerin eleştirel düşünme ve okuma becerilerini geliştirmek amaçlanmaktadır. Bu 

amaç doğrultusunda öğrencilere eleştirel düşünmenin unsurları ve eleştirel düşünme becerileri ve bu 

becerileri geliştirmek için yapılması gerekenler anlatılacaktır. Sonrasında, bu becerilerini daha ileriye 

taşıyabilmeleri için eleştirel okuma kriterleri ve becerileri üzerinde durulacak, örnek metin 

incelemeleri ve eleştirel okuma uygulamalarıyla her iki becerinin birlikte gelişmesi sağlanacaktır. 

 

 

Psikolojide Güncel Okumalar ve Araştırmalar I PSİ425 3-0-3 (AKTS: 6-Bölüm Seçmeli) 

Bu dersin amacı, öğrencilerin psikoloji eğitimi sürecinde edindikleri bilgileri akademik anlamda 

çalışmalarını sağlayacak literatür okuma ve okuduklarını akademik bir çizgide ifade edebilme 

becerilerine yönelik temellerin kazandırılmasıdır. Bu ders kapsamında öğrencilerin psikolojinin 

bilimsel bir zemin kazanmasında katkısı olan klasik çalışmalar hakkında okuma yapmaları, bu 

okumaları APA stiline uygun kısa ve basit akademik metinlere dönüştürmeleri ve sunabilmeleri 

konuları yer almaktadır. 

 

 

Sosyal Biliş PSİ427 3-0-3 (AKTS: 6-Bölüm Seçmeli) 

Sosyal biliş dersi kapsamında sosyal psikolojide ele alınan temel konuların bilişsel kökenleri hakkında 

öğrencinin bilgi sahibi olması amaçlanmaktadır. Sosyal psikoloji tarihinde bilişsel psikolojinin 

etkilerinin yanı sıra grup süreçleri, sosyal çıkarımlar, duygulanım, atıf süreçleri ve benlik gibi sosyal 

psikolojinin temel konularına getirilen bilişsel açıklamalar ile öğrencilerin sosyal ve bilişsel 

psikolojinin kesişim noktalarını öğrenmeleri beklenmektedir. Ayrıca eleştirel psikolojinin bu 

açıklamalara getirdiği farklı yaklaşımlarla birlikte öğrencilerin sosyal psikoloji alanında yapılan 

çalışmalar hakkında eleştirel bir bakış açısı yakalaması da hedeflenmektedir. Didaktik anlatım, 

multimedya araçları, sınıf içi tartışma ve ödev yapımı ders süresince kullanılacak öğretim 

teknikleridir.  



DÖRDÜNCÜ SINIF BAHAR DÖNEMİ 

VIII. YARIYIL 

 

 

Psikoloji Tarihi PSİ402 3-0-3 (AKTS:6-Zorunlu) 

Bu derste modern bir bilim ve uygulama alanı olarak psikolojinin ortaya çıkışını, günümüze gelene 

kadar bu alanda ortaya çıkan kuramları ele almak amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda, öğrencilerin 

modern psikolojinin ortaya çıkmasını sağlayan bilimsel ve sosyolojik ortam, psikolojinin diğer sosyal 

bilimlerle olan ilişkisi ve tarihsel ve güncel psikoloji akımlarının diğer bilimsel disiplinlerle ve 

birbirleri ile olan ilişkileri hakkında bilgi sahibi olmaları sağlanacaktır. 

 

 

Endüstri ve Örgüt Psikolojisinde Seçme Konular PSİ404 3-0-3 (AKTS 6-Bölüm Seçmeli) 

Bu dersi alabilmek için öğrencinin Endüstri ve Örgüt Psikolojisi dersinden başarılı olması 

gerekmektedir. Ders kapsamında Endüstri Psikolojisinin temel konuları dışında kalan ancak yine aynı 

temellerden beslenen iş-özel hayat dengesi, çalışan esenliği ve psikolojik sağlığı, iş hayatında 

etkileme süreçleri ve yenilikçilik gibi güncel araştırma konuları üzerinde durulacaktır. 

 

 

Sosyal Psikolojide Seçme Konular PSİ406 3-0-3 (AKTS:6-Bölüm Seçmeli) 

Sosyal psikoloji alanında belirlenen konularda çağdaş yaklaşımların tanıtılması ve bu yaklaşımların 

avantaj ve dezavantajlarının karşılaştırılarak öğrencilerin eleştirel biçimde konular hakkında bilgi 

sahibi olması amaçlanmaktadır. Yüz yüze anlatım, görsel medya kullanımı ve grup çalışması öğretim 

yöntem ve teknikleri olarak kullanılacaktır. 

  

 

Psikoloji ve Sanat PSİ408 3-0-3 (AKTS:6-Bölüm Seçmeli) 

Öğrencilerin çeşitli psikoloji kuramlarını kullanarak sinema, tiyatro, edebiyat, resim gibi sanat 

dallarındaki eserleri yorumlayabilme becerilerinin gelişmesi amaçlanmaktadır. Ders kapsamında 

öğrencilerin sanat eserlerindeki psikolojik süreçleri belirleyebilmesi ve bu süreçleri kuramsal bir 

çerçeve içerisinde tartışabilmesi beklenmektedir. Didaktik anlatım, tartışma, multimedya kullanımı 

öğretim teknikleri olarak kullanılacaktır.   

 

 

 

 

 



 

Psiko-dilbilim PSİ410 3-0-3 (AKTS:6-Bölüm Seçmeli) 

Psikodilbilim dersi kapsamında öğrencilerin dil kullanımında yer alan psikolojik süreçler hakkında 

bilgi sahibi olması amaçlanmaktadır.  Dil edinimi, dilin üretilmesi, okunan ve dinlenen metinlerin 

anlaşılması süreçlerinin detaylı incelenmesi ile dil kullanımındaki görsel ve işitsel mekanizmalar, dil-

düşünce arasındaki bağlantılar ders kapsamında işlenecek konular arasında yer almaktadır. Ders 

süresince kullanılacak öğretim teknikleri didaktik anlatım, tartışma ve görsel medya kullanımıdır.    

 

 

Bağımlılık Psikolojisi PSİ412 3-0-3 (AKTS:6-Bölüm Seçmeli) 

Bağımlılık psikolojisi dersi, madde kötüye kullanımı ve bağımlılığı başta olmak üzere, ilişkisel 

bağımlılık, yeme-içme bağımlılığı, kumar bağımlılığı, internet ve teknoloji bağımlılığı gibi çeşitli 

bağımlılık konularına biyo-psiko-sosyal perspektiften yaklaşan, giriş düzeyinde bir derstir. Derste 

işlenecek konular içinde kötü kullanım ve bağımlılığın tanımı ve yaygınlığı, kötüye kullanım ve 

bağımlıkta etiyolojik etkenler, kötüye kullanılan ve bağımlılık yapan maddelerin türleri ve bu 

maddelerin kullanılmasının insan ve toplum üzerindeki etkileri, kötüye kullanım ve bağımlılığın 

sinirbilimsel temelleri, fiziksel ve psikolojik bağımlılık gelmektedir. Dersin işlenişi, düz anlatım, 

sunum yapma ve sınıf içi küçük ve büyük grup tartışmalarıyla yapılmaktadır. 

 

  

Klinik Sağlık Psikolojinde Seçme Konular PSİ414 3-0-3 (AKTS:6-Bölüm Seçmeli) 

Bu derste öncelikle klinik sağlık psikolojinin tarihçesi ve bu disiplini ortaya çıkaran iki temel kök 

olarak sağlık psikolojisi ve klinik psikoloji alanlarının birbirine temas noktalarının öğretilmesi 

hedeflenmektedir. Ardından “Sağlık Psikoloji” dersinden farklı olarak standart klinik psikoloji 

eğitiminin ve yetkinliğinin dışında kalan çeşitli kronik ve psikosomatik hastalıklar ve bu hastalıklara 

ilişkin destekleyici ve iyileştirici psikoterapötik müdahalelerin aktarılması amaçlanmaktadır. Bu 

derste öğretim yöntem ve teknikleri olarak düz anlatım, beyin fırtınası, tartışma ve görsel ögeler 

kullanılacaktır. 

 

 

Nitel Araştırma Yöntemleri PSİ416 3-0-3 (AKTS:6-Bölüm Seçmeli) 

Nitel araştırma yöntemleri dersinde öğrencilerin nitel araştırma yöntemlerinin ortaya çıkışından 

uygulanışına kadar, bu yöntem hakkında bütüncül bir bilgi birikimi elde etmelerini sağlamak 

amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda öncelikle nitel araştırma yöntemlerini ortaya çıkaran felsefi ve 

sosyolojik etkenler ortaya konulacak sonrasında ise nitel araştırma yöntemlerinin nicel araştırma 

yöntemlerinden ayrıştığı noktalar üzerinde durulacaktır. Son olarak da öğrencilerin nitel araştırma 



yöntemlerinde veri toplama ve veri analiz tekniklerini öğrenerek, nitel bir araştırmanın yürütülme 

safhalarını kavramaları sağlanacaktır.  

 

 

 

Eleştirel Psikoloji PSİ418 3-0-3 (AKTS:6-Bölüm Seçmeli) 

Bu derste öğrencilerin eleştirel psikolojinin ortaya çıkışı, bilimsel dayanak noktaları ve ana akım 

psikolojiye yönelik ileri sürdüğü teorik ve metodolojik eleştirilere dair bilgi sahibi olmaları 

amaçlanmaktadır. Bu bağlamda, klinik psikoloji, gelişim psikolojisi, sosyal psikoloji ve bilişsel 

psikoloji gibi psikolojinin alt alanlarında eleştirel psikolojinin ana akım psikoloji getirdiği eleştiriler 

ve alternatif yaklaşımlar üzerinde durulacaktır. Ayrıca bu ders boyunca, eleştirel psikoloji 

perspektifinin yoksulluk, ırkçılık, mültecilik, sömürgecilik adalet gibi toplumsal meseleler üzerine 

ortaya koymuş olduğu argümanlar öğretilecek ve bunlar da eleştirel olarak değerlendirileceklerdir.  

 

 

Psikolojide Bağımsız Araştırma II PSİ420 3-0-3 (AKTS: 6-Bölüm Seçmeli) 

Bu derste öğrencilerin psikolojinin çeşitli alanlarında araştırma yürütme becerisini edinmesi 

amaçlanmaktadır. Öğrencilerin daha önce almış aldıkları İstatistik, SPSS, Araştırma Yöntemleri gibi 

derslerde edindikleri teorik bilgilerin bu ders sayesinde pratiğe geçirerek, başlangıcında itibaren bir 

araştırmanın bütün süreçlerine uygulamalı olarak vakıf olmaları sağlanacaktır. Bu bağlamda, 

öğrenciler literatür taraması yapma, veri toplama, veri girişi yapma ve verileri analiz edip buradan 

hareketle makale yazma süreçlerinin tamamını uygulamaları bir biçimde öğreneceklerdir. 

 

  

Eğitim ve Okul Psikolojisi PSİ422 3-0-3 (AKTS: 6-Bölüm Seçmeli) 

Öğrenci ve öğretmen psikolojisi, eğitimcilerde tükenmişlik, velilerle etkili iletişim, okula başlama 

güçlüğü ve okula karşı direnç, okulda zorbaca davranışlar, okulda yalnızlık ve arkadaş edinme 

becerileri, mükemmeliyetçilik, erteleme davranışı ve etkili zaman yönetimi, öğrenme ve güdülenme 

sorunları, derse etkili katılım, etkili ders çalışma becerileri, kariyer seçimi, sınıf ve okul yönetiminde 

psikolojik süreçler, etkili sınıf ve okul yönetimi, eğitim ortamında psikolojik konsültasyon, özel 

ihtiyaçları olan bireylerin eğitimi, psikoeğitim grupları, uzaktan eğitim psikolojisi ders kapsamında 

yer almaktadır. Derste kullanılacak öğretim teknikleri düz anlatım ve tartışmadır.   

 

  

Pozitif Psikoloji PSİ424 3-0-3 (AKTS: 6-Bölüm Seçmeli) 

Bu ders, mutluluk ve insan deneyiminin pozitif yanlarına ilişkin konulara bir giriş dersi niteliğindedir. 

Bu derste pozitif psikoloji ile ilgili araştırmalara ve yönteme ilişkin makaleler okunacak ve dünyada 



kullanılan uygulamalar ile ilgili güncel makaleler incelenecektir. Bu derste amaç öğrencinin pozitif 

psikoloji ile ilgili temel kavramları öğrenmesi, güncel araştırmalar ve uygulamalar hakkında bilgi 

sahibi olmasıdır. Derste kullanılacak öğretim teknikleri düz anlatım ve tartışmadır.    

 
 

Psikolojide Güncel Okumalar ve Araştırmalar II PSİ426 3-0-3 (AKTS: 6-Bölüm Seçmeli) 

Bu dersin amacı, öğrencilerin “Psikolojide Güncel Okuma ve Araştırmalar I” dersinde edindikleri 

becerileri psikolojinin temel alt alanlarında daha fazla uygulama yaparak geliştirmektir. Bu derste 

öğretim yöntem ve teknikleri olarak düz anlatım, beyin fırtınası, tartışma ve görsel ögeler 

kullanılacaktır. Bu ders öğrenciye akademik bir çalışma yürütebilmek için kaynak taramayı, 

literatürden elde ettiği bilgiyi doğru bir şekilde yorumlamayı, akademik metin ve sunum pratikleriyle 

daha gelişmiş akademik beceriye sahip olmayı öğretmeyi içermektedir. 

 

 

Çevre Psikolojisi PSİ428 3-0-3 (AKTS: 6-Bölüm Seçmeli) 

İklim değişikliği, ormanların ve diğer doğal kaynakların azalması, çarpık kentleşme ve trafik gibi 

çevresel sorunların insanlar üzerinde ne gibi psikolojik, fizyolojik ve sosyal etkiler yaratığının giriş 

düzeyinde incelenmesi dersin içeriğinde yer almaktadır. Ders kapsamında, öğrencilerin çeşitli 

çevresel sorunların insan yaşamı üzerindeki etkilerini bireysel veya grup çalışmalarıyla incelemeleri, 

seçecekleri konularda sunumlar yapmaları ve bilgilendirici yazılar hazırlamaları hedeflenmektedir. Bu 

derste ayrıca, Türkçe ve İngilizce çeşitli kaynaklardan okuma parçaları ve örnek olay videolarının 

izlenmesi ödev olarak verilerek, öğrencilerin çevre psikolojisi hakkında daha fazla bilgi sahibi 

olmaları sağlanmaktadır. Ders, düz anlatım ve sınıf içi tartışmalarla işlenecektir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÜNİVERSİTE SEÇMELİ (VİZYON) DERSLERİ 

 

 

Bilim ve Teknoloji IMU051 2-0-2 (AKTS:2-Üniversite Seçmeli) 

Bilim ve teknoloji dersi kapsamında öğrencilere tarihsel süreç içerisinde bilim ve teknolojinin 

gelişiminin nedenlerini, öteki insan etkinlikleriyle ilişkilerin farklı medeniyet havzalarında ortaya 

çıkan bilim ve teknolojilerin doğası, çağdaş dünyada bilim ve teknolojinin ulaştığı seviyeye dair 

tahliller, bilim ve teknoloji ile birey ve toplum olarak insanın ilişkisi hakkında bilgi verilmesi 

amaçlanmaktadır. Ders öğretim yöntemleri yüz yüze anlatım, multimedya kullanımı ve sınıf içi 

tartışmadır.  

 

 

İstanbul: Şehir ve Kültür IMU052 2-0-2 (AKTS:2-Üniversite Seçmeli) 

Ders kapsamında İstanbul’un tarihten günümüze kadar şehir ve kültür etkileşimine dayalı olarak 

tarihi, mimari, sanat ve edebiyat çerçevesinde tanıtılması amaçlanmaktadır. Dersi alan öğrencilerin 

şehir ve kültür kavramlarını tanıması, İstanbul ve çevresinin tarihi, kültürel ve sosyal yönleriyle ilgili 

bilgi sahibi olması beklenmektedir. Ders öğretim yöntemleri yüz yüze anlatım, multimedya kullanımı 

ve sınıf içi tartışmadır.  

 

 

Yenilikçilik ve Girişimcilik IMU053 2-0-2 (AKTS:2-Üniversite Seçmeli) 

Ders kapsamında öğrencilere girişimcilik ve yenilikçilik kavramları, Ar-Ge çalışmalarının doğası, 

üniversiteler-sanayi kuruluşları ve kamu kurumları arasındaki iş birlikleri örnekleri, fikri haklar gibi 

temel konularda bilgi verilecektir. Böylece öğrencilerin yeni bir iş fikri geliştirmede izlenecek yollar 

ve adımlar hakkında bilgi sahibi olmaları amaçlanmaktadır. Yüz yüze anlatım, multimedya araç 

kullanımı ve sınıf içi tartışmalar ders kapsamında kullanılacak öğretim teknikleridir.  

 

 

 

İnsan ve Medeniyet IMU054 2-0-2 (AKTS:2-Üniversite Seçmeli)  

İnsan ve Medeniyet dersi kapsamında öğrencilerin insanın evrendeki yeri ve diğer canlılarla ilişkisi, 

medeniyet kavramı, tarihsel süreç içerisinde ortaya çıkmış farklı coğrafyalardaki medeniyetler, 

medeniyet kavramı ve farklı bilim dalları arasındaki ilişkiler ve medeniyet kavramının insanlar 

üzerindeki etkiler hakkında bilgi sahibi olması amaçlanmaktadır. Yüzyüze anlatım ve multimedya 

araçların kullanımı dersin öğretim teknikleridir.  

 

 



Toplum ve Etik IMU055 2-0-2 (AKTS:2-Üniversite Seçmeli)  

Ders kapsamında öğrencilerin etik kuramlarını kavraması, bu kuramların güncel meselelere toplumsal 

ve politik olarak yansımaları ile uygulanması hususunda belli bir düzeyde idrak oluşturması ve bunlar 

üzerine düşünebilmesi, hassasiyet sahibi olması ve değer yargılarının üretimi ve keşfinde birey olarak 

takınacakları tavırları belirleyebilme becerisini edinmeleri amaçlanmaktadır. Yüzyüze anlatım ve 

multimedya araç kullanımı dersin öğretim teknikleridir. 

 

 

Sağlıklı Yaşam IMU056 2-0-2 (AKTS:2-Üniversite Seçmeli) 

Sağlıklı Yaşam dersi kapsamında öğrencilerin insan vücudunun yapısını ve normal işleyişini anlayıp, 

ruhsal ve bedensel olarak sağlıklı kalabilmek için yapılması ve kaçınılması gerekenleri 

tanımlayabilmesi, sağlıklı seçenekleri bir yaşam tarzı olarak benimsemesine yardımcı olmak 

amaçlanmaktadır. Ders kapsamında yüzyüze iletişim, muti medya araçları öğretim teknikleri olarak 

kullanılacaktır. 

 

 

 

 
*Öğrenci kendi isteğine bağlı olarak fakülte/üniversite genel seçmeli dersi yerine bölüm seçmeli 

derslerinden alabilir. 

**Öğrencinin mezun olduğu AKTS yükü 240’tır.



 


