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1.SINIF GÜZ
Ders Kodu : YBD 101

Ders Adı : İngilizce I

T+U : 2+0

Kredi : 2

Akts : 4

Ders Adı : Türk Dili 1

T+U : 2+0

Kredi : 2

Akts : 2

Ders Adı : Fransızca I

T+U : 2+0

Kredi : 2

Akts : 4

Ders Adı : Almanca I

T+U : 2+0

Kredi : 2

Akts : 4

Ders Adı : Sosyolojiye Giriş

T+U : 3+0

Kredi : 3

Akts : 3

Dersin İçeriği :

Ders Kodu : TDB 101

Dersin İçeriği :
Türkçenin tarihi ve temel kuralları, örnek edebi ve bilimsel metinlerin okunması.
Ders Kodu : YBD 105
Dersin İçeriği :

Ders Kodu : YBD 103
Dersin İçeriği :

Ders Kodu : PSİ 107

Dersin İçeriği :
Sosyolojiye Giriş dersi sosyolojinin temel kavramlarını yerleştirmek amacıyla, sosyolojinin doğuşu, bir bilim olarak ortaya çıkışı, bilimsel özellikleri, ortaya
çıkışını hazırlayan sosyal, kültürel ve bilimsel gelişmeleri, temel yaklaşımları, temel sosyal kurumlar ve araştırma yöntemlerini içerir.
Ders Kodu : PSİ 101

Ders Adı : Psikolojiye Giriş I

T+U : 3+0

Kredi : 3

Akts : 8

Dersin İçeriği :
Psikolojiye Giriş I dersi kapsamında davranışın biyolojik temelleri, sinir sistemi-davranış ilişkisi, genetik, duyum, algı, bellek, öğrenme süreçleri, güdüler ve
duygular gibi insan davranışında temel olan psikoloji konularına yer verilmektedir.
Ders Kodu : ATA 101

Ders Adı : Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

T+U : 2+0

Kredi : 2

Akts : 2

Dersin İçeriği :
Temel Kavramlar, Osmanlı Devleti Ve Osmanlı’da Yenileşme Hareketleri Osmanlı Devleti’nin Gerileme Nedenleri, Genç Osmanlılar, Meşrutiyet, İttihat Ve
Terakki Meşrutiyet Dönemi, Trablusgarp Ve Balkan Savaşı, I. Dünya Savaşı: Savaşın Sebepleri, Osmanlı Devleti’nin Savaştığı Cepheler, Gizli Antlaşmalar,
Savaşın Sonuçları, Mondros Mütarekesi Ve Osmanlı Devletinin Paylaşılması, Milli Mücadele: Hazırlık Dönemi, Cemiyetler, Kuvay–ı Milliye, Kongreler: Bölgesel
Kongreler, Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi Son Osmanlı Mebusan Meclisi Ve Misak-ı Milli, TBMM’nin Açılması Ve Yeni Türk Devletinin Oluşumu, Milli
Mücadelede Cepheler: Doğu, Güney Ve Batı Cepheleri, Mudanya Mütarekesi Ve Lozan Antlaşması
Ders Kodu : PSİ 105

Ders Adı : Felsefeye Giriş

T+U : 3+0

Kredi : 3

Akts : 3

T+U : 2+2

Kredi : 3

Akts : 8

Dersin İçeriği :
Dersin içeriği, temel felsefi kavramlar, felsefe akımları ve belirli filozofların felsefe sitemlerinin öğretilmesi oluşturur.
Ders Kodu : PSİ 103

Ders Adı : İstatistik I

Dersin İçeriği :
Bu derste verilerin sınıflandırılması, verilerin temel dağılım özelliklerinin betimlenmesi, örneklem dağılımları, normal dağılım ve hipotez testlerinde kullanılan
istatistiksel teknikler tanıtılacaktır.

1.SINIF BAHAR
Ders Kodu : PSİ 108

Ders Adı : Biyoloji

T+U : 3+0

Kredi : 3

Akts : 3

Dersin İçeriği :
Ders kapsamında genel biyoloji konuları öğrencilere anlatılacaktır. Bilim ve doğası, hipotez kavramları, evrenin ve ilk canlının oluşumu, hücre kavramı ve
tipleri, hücre organelleri ve görevleri, homeostasis, sistemler ve işlevleri ve evrim konuları işlenecektir.
Ders Kodu : PSİ 106

Ders Adı : Sosyal Antropoloji

T+U : 3+0

Kredi : 3

Akts : 3

Ders Adı : İngilizce II

T+U : 2+0

Kredi : 2

Akts : 4

Ders Adı : Türk Dili 2

T+U : 2+0

Kredi : 2

Akts : 2

Dersin İçeriği :
Toplum-kültürilişkisi,kültürel süreçler,gelenekler,Kültürel ögeler
Ders Kodu : YBD 102
Dersin İçeriği :

Ders Kodu : TDB 102

Dersin İçeriği :
Türkçedeki tümce yapıları ve bu yapılarla çelişen uygulayımlardan örnekler, anlama-anlatım uygulamaları, yazı türlerinin genel özellikleri.

Ders Kodu : ENF 101

Ders Adı : Bilgi Teknolojileri Kullanımı

T+U : 3+0

Kredi : 3

Akts : 4

Dersin İçeriği :
Bilgisayar donanımı, yazılım ve işletim sistemi, internet ile ilgili temel kavramlar, bilişim etiği, web tabanlı öğrenme, kelime işlemci, sunum hazırlama, işlem
tablosu, bilgi ve iletişim teknolojisinde yeni gelişmeler.
Ders Kodu : ATA 102

Ders Adı : Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

T+U : 2+0

Kredi : 2

Akts : 2

Dersin İçeriği :
Siyasi İnkılâplar: Saltanatın Kaldırılması, Cumhuriyetin İlanı, Halifeliğin Kaldırılması, Anayasal Hareketler, Çok Partili Hayata Geçiş Denemeleri, Hukuk
Alanında Yapılan İnkılâplar Ve Yeni Hukuk Düzeni, Eğitim Ve Kültür Alanında Yapılan İnkılâplar, Sosyal Alanda Yapılan İnkılâplar, Ekonomik Alanda Yapılan
İnkılâplar, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923–1938) ,Atatürk İlkeleri: Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık, Devletçilik, Laiklik, İnkılâpçılık, Bütünleyici
İlkeler, Atatürk Sonrası Türkiye (İç Ve Dış Siyasi Gelişmeler)
Ders Kodu : PSİ 104

Ders Adı : istatistik II

T+U : 2+2

Kredi : 3

Akts : 6

Dersin İçeriği :
Bu ders sürecinde bilimsel araştırmalarda kullanılan temel analizlerin öğrenilmesi ve SPSS veri analiz programı üzerinden grup karşılaştırmaları ve ilişkisellik
analizlerinin uygulamalarını içermektedir.
Ders Kodu : PSİ 102

Ders Adı : Psikolojiye Giriş II

T+U : 3+0

Kredi : 3

Akts : 6

Dersin İçeriği :
Ders kapsamında kişilik, bireysel farklılıklar, stres, anormal psikoloji, psikopatoloji, psikoterapi yöntemleri, sosyal biliş ve duygu, sosyal etkileşim, psikolojinin
tarihçesi ve istatistiksel yöntemler konularının temel düzeyde ele alınması amaçlanmaktadır. Dersin işlenişi öğretim elemanı tarafından kuramsal anlatım
şeklinde yapılacaktır.

2.SINIF GÜZ
Ders Kodu : PSİ 207

Ders Adı : Öğrenme Psikolojisi

T+U : 3+0

Kredi : 3

Akts : 7

Dersin İçeriği :
Ders kapsamında öğrenme ile ilişkili temel kavramlar ve öğrenmenin temel ilkeleri ele alınmaktadır. Ayrıca ilgili kavram ve öğrenme prosedürlerine ilişkin
örnekler ve öğrenilenlerin günlük hayata uyarlanmasına ilişkin uygulamalara yer verilmektedir. Bu ders, edimsel ve klasik koşullanma süreçlerinin ilkelerinin,
belirleyicilerinin ve bu alana ait güncel kuramsal yaklaşımlarla, güncel bulguları kapsamaktadır.
Ders Kodu : PSİ 209

Ders Adı : Psikoloji Tarihi

T+U : 3+0

Kredi : 3

Akts : 4

T+U : 3+0

Kredi : 3

Akts : 6

Dersin İçeriği :
Bu ders, psikoloji üzerindeki felsefi ve fizyolojik etkileri ve psikolojideki düşünce ekollerinin anlatımını kapsamaktadır.
Ders Kodu : PSİ 205

Ders Adı : Gelişim Psikolojisi I

Dersin İçeriği :
Ders kapsamında; 1. Gelişim psikolojisi alanındaki temel kavramları tanıtmak, 2. İnsanın gelişimini döllenmeden ölüme kadar olan süreçte ele alarak döneme
özgü değişiklikleri açıklamaktır. Dersin işlenişi öğretim elemanı tarafından kuramsal anlatım şeklinde yapılacaktır.
Ders Kodu : PSİ 201

Ders Adı : Psikolojide İstatistik Uygulamaları

T+U : 2+2

Kredi : 3

Akts : 7

Dersin İçeriği :
Öğrencinin veri temizliği, nonparametrik analizler, MANOVA ve faktör analizi gibi temel istatistik analizlerini SPSS kullanarak yapmasını ve raporlamasını
sağlamak.
Ders Kodu : PSİ 203

Ders Adı : Sosyal Psikoloji I

T+U : 3+0

Kredi : 3

Akts : 6

Dersin İçeriği :
Sosyal Psikoloji I dersi kapsamında sosyal psikolojide kullanılan araştırma yöntemleri, sosyal biliş, sosyal algı, tutumlar, toplumsal etki ve uyma konularının
ele alınması amaçlanmaktadır.

2.SINIF BAHAR
Ders Kodu : PSİ 206

Ders Adı : Gelişim Psikolojisi II

T+U : 3+0

Kredi : 3

Akts : 7

Dersin İçeriği :
Dersin içeriği genel olarak, öğrenciye ergenlik döneminden ölüme kadar olan başlıca gelişim süreçlerinin bilimsel olarak açıklanmasıdır. Bu doğrultuda,
fiziksel, bilişsel, sosyal ve duygusal gelişim konuları aktarılacaktır. Ayrıca yetişkinlik ve ileri yetişkinlik gelişim dönemlerine özgü kuramlar hakkında da
bilgilendirmede bulunulacaktır. Dersin işlenişi öğretim elemanı tarafından kuramsal anlatım şeklinde yapılacaktır.
Ders Kodu : PSİ 208

Ders Adı : Deneysel Psikoloji

T+U : 2+2

Kredi : 3

Akts : 9

Dersin İçeriği :
Deneysel Psikoloji dersinde başta biliş, öğrenme, duyum ve algı gibi konular incelenmekte, ayrıca deneysel yöntemin kullanıldığı sosyal psikoloji, gelişim
psikolojisi ve bireysel farklar gibi pek çok konu da ele alınmaktadır. Bir dönem boyunca öğrencilerin grup çalışması halinde bir deney yürütmesi, elde edilen
verileri analiz edip bilimsel bir araştırma olarak rapor haline getirmesi beklenmektedir.
Ders Kodu : PSİ 202

Ders Adı : Duyum ve Algı

T+U : 3+0

Kredi : 3

Akts : 7

Dersin İçeriği :
Duyum ve Algı dersinde duyumsamanın işlevleri ve bileşenleri, beynin yapı ve organizasyonu, sinir sisteminde kodlama, psikofizik, algı kuramları, görme
duyusu ve görsel algı, işitme duyusu ve işitsel algı gibi konular ele alınacaktır. Ayrıca duyum ve algı konusunda yapılan son nörobilimsel çalışmaları içeren
kitaplardan öğrencilerin okuma yapmaları ve derste sunum şeklinde öğrendikleri bilgileri arkadaşlarına aktarmaları beklenmektedir.
Ders Kodu : PSİ 204

Ders Adı : Sosyal Psikoloji II

T+U : 3+0

Kredi : 3

Akts : 7

Dersin İçeriği :
Grup süreçleri, kişilerarası çekim, yardımseverlik, Sosyal psikolojinin sağlık, hukuk ve trafik alanlarına uygulamaları ve öğrenci projeleri.

3.SINIF GÜZ
Ders Kodu : PSİ 315

Ders Adı : Terminoloji

Dersin İçeriği :
Bu ders kapsamında öğrencilerin araştırma yaparak ilgili terminolojiye hakim olmaları sağlanmaktadır.

T+U : 3+0

Kredi : 3

Akts : 4

Ders Kodu : PSİ 313

Ders Adı : Çocuk İstismarı ve İhmali

T+U : 3+0

Kredi : 3

Akts : 4

Dersin İçeriği :
Çocuk istismarı ve ihmali dersi kapsamında çocuk istismarı (fiziksel, cinsel, duygusal, ekonomik) ve ihmalinin (fiziksel, duygusal) türleri, çocukluk tarihi, Türk
Ceza Kanunu ve Medeni kanun kapsamında çocuk istismarı ve ihmali, Çocuk ve Hukuk(Çocuk koruma kanunları, çocuk izlem merkezleri…) konularının ele
alınması amaçlanmaktadır. Dersin işlenişi öğretim elemanı tarafından kuramsal anlatım ve vaka değerlendirmeleri şeklinde yapılacaktır.
Ders Kodu : PSİ 317

Ders Adı : Geriatrik Psikoloji

T+U : 3+0

Kredi : 3

Akts : 4

Kredi : 3

Akts : 4

Dersin İçeriği :
Yaşlanmaya bağlı ortaya çıkan fiziksel, psikososyal değişimler incelenmekte ve alanda gözlem yapılması amaçlanmaktadır.
Ders Kodu : PSİ 321

Ders Adı : Ölçme Yöntemleri

T+U : 3+0

Dersin İçeriği :
Ders kapsamında, ölçme, değerlendirme ve ilgili temel kavramlara ilişkin kuramsal bilgi aktarımı ve belirlenmiş ölçüm araçlarıyla yapılan uygulamalar yer
almaktadır.
Ders Kodu : PSİ 319

Ders Adı : Kişilik Kuramları

T+U : 3+0

Kredi : 3

Akts : 6

Dersin İçeriği :
Bu ders kapsamında kişiliğin tanımlanması, öğelerinin açıklanması, başlangıcından günümüze belli başlı kişilik kuramlarını insanın psikolojik doğasına ilişkin
öne sürdüğü fikirler ele alınır. Ayrıca ders içeriği, kişiliğin ölçülmesi, değerlendirilmesi ve temel kişilik kuramları konularını kapsamaktadır.
Ders Kodu : PSİ 303

Ders Adı : Psikopatoloji I

T+U : 3+0

Kredi : 3

Akts : 5

Dersin İçeriği :
Bu ders, psikopatolojilerin tarihsel ve bilimsel açıdan değerlendirilmesi ile kaygı bozuklukları, duygudurum bozuklukları, şizofreni ve diğer psikotik
bozuklukların tanımlanması, nedenleri ve tedavileri konularını kapsamaktadır. Ayrıca, söz konusu alandaki çağdaş kuram ve araştırmalar da ele alınmaktadır.
Ders Kodu : PSİ 301

Ders Adı : Araştırma Yöntemleri

T+U : 2+2

Kredi : 3

Akts : 6

Dersin İçeriği :
Araştırma yöntemleri dersi kapsamında psikoloji alanında bilimsel araştırma yapma sürecinin tüm aşamalarının teorik ve uygulamalı olarak ele alınması
amaçlanmaktadır. Bu amaçla bilginin kaynağı, problem çözmenin pratik dayanakları, bilim-bilimsel yöntem, araştırma türleri, araştırma süreç ve teknikleri ve
araştırmanın giriş, amaç, önem, varsayımlar, sınırlılıklar, tanımlar bölümlerini yazma, yöntem, evren-örneklem oluşturma, veri toplama-işleme, bulgularyorum, özet-yargı-öneriler konuları dersin içeriğini oluşturmaktadır.
Ders Kodu : PSİ 305

Ders Adı : Fizyolojik Psikoloji

T+U : 3+0

Kredi : 3

Akts : 5

Dersin İçeriği :
• Merkezi ve çevresel sinir sisteminde yer alan temel yapılar ve sinirsel süreçler ve bunların fonksiyonları hakkında bilgi sağlamak. • Farklı beyin yapıları
arasındaki iletişimin nasıl sağlandığını bilmek • Başlıca bilişsel işlevlerimizin neler olduğunu öğrenmek ve bunların her birinin beyinde nerelerde ve hangi ağ
sistemiyle gerçekleştiğini bilmek. • Bilişsel işlevlerimizdeki bozulmaların neler olabileceğini görmek; bu bozulmalarla ilişkili beyin yapılarını tanımak.
Ders Kodu : PSİ 311

Ders Adı : Evrimsel Psikoloji

T+U : 3+0

Kredi : 3

Akts : 4

Dersin İçeriği :
Bu derste evrimsel biyoloji ile bilişsel psikolojinin birleşimi olan evrimsel psikoloji tanıtılmakta, insan davranışı evrimsel bir perspektiften ele alınmaktadır.
Ders kapsamında evrimin genetik temelleri, insanın yaşam-kalım sürecinde karşılaştığı problemler, cinsiyet ve eşleşme stratejileri, grup halinde yaşama ilişkin
problemler, biliş, duygular, sağlık ve kültür gibi konulara yer verilmektedir.
Ders Kodu : PSİ 309

Ders Adı : Alan Çalışması I

T+U : 2+2

Kredi : 3

Akts : 4

Dersin İçeriği :
Bu ders kapsamında, öğrenciler gönüllü olarak sivil toplum örgütleri ya da kurumlarda görev yaparak kuramsal bilgilerini uygulama alanında
kullanabilmektedir.

3.SINIF BAHAR
Ders Kodu : PSİ 322

Ders Adı : Politik Psikoloji

T+U : 3+0

Kredi : 3

Akts : 4

Dersin İçeriği :
Politik psikoloji dersi, politik psikolojiye ilişkin temel kavram ve kuramların tanıtılmasıdır. Bu kapsamda sosyal biliş, sosyal kimlik, tutumlar, medya etkisi,
politik liderlik, çatışma çözümü gibi konuların ele alınması planlanmaktadır. Dersin işlenişi öğretim elemanı tarafından kuramsal anlatım ve vaka
değerlendirmeleri şeklinde yapılmaktadır.
Ders Kodu : PSİ 320

Ders Adı : Motivasyon ve Duygular

T+U : 3+0

Kredi : 3

Akts : 4

Dersin İçeriği :
Dersin içeriğinde davranışların altında yatan motivasyon ve duygulara ilişkin temel bilgilere ve bilimsel çalışmalara yer verilmektedir. Duygu ve motivasyona
ilişkin, genetik ve sosyal/kültürel etkiler ele alınmaktadır.
Ders Kodu : PSİ 318

Ders Adı : Grup Dinamikleri

T+U : 2+2

Kredi : 3

Akts : 4

Ders Adı : Çocuk ve Ergen Psikopatolojisi

T+U : 3+0

Kredi : 3

Akts : 5

Dersin İçeriği :
Grup dinamikleri
Ders Kodu : PSİ 330

Dersin İçeriği :
Bu ders kapsamında; ruh sağlığının tanımı, önemi, ruh sağlığı ile ilgili kuramlar, ruh sağlığı yerinde olan ve olmayan bireylerin özellikleri, çocuklarda ve
ergenlerde görülen davranış ve uyum problemlerinin (kekemelik, konuşamamak (mutizm), alt ıslatma (enürezis), dışkı kaçırma (enkoprezis), parmak emme,
tırnak yeme, saldırganlık, kıskançlık, tikler, inatçılık, uyku bozuklukları, beslenme alışkanlığı bozukluğu, korku, dikkat eksikliği ve hiperaktivite, okul korkusu,
hırsızlık, yalan söyleme), aile içindeki özel durumların (boşanma, üvey anne-baba, ebeveynin ölümü vb.) tanısı ve tedavisi ile çocuk ve ergenleri etkileyen
psikopatolojiler (yaygın gelişimsel bozukluklar, depresyon, davranım bozukluğu, şizofreni, madde bağımlılığı, kaygı bozuklukları) üzerinde durulacaktır.
Ders Kodu : PSİ 326

Ders Adı : Psikofarmakoloji

T+U : 3+0

Kredi : 3

Akts : 4

Dersin İçeriği :
Öğrencilerin, nörofarmakolojinin temel ilkeleri, ilaç-reseptör etkileşimleri, nöronların yapısı, sinaptik aktivitedeki nörofizyolojik mekanizmalar ve özgün
nörotransmiter sistemlerin dağılımı, belirli ilaçların davranış üzerine etkileri ve psikiyatrideki kullanımı konusunda bilgi edinmesini içermektedir. Dersin işlenişi
öğretim elemanı tarafından kuramsal anlatımı üzerinden ele alınmaktadır.

Ders Kodu : PSİ 324

Ders Adı : Özel Eğitim

T+U : 3+0

Kredi : 3

Akts : 4

Dersin İçeriği :
Temel kavramlar; özel eğitim ihtiyacı olan bireyler; dil ve konuşma bozukluğu; fiziksel yetersizlik/süreğen hastalık; çoklu yetersizlik; duygu/davranış
bozukluğu, sınıflandırma, yaygınlık ve görülme sıklığı, nedenler, tarama/tanılama, ekip; eğitim-öğretim ortamları; bilimsel dayanaklı uygulamalar; aile
kavramı ve özel eğitim ihtiyacı olan çocuğa sahip ailelerin özellikleri; özel eğitim ihtiyacı olan çocuğa ve ailelerine yönelik tutumlar; ailelere sunulan
hizmetler, destekler ve yasal haklar.
Ders Kodu : PSİ 316

Ders Adı : Kişilerarası İletişim

T+U : 3+0

Kredi : 3

Akts : 4

Dersin İçeriği :
Ders kapsamında iletişim türleri, yöntemleri, çatışmaları, ikna, empati, sözlü ve sözsüz iletişim, terapötik iletişim gibi konular ele alınmaktadır. Dersin işlenişi
öğretim elemanı tarafından kuramsal anlatım ve vaka değerlendirmeleri şeklinde yapılacaktır.
Ders Kodu : PSİ 308

Ders Adı : Sağlık Psikolojisi

T+U : 3+0

Kredi : 3

Akts : 6

Dersin İçeriği :
Sağlık psikolojisi dersi kapsamında sağlık psikolojisinin temel kavram ve kuramları, stres ve başa çıkma, psiko-immünoloji, ağrı ve kanser, böbrek yetmezliği,
organ kaybı ve organ nakli, ortopedik engeller, kalp hastalıkları, kadın sağlığı ve hastalıkları, nörolojik hastalıklar gibi fiziksel hastalık grupları ele alınarak bu
hastalıklara psiko-3sosyal yaklaşımın esasları incelenecektir. Ayrıca çocukluk çağı kronik hastalıklarına yaklaşım, cerrahi girişime hazırlama ile sağlık personeli
-hasta iletişimi, kötü haber verme yöntemleri de dersin ana konuları arasında yer almaktadır. Dersin işlenişi öğretim elemanı tarafından kuramsal anlatım ve
vaka değerlendirmeleri şeklinde yapılacaktır.
Ders Kodu : PSİ 306

Ders Adı : Bilişsel Psikoloji

T+U : 3+0

Kredi : 3

Akts : 6

Kredi : 3

Akts : 5

Dersin İçeriği :
Ders kapsamında algı, bellek, dikkat, mantık yürütme ve karar verme gibi bilişsel işlevler ayrıntılı olarak ele alınmaktadır.
Ders Kodu : PSİ 302

Ders Adı : Psikopatoloji II

T+U : 3+0

Dersin İçeriği :
Bu ders, psikolojik bozuklukların (kişilik, yeme, madde kullanım vb.) tanımlanması, nedenleri, tedavileri ve bilimsel açıdan değerlendirilmesi konularını
kapsamaktadır.
Ders Kodu : PSİ 314

Ders Adı : Psikolojide Laboratuvar Teknikleri

T+U : 2+2

Kredi : 3

Akts : 4

Dersin İçeriği :
Psikolojide Laboratuvar Teknikleri dersinde öğrencilere laboratuvar ortamında, deneysel desenler hakkında bilgi vermek, deney tasarlamak, uyarıcı
hazırlamak, deney programlamak, deney yürütmek ve veri analiz etmek gibi psikolojideki laboratuvar becerilerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Ders Kodu : PSİ 312

Ders Adı : Deneysel-Sosyal Psikoloji

T+U : 2+2

Kredi : 3

Akts : 4

Dersin İçeriği :
Bu ders, sosyal psikolojide laboratuvar deneyini planlarken ve uygularken dikkat edilmesi gereken ilkelerin açıklanması ve bir deneyin planlanıp yürütülmesini
kapsamaktadır.
Ders Kodu : PSİ 310

Ders Adı : Alan Çalışması II

T+U : 2+2

Kredi : 3

Akts : 4

Dersin İçeriği :
Bu ders kapsamında, öğrenciler gönüllü olarak sivil toplum örgütleri ya da kurumlarda görev yaparak kuramsal bilgilerini uygulama alanında
kullanabilmektedir.

4.SINIF GÜZ
Ders Kodu : PSİ 417

Ders Adı : Biyopsikoloji

T+U : 3+0

Kredi : 3

Akts : 4

Dersin İçeriği :
Dersin içeriğinde, sinir sisteminin yapısı ve işlevi, biyolojik ritim, beyinin anormal işleyişi sonucunda görülen davranış ile ilişkili nörolojik hastalıklar, ilaçların
zihinsel faaliyetler üzerindeki etkisi, açlık, uyku, rüyalar ve madde bağımlılığına ilişkin güdülerin biyopsikolojisi gibi konulara yer verilmektedir.
Ders Kodu : PSİ 415

Ders Adı : Psikolojik Danışma ve Rehberlik

T+U : 3+0

Kredi : 3

Akts : 4

Dersin İçeriği :
Bu ders çerçevesinde rehberlik hizmetinde öğrenciyi tanıma, psikolojik danışma süreci, danışmanların rol ve işlevleri, ayrıca farklı gruplarda rehberlik ve
psikolojik danışma sürecine ilişkin bilgiler verilmektedir.
Ders Kodu : PSİ 413

Ders Adı : Bilimsel Araştırma ve Okuma Teknikleri Yöntemleri

T+U : 3+0

Kredi : 3

Akts : 4

Dersin İçeriği :
Ders kapsamında psikolojide önemli etkiler yaratmış klasik çalışmalardan ve Psikolojinin farklı alanlarına ait güncel makalelerden okumalar yapılmakta ve ilgili
çalışmalar sınıf içerisinde tartışılmaktadır.
Ders Kodu : PSİ 429

Ders Adı : Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı

T+U : 3+0

Kredi : 3

Akts : 4

Dersin İçeriği :
Bu ders kapsamında; ruh sağlığının tanımı, önemi, ruh sağlığı ile ilgili kuramlar, ruh sağlığı yerinde olan ve olmayan bireylerin özellikleri, çocuklarda ve
ergenlerde görülen davranış ve uyum problemlerinin (kekemelik, konuşamamak (mutizm), alt ıslatma (enürezis), dışkı kaçırma (enkoprezis), parmak emme,
tırnak yeme, saldırganlık, kıskançlık, tikler, inatçılık, uyku bozuklukları, beslenme alışkanlığı bozukluğu, korku, dikkat eksikliği ve hiperaktivite, okul korkusu,
hırsızlık, yalan söyleme), aile içindeki özel durumların (boşanma, üvey anne-baba, ebeveynin ölümü vb.) tanısı ve tedavisi ile çocuk ve ergenleri etkileyen
psikopatolojiler (yaygın gelişimsel bozukluklar, depresyon, davranım bozukluğu, şizofreni, madde bağımlılığı, kaygı bozuklukları) üzerinde durulacaktır.
Ders Kodu : PSİ 423

Ders Adı : Psikodrama

T+U : 2+2

Kredi : 3

Akts : 4

T+U : 3+0

Kredi : 3

Akts : 4

Dersin İçeriği :
Dersin Özet İçeriği Psikodrama ve bileşenleri
Ders Kodu : PSİ 419

Ders Adı : Psikolojik Travma

Dersin İçeriği :
Psikolojik travma dersi kapsamında, psikolojik travma kavramına ilişkin tarihçe, tanımlar ve kuramlar, travmatik yas, travma sonrası gelişim, travma
çalışmalarındaki metodolojik, kavramsal sorunlar ve travma çalışmalarında etik ilkeler, travma sonrası ortaya çıkan psikiyatrik bozukluklar, travmaya biyolojik
yanıt, psikolojik travma türlerinden; hastalık travması, doğal felaketler, savaş, fiziksel, cinsel saldırı ve Stockholm sendromu, çocukluk ve yaşlılık çağı
psikolojik travmaları ve sonuçları, psikolojik travmanın değerlendirilmesinde kullanılan araçlar ve psikolojik travmaya bağlı oluşan durumlara müdahale
konuları ele alınacaktır. Dersin işlenişi öğretim elemanı tarafından kuramsal anlatım ve vaka değerlendirmeleri şeklinde yapılacaktır.

Ders Kodu : PSİ 405

Ders Adı : Endüstri ve Örgüt Psikolojisi

T+U : 3+0

Kredi : 3

Akts : 6

Dersin İçeriği :
Bu ders, E/Ö Psikolojisinin tanımını, tarihçesini ve iş analizi, iş performansı, iş doyumu, personel seçimi gibi temel konularını kapsamaktadır. Ayrıca ders
içeriğinde, personel seçme, işe alma, personel eğitimi, performans belirleme, olumlu işgören davranışları, olumsuz işgören davranışları, liderlik, motivasyon
ve örgütsel tutumlara ilişkin temel konular da bulunmaktadır.
Ders Kodu : PSİ 403

Ders Adı : Adli Psikoloji

T+U : 3+0

Kredi : 3

Akts : 6

Dersin İçeriği :
Adli psikoloji dersinde, adli psikolojinin temel kavram-kuramları, suç, saldırganlık, şiddet, suçun yapısal ve süreç analizleri, adli psikolojide etik ilkeler,
travmatoloji, viktimoloji, kriminoloji, Stockholm sendromu, çocuk istismarı ve ihmali, cinsel saldırı faillerinin profillemesi, pedofili profillemesi, seri katillerin
profillemesi, rehine pazarlığı, Türk Ceza Kanunu ve Medeni kanun kapsamında akıl hastalıklarının değerlendirilmesi, çocuk-ergen ve yetişkinle adli amaçlı
görüşme yöntemleri ve kriter bazlı ifade analizi konularının ele alınması amaçlanmaktadır. Dersin işlenişi öğretim elemanı tarafından kuramsal anlatım ve
vaka değerlendirmeleri şeklinde yapılacaktır.
Ders Kodu : PSİ 401

Ders Adı : Görüşme Teknikleri

T+U : 2+2

Kredi : 3

Akts : 6

Dersin İçeriği :
Bu ders, psikopatolojilerin tarihsel ve bilimsel açıdan değerlendirilmesi ile kaygı bozuklukları, duygudurum bozuklukları, şizofreni ve diğer psikotik
bozuklukların tanımlanması, nedenleri ve tedavileri konularını kapsamaktadır. Ayrıca, söz konusu alandaki çağdaş kuram ve araştırmalar da ele alınmaktadır.
Ders Kodu : PSİ 411

Ders Adı : Sosyal Psikolojide Araştırma Yöntemleri

T+U : 3+0

Kredi : 3

Akts : 4

Dersin İçeriği :
Bu ders, sosyal psikolojide laboratuvar deneyini planlarken ve uygularken dikkat edilmesi gereken ilkelerin açıklanması ve bir deneyin planlanıp yürütülmesini
kapsamaktadır.
Ders Kodu : PSİ 409

Ders Adı : Spor Psikolojisi

T+U : 3+0

Kredi : 3

Akts : 4

Dersin İçeriği :
Egzersiz, Spor ve fiziksel aktivite kavramlarını tanıma, öğrenme kuramları, sosyal psikoloji kuramları çerçevesinde spor psikolojisi, motivasyon ve motivasyon
kuramları, kişilik ve kişilik kuramları, bireysel farklılıklar ve benzerlikler, insanlar arasındaki ilişkileri etkileyen birey içi süreçler, spor psikolojisine özgü
psikolojik ölçümler konularını kapsamaktadır.
Ders Kodu : PSİ 407

Ders Adı : Alan Çalışması III

T+U : 2+2

Kredi : 3

Akts : 4

Dersin İçeriği :
Alan çalışması III dersi kapsamında öğrencilerin sağlık ve endüstri-örgüt psikolojisi alanında hizmet veren kurumlara gözlem yapma amaçlı gitmeleri ve bu
uygulamadan elde ettikleri gözlemlerini sınıf ortamında paylaşarak diğer öğrencilerin de katılımıyla vakaların çözümlenmesinin yapılarak ilgili konularda
kuramsal bilgilerin aktarılması amaçlanmaktadır. Dersin işlenişi öğretim elemanı tarafından kuramsal anlatım, vaka değerlendirmeleri ve süpervizyon vermek
şeklinde yapılacaktır.

4.SINIF BAHAR
Ders Kodu : PSİ 422

Ders Adı : Bağımlılık

T+U : 3+0

Kredi : 3

Akts : 4

T+U : 3+0

Kredi : 3

Akts : 4

Dersin İçeriği :
Bağımlılıkla ilgili kuramlar ele alınacak ve alan uygulaması yapılacaktır.
Ders Kodu : PSİ 420

Ders Adı : Psikometri

Dersin İçeriği :
Araştırma yöntemleri dersi kapsamında psikoloji alanında bilimsel araştırma yapma sürecinin tüm aşamalarının teorik ve uygulamalı olarak ele alınması
amaçlanmaktadır. Bu amaçla bilginin kaynağı, problem çözmenin pratik dayanakları, bilim-bilimsel yöntem, araştırma türleri, araştırma süreç ve teknikleri ve
araştırmanın giriş, amaç, önem, varsayımlar, sınırlılıklar, tanımlar bölümlerini yazma, yöntem, evren-örneklem oluşturma, veri toplama-işleme, bulgularyorum, özet-yargı-öneriler konuları dersin içeriğini oluşturmaktadır.
Ders Kodu : PSİ 416

Ders Adı : Pozitif Psikoloji

T+U : 3+0

Kredi : 3

Akts : 4

Dersin İçeriği :
Pozitif Psikoloji dersi kapsamında psikoloji alanında önemli olan hümanizm ve varoluşçu yaklaşımlar temel alınarak strese bağlı gelişim, mutluluk, iyilik hali,
yaşam doyumu, akış, umut ve iyimserlik gibi kavramların yapılan araştırmalardan elde edilen bulgular ile birlikte tartışılarak ele alınması amaçlanmaktadır.
Dersin işlenişi öğretim elemanı tarafından kuramsal anlatım ve vaka değerlendirmeleri üzerinden ele alınmaktadır.
Ders Kodu : PSİ 424

Ders Adı : Kariyer Danışmanlığı

T+U : 3+0

Kredi : 3

Akts : 4

T+U : 3+0

Kredi : 3

Akts : 4

T+U : 3+0

Kredi : 3

Akts : 4

T+U : 3+0

Kredi : 3

Akts : 4

T+U : 2+2

Kredi : 3

Akts : 7

Dersin İçeriği :
Kariyerle ilişkili kavramlar, İş arama davranışı, Kariyer danışmanlık becerileri, Kariyerle ilişkili kuramlar ele alınmaktadır.
Ders Kodu : PSİ 430

Ders Adı : Krize Müdahale

Dersin İçeriği :
Kriz yaşantıları, kuramları, müdaheleleri kapsar
Ders Kodu : PSİ 428

Ders Adı : Kriminal ve Psikolojik Profilleme

Dersin İçeriği :
Bu ders kapsamında öğrencilerin adli psikoloji alanından seçtikleri bir konuda araştırma yapmaları beklenmektedir.
Ders Kodu : PSİ 426

Ders Adı : Stres

Dersin İçeriği :
Stres, baş etme, stres yönetimi, bağlanma türleri ve duygu düzenleme konularını kapsar.
Ders Kodu : PSİ 406

Ders Adı : Psikolojik Testler

Dersin İçeriği :
Bu ders kapsamında, psikolojik testlerin tarihçesi, işlevleri ve teknik özellikleri öğretilecek ve uygulama örnekleri gösterilecektir. 1. Psikolojik testlerin
tarihçesi ve işlevlerini tanımlar. 2. Yaygın olarak kullanılan psikolojik testleri tanımlar 3. Psikolojik testlerle ilgili teknik ve metodolojik ilkeleri özetler. 4.
Psikolojik testlerin kullanımıyla ilgili etik konuları özetler.

Ders Kodu : PSİ 404

Ders Adı : Klinik Psikoloji ve Psikoterapi Kuramları

T+U : 3+0

Kredi : 3

Akts : 6

Dersin İçeriği :
Bu ders, klinik psikoloji alanının tarihsel bağlamı hakkında bilgi edinme, klinik psikolojide tanı ve değerlendirme gibi süreçleri tanıma ve klinik psikolojinin diğer
alt disiplinlerle ilişkilendirilmesini içermektedir.
Ders Kodu : PSİ 402

Ders Adı : Psikolojide Meslek Etiği

T+U : 2+0

Kredi : 2

Akts : 5

Dersin İçeriği :
Ders kapsamında klinik psikoloji, deneysel psikoloji, adli psikoloji, sağlık psikolojisi, endüstri ve örgüt psikolojisi, gelişim psikolojisi gibi alt alanlardaki mesleki
davranışın etik standartlarının anlaşılması, mesleki değerler ve etik ilkelere uygun davranışların kavranması ve etik açıdan hassas konularda bilimsel bir
problem çözme yaklaşımının nasıl benimseneceğinin kavratılmasını içerir.
Ders Kodu : PSİ 408

Ders Adı : Alan Çalışması IV

T+U : 2+2

Kredi : 3

Akts : 4

Dersin İçeriği :
Alan çalışması IV dersi kapsamında öğrencilerin, klinik ve adli psikoloji alanında hizmet veren kurumlara gözlem yapma amaçlı gitmeleri ve bu uygulamadan
elde ettikleri gözlemlerini sınıf ortamında paylaşmaları, diğer öğrencilerin de katılımıyla vakaların çözümlenmesinin yapılarak ilgili konularda kuramsal
bilgilerin aktarılması amaçlanmaktadır. Dersin işlenişi öğretim elemanı tarafından kuramsal anlatım, vaka değerlendirmeleri ve süpervizyon vermek şeklinde
yapılacaktır.
Ders Kodu : PSİ 414

Ders Adı : Kültürlerarası Psikoloji

T+U : 3+0

Kredi : 3

Akts : 4

Dersin İçeriği :
Ders kapsamında insan davranışı ve zihinsel süreçlerin evrensel ve kültüre özgü yönleri ele alınır. Spesifik olarak kültürün bilişsel süreçler, duygu, insan
gelişimi, dil ve benlik üzerindeki etkisini inceler.
Ders Kodu : PSİ 412

Ders Adı : Trafik Psikolojisi

T+U : 3+0

Kredi : 3

Akts : 4

Dersin İçeriği :
Bu ders kapsamında, alanın tarihi, yol kullanıcı davranışları, problem davranışlar, kampanyalar gibi trafik psikolojisi konularını kapsamaktadır.
Ders Kodu : PSİ 410

Ders Adı : Psikolojide Çağdaş Yaklaşımlar

T+U : 3+0

Dersin İçeriği :
Bu ders, psikoloji üzerindeki felsefi, fizyolojik ve sosyal etkileri ve psikolojideki düşünce ekollerinin anlatımını kapsamaktadır.

Kredi : 3

Akts : 4

