FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

1. YARIYIL ZORUNLU DERSLER
Psikolojiye Giriş (3T+0U / 5 AKTS)
Bu ders, psikolojinin temel teorik ve uygulamalı alanları ile temel araştırma yöntemleri etik
kuralları ile psikoloji tarihi, duyum, algı, öğrenme, bilinç, bellek, biliş, gelişim, sosyal psikoloji,
kişilik, psikolojik bozukluklar ve tedaviler gibi konuları kapsamakta ve psikoloji bilimine genel
bir giriş niteliğindedir.
Sosyolojiye Giriş (3T+0U / 5 AKTS)
Bu dersin amacı sosyolojinin temel kavramlarını ve tarihsel gelişimini öğrencilere aktarmaktır.
Bu ders kapsamında, sosyolojinin genel bir çerçevesi verildikten sonra, farklı yazarların
görüşleri ekseninde sosyolojik düşünceler incelenmekte ve yakın tarihte, Amerika ve
Avrupa’da geliştirilen sosyolojik teorilere yer verilmektedir.
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (2T+0U / 2 AKTS)
Cumhuriyetin ilanı, Devrimde liderin ve kadronun önemi, Lozan Konferansı ile bağlantılı
sorunlara karşı anayasal çözümler, Uluslararası organizasyonlarda ve paktlarda Türkiye’nin
katkısı, Yeni hükümet yapısına karşı verilen tepkiler, Çok partili sistem denemeleri, Türkiye
Cumhuriyeti’nin iç ve dış politikası, Gelecekteki Türkiye’ye olan güveni oluşturmak için
Atatürk’ün izlediği dış politika, Kemalizm, Atatürk İlkeleri konuları dersin içeriğini
oluşturmaktadır.
Türk Dili I (2T+0U / 4 AKTS)
Dilin tanımı ve özellikleri, Dünya dilleri, Türk dilinin Dünya dilleri arasındaki yeri, Türk dilinin
tarihsel gelişimi, Türkçe dil bilgisi, Anlatım türleri: yazılı anlatım ve sözlü anlatım, yazım
kuralları ve uygulaması, noktalama işaretleri
Genel İngilizce I (4T+0U / 5 AKTS)
Öğrenci merkezli ve bütünleşik beceri temelli bu ders, öğrencilerin akademik alanda okuma,
yazma, dinleme ve konuşma olmak üzere dört farklı becerisini geliştirmeye yöneliktir.
Mesleki İngilizce I (4T+0U / 5 AKTS)
Bu ders ile Psikoloji Bölümüne yönelik İngilizce terim ve kelimelerin de içinde bulunduğu özel
bir müfredat takip edilerek öğrencilerin yabancı literatüre aşinalık kazanması amaçlanmaktadır.

2. YARIYIL ZORUNLU DERSLER
Psikolojide Araştırma Yöntemleri I (2T+1U / 5 AKTS)
Bu ders teori ve hipotez, korelasyonel ve deneysel araştırma, etik gibi psikolojik araştırmaların
temelini oluşturan konuları içermektedir. Konu başlıkları olarak bilimsel yöntem, etik, betimsel
yöntemler- gözlem ve anket, örnekleme, korelasyonel araştırma, deneysel yöntemler- bağımsız
grup desenleri, tekrarlı ölçümler desenleri, karmaşık desenler ve etkileşim, uygulamalı
araştırma- tek denekli araştırma desenleri, yarı deneysel desenler gibi konuları kapsar.
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Biyolojiye Giriş (3T+0U / 5 AKTS)
Bu ders kapsamında biyoloji çatısı altında yer alan biyoloji kavramları ile ilgili temel bilgiler,
temel hücre yapı ve fonksiyonları, yapı ve fonksiyon ilişkisi, organizmalarda farklı hücre
yapıları, insanda organ sistemleri ve biyoteknoloji konuları hakkında güncel bilgilerin
aktarılması amaçlanmaktadır.
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II (2T+0U / 2 AKTS)
Cumhuriyetin ilanı, Devrimde liderin ve kadronun önemi, Lozan Konferansı ile bağlantılı
sorunlara karşı anayasal çözümler, Uluslararası organizasyonlarda ve paktlarda Türkiye’nin
katkısı, Yeni hükümet yapısına karşı verilen tepkiler, Çok partili sistem denemeleri, Türkiye
Cumhuriyeti’nin iç ve dış politikası, Gelecekteki Türkiye’ye olan güveni oluşturmak için
Atatürk’ün izlediği dış politika, Kemalizm, Atatürk İlkeleri konuları dersin içeriğini
oluşturmaktadır.
Türk Dili II (2T+0U / 4 AKTS)
Dilin tanımı ve özellikleri, Dünya dilleri, Türk dilinin Dünya dilleri arasındaki yeri, Türk dilinin
tarihsel gelişimi, Türkçe dil bilgisi, Anlatım türleri: yazılı anlatım ve sözlü anlatım, yazım
kuralları ve uygulaması, noktalama işaretleri konuları dersin içeriğini oluşturmaktadır.
Genel İngilizce II (4T+0U / 5 AKTS)
Öğrenci merkezli ve bütünleşik beceri temelli bu ders, öğrencilerin akademik alanda okuma,
yazma, dinleme ve konuşma olmak üzere dört farklı becerisini geliştirmeye yöneliktir.
Mesleki İngilizce II (4T+0U / 5 AKTS)
Bu ders ile Psikoloji Bölümüne yönelik İngilizce terim ve kelimelerin de içinde bulunduğu özel
bir müfredat takip edilerek öğrencilerin yabancı literatüre aşinalık kazanması amaçlanmaktadır.

3. YARIYIL ZORUNLU DERSLER
Psikolojide Araştırma Yöntemleri II (2T+1U / 5 AKTS)
Bu ders Psikolojide Araştırma Yöntemleri I dersini devamı niteliğindedir. Veri toplama
yöntemleri, nicel yöntemlerin yanı sıra nitel psikoloji araştırmalarındaki temel yöntemler,
korelasyonel ve deneysel araştırma, araştırma analizi, istatistiksel anlamlılık, test etme ve
yorumlama ile araştırma sonuçlarının rapor edilmesi bu dersin kapsamındadır. Bu derste
öğrencinin varsayımsal olarak yürütülecek bir araştırmanın hipotez geliştirme, uygun araştırma
desenini seçme, araştırma önerisini sunma ve APA kurallarına göre raporlama süreçlerini
kapsayan bir uygulamayı içerir.

Psikolojide İstatistik (2T+2U / 5 AKTS)
Bu ders kapsamında veri sunumu ve yorumlaması; temel olasılık teorisi; olasılık dağılımları;
tahmin yapma; güven aralıkları; hipotez testleri ele alınacaktır. Bu dersin amacı, istatistiğin
temel işlevlerini ve bu işlevler doğrultusunda bu alanda yer alan kavramları, çeşitli örnekler
dahilinde kavramasını sağlamaktır. Çeşitli araştırma desenlerinde hangi istatistik tekniklerinin
kullanılacağı ile ilgili temeller verilmektedir.
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Sosyal Psikoloji (3T+0U / 5 AKTS)
Sosyal psikolojinin tarihsel gelişimi ve disiplinlerarası niteliği, sosyal psikoloji temel kavram
ve kuramları, temel araştırma yöntemleri, sosyal olgular ve gündelik hayat olguları, sosyal olgu
değerlendirmeye yönelik rapor yazımı gibi konular bu derste ele alınmaktadır. Bu dersin amacı
sosyal psikolojinin tarihsel gelişimini ve diğer sosyal bilimlerle ilişkilerini tanıtmak, sosyal
psikoloji alanının temel kavram ve kuramlarını tanıtmak, sosyal psikoloji alt alanlarını ve
uygulama alanlarını tanıtmak, sosyal bir olguyu anlama ve değerlendirmeye yönelik rapor
hazırlama becerileri kazandırmaktır
İstinyelilik Manifestosu (0T+0U / 1 AKTS)
Bu ders Öğrenci Merkezi tarafından yönetilmektedir. Öğrenciler; sosyal aktivitelere, sosyal
sorumluluk projelerine ve yarı zamanlı işlere katılmakla yükümlüdür.

4. YARIYIL ZORUNLU DERSLER
Endüstri ve Örgüt Psikolojisi (3T+0U / 5 AKTS)
Endüstriyel ve örgüt psikolojisinde kullanılan metodlar, meslek analizi, kriter geliştirme,
personel seçimi, yerleştirmesi ve eğitimi, performans değerlendirmesi gibi konuları içeren
endüstri ve örgüt psikolojisine giriş seviyesinde bir derstir. Bu ders kapsamında endüstri-örgüt
psikolojisinin tarihsel arka planın sunulur. İş ve organizasyon ile ilgili hususların bu
perspektiften incelenmesi sağlanır.
Öğrenme Psikolojisi (3T+0U / 5 AKTS)
Bu ders davranışsal ve bilişsel perspektifleri içeren teoriler ve araştırmalar, klasik koşullanma,
edimsel koşullanma, sosyal öğrenme gibi konuları içerir. Dersin amacı, öğrenme kavramları,
süreçleri ve kuramlarını ayrıntılı olarak aktarmaktır.
Gelişim Psikolojisi (3T+0U / 5 AKTS)
Yaşam boyu psikolojik gelişimin biyolojik, bilişsel ve sosyal yönlerine giriş niteliğinde bir
derstir. Doğumdan ölüme kadar süren gelişim sürecinin temellerini sunmayı amaçlayan bu ders
gelişim psikolojisi kapsamında sorulan soruları ve uygun araştırma metotlarını kapsar. Ayrıca,
bilişsel, sosyal ve duygusal gelişim sürecindeki yaşa bağlı değişimleri inceler.
İstinyelilik Manifestosu (0T+0U / 1 AKTS)
Bu ders Öğrenci Merkezi tarafından yönetilmektedir. Öğrenciler; sosyal aktivitelere, sosyal
sorumluluk projelerine ve yarı zamanlı işlere katılmakla yükümlüdür.

5. YARIYIL ZORUNLU DERSLER
Bilişsel Psikoloji (3T+0U / 5 AKTS)
Bu ders, dikkat, bilgi temsilleri, hafıza, öğrenme, dil, anlama ve problem çözme gibi biliş
çalışmalarında teoriler ve araştırmaları içerir. Dersin amacı, algı, bellek işlevlerini ve bilişsel
süreçleri ayrıntılı olarak aktarmaktır.
Kişilik Kuramları (3T+0U / 5 AKTS)
Bu ders kapsamında psikanalitik, neo-analitik, öğrenme, sosyopsikolojik, humanist, varoluşçu,
kişilerarası kuramlar ve ayırıcı kişilik özellikleri yaklaşımları gibi kişilik modelleri ele
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ

Sayfa 3/8

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

alınacaktır. Bu dersin amacı öğrenciye farklı kişilik kuramlarının yapısını, kişilik tanımlarını,
kişilik ölçme ve değerlendirme ile tedavi yollarını karşılaştırmalarını sağlamaktır.
Psikopatoloji (3T+0U / 5 AKTS)
Bu ders betimleyici bilgiler, kuramsal formülasyon ve görgül bulgular eşliğinde çocukluk,
ergenlik ve yetişkinlik çağı psikolojik bozukluklarına genel bakış sunacaktır. Anormal
davranış, çok eksenli tanısal sistem, sınıflandırma, adaptif ve adaptif olmayan davranışlar ile
yaşam boyu psikopatoloji çerçevesinde koruyucu ve risk faktörleri ele alınacaktır. Bu ders
öğrencilere klinik psikoloji alanını, anormal ve sapkın davranışı tanıtmayı amaçlar.
Genel İngilizce V (4T+0U / 4 AKTS)
Öğrenci merkezli ve bütünleşik beceri temelli bu ders, öğrencilerin akademik ve mesleki alanda
okuma, yazma, dinleme ve konuşma olmak üzere dört farklı becerisini geliştirmeye yöneliktir.
İstinyelilik Manifestosu (0T+0U / 1 AKTS)
Bu ders Öğrenci Merkezi tarafından yönetilmektedir. Öğrenciler; sosyal aktivitelere, sosyal
sorumluluk projelerine ve yarı zamanlı işlere katılmakla yükümlüdür.

6. YARIYIL ZORUNLU DERSLER
Fizyolojik Psikoloji (3T+0U / 5 AKTS)
Bu ders kapsamında, davranış ve insan biyolojisi arasındaki ilişki, sistemler, sinir hücreleri ve
işlevleri, merkezi ve çevresel sinir sistemleri, beyin hasarları ve davranış ilişkisi, hormonlar ve
davranışa olan etkileri, maddelerin sinir sistemi üzerindeki etkileri aktarılacaktır. Bu dersin
amacı, psikolojinin ve bilişsel işlevlerin beyinsel ve fizyolojik temellerini tanımak,
davranışlarımız ve beyin arasındaki ilişkileri öğrenmektir.
Klinik Psikoloji (3T+0U / 5 AKTS)
Kabul gören kuramsal ve araştırma modelleri, psikolojik ve tanısal değerlendirme yaklaşımları
ve bulguları ile birçok tedavi yöntemlerinin (bireysel, grup ve aile terapileri) ele alınması
çerçevesinde klinik psikoloji alanına giriş yapılacaktır. Bu ders öğrencilere klinik psikoloji
alanını, tanısal değerlendirme ve tedavi yaklaşımlarını tanıtmayı amaçlar.
Uygulamalı Psikoloji (2T+2U / 5 AKTS)
Psikolojide uygulamalı alanlara ilişkin paradigmalar, tarihçe, temel kavramlar, kuramlar,
uygulama alanları, yöntemler ve uygulamalar bu dersin kapsamını oluşturmaktadır. Dersin
amacı psikolojideki uygulamalı alanları teorik ve uygulamalı olarak tanıtmaktır.
İstinyelilik Manifestosu (0T+0U / 1 AKTS)
Bu ders Öğrenci Merkezi tarafından yönetilmektedir. Öğrenciler; sosyal aktivitelere, sosyal
sorumluluk projelerine ve yarı zamanlı işlere katılmakla yükümlüdür.
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7. YARIYIL ZORUNLU DERSLER
Psikolojide Bağımsız Araştırma (2T+2U / 5 AKTS)
Bu ders kapsamında öğrenciler belirli bir araştırma konusuna ilişkin daha derinlemesine
inceleme yapabileceklerdir. Ders, yönlendirilmiş okumalar, kütüphane araştırmaları, literatür
taraması ve laboratuvar deneyimlerini kapsayabilir.

8. YARIYIL ZORUNLU DERSLER
Psikolojide Etik (3T+0U / 5 AKTS)
Psikoloji bilim ve uygulamaları ile psikologluk mesleğini icra etmek için gereken etik ilke ve
kurallar, APA açısından etik kodlar, vaka incelemeleri ve rapor yazımı bu dersin kapsamını
oluşturmaktadır.
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