
 

PSK659 Psikolojide İleri Araştırma Yöntemleri ve Etik                (3+0) Kredi: 3 AKTS: 10 

Güvenilir bilimsel yöntemler kullanarak bilgi toplamak ve bulguları geçerli ve kullanılabilir şekilde 

raporlamak, psikolojik olguları ölçmek için gerekli araçlar (anket, ölçek gibi) üretip, kullanabilmek 

hedeflenir. Ders deney ve anketlerle veri toplanması, verinin analizi, temel istatistik işlemleri ve çok 

değişkenli analiz tekniklerini kapsar. 

PSK629 Psikolojide Uygulamalı Proje Yönetimi 1                (3+0) Kredi: 3 AKTS: 10 

Rapor hazırlama, takım çalışması, sözlü sunum gibi değerlendirme yöntemleri, bilimsel sonuçları uygun 

ifade etme becerisi, proje yönetimi bilgi alanları, problemlere karşın bu bilgi alanlarında öğretilen 

çözüm ve yöntemleri kullanabilme. Bu dersin sonunda öğrencilerin bir gözden geçirme ya da araştırma 

raporu yazmaları beklenmektedir.  

PSK613 Bağımlılığın Psikolojisi                   (3+0) Kredi: 3 AKTS: 10 

Dersin içeriğinde şu konular ele alınmaktadır: Santral sinir sistemi farmakolojisinin temelleri, 

nöromediyatörler, ilaçlar ve sinaptik aşırım hakkında genel bilgiler, hipnosedatif ilaçlar, nöroleptikler, 

antidepresan ve antimanik ilaçlar, opioid analjezikler, toksikolojinin temel kavram ve prensipleri, 

madde kullanımında toksikolojik değerlendirme, madde bağımlılığında enstrümental analiz, bağımlılık 

nörofizyolojisi. 

PSK622 Psikofarmakolojik Tedaviler                  (3+0) Kredi: 3 AKTS: 10 

Psikofarmakolojinin temel ilkeleri, farklı maddelerin sinir sistemi üzerindeki etkileri farklı maddelerin 

duygu, düşünce, davranış ve algı üzerindeki etkileri, farklı türdeki maddeler ve nörotransmiterler 

arasındaki etkileşim. 

PSK634 Psikolojide Uygulamalı Proje Yönetimi 2                (3+0) Kredi: 3 AKTS: 10 

Bu dersin içeriği psikoloji alanında proje hazırlamak için temel bir giriş sağlamaktadır. Projeye duyulan 

ihtiyaç, projelerin özellikleri, proje hazırlama esasları, konu seçimi süreci, proje hazırlama süreci, proje 

yönetimi, proje planlaması ve planlama aşamaları, kapsam, bütçe ve zaman planlaması, örnek 

projelerin incelenmesi gibi konuları kapsamaktadır. Bu dersin sonunda öğrencilerin bir proje 

başvurusunda bulunmaları beklenmektedir. 

PSK650 Politik Psikoloji                                                                               (3+0) Kredi: 3 AKTS: 10 

Bu dersin içeriğinde disiplinler arası bir alan olarak politik psikolojinin dünyada ve ülkemizdeki yeri, 

politik psikolojinin tarihçesi ve uygulama alanları ele alınmaktadır. 

PSK657 Nörofelsefe                    (3+0) Kredi: 3 AKTS: 10 

Nörofelsefenin ne olduğu, sinir sisteminin yaşam boyu gelişimi, işlevsel nöroanatomi, dil ve kazanımı, 

hareketsel sistem ve özgür irade-karar verme, beyinde etik ve ahlak, duyusal sistem ve algı 

işlenmektedir. Ders içeriğinde nörofelsefe tanımı ve tarih, nöron ve glia yapı ve işleyişleri, sinir 
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sisteminin genel yapısı, kortikal organizasyon, duyu ve motor sistem, davranış ve özgür irade, bilinç ve 

benlik, öğrenme ve bellek, emosyon, dil, beyin plastisitesi, ayna nöronlar ve zihin teorisi ele 

alınmaktadır. 

PSK649 Psikolojide Uygulamalı Proje Yönetimi 3                (3+0) Kredi: 3 AKTS: 10 

Bu dersin amacı bir projenin yürütülmesi ve tamamlanmasına yönelik eğitim verilmesidir. Dönem 

boyunca öğrencilerin kendi hazırladıkları bir projede yürütücü olarak çalışmaları beklenmektedir.  

PSK616 İleri Psikopatolojide Seçilmiş Konular                 (3+0) Kredi: 3 AKTS: 10 

“Normal“ ve “normal olmayan” davranışlar ve zihinsel süreçler arasındaki ayırımlar, psikopatoloji 

nedenlerini açıklamaya yönelik çeşitli yaklaşımlar/kuramlar arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları ayırt 

etme, psikopatolojinin nasıl ölçülüp değerlendirildiği, çocuk ve yetişkinde psikopatolojinin en son 

sınıflandırma sistemlerine göre nasıl tanımlandıkları ve temel özellikleri hakkında olgu örnekleri. 

PSK655 Seminer           (1+0) Kredi: 0 AKTS: 1 

Bu ders kapsamında öğrenci seminer dersi ve diğer seminerden seçtikleri konuşmalardan yola çıkarak 

kendisini ilgilendiren ve önemli bulduğu bir konuda araştırma yapar, bunu yazılı ve sözlü olarak sunar. 

Amaç araştırma süresince farklı disiplinlerin karşılıklı ilişkilerinden beslenmek, çeşitli araştırma 

metotları üzerine bilgi edinmektir. 


