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Amaç 

• Psikoloji 
alanındaki 
uygulamaları 
görmek 

• Bilgileri 
pekiştirmek 

• Çalışma 
alanlarını 
tanımak 



Alan Yaz Çalışması kapsamında 
çalışmalar iki farklı başlık altında 
yapılabilir. 

Gözlem/Uygulama Eğitimi 

Uygulama Araştırması 



Gözlem/Uygulama Eğitimi 

Psikolojinin uygulama alanlarından birinde gözlem/uygulama 
yaparak doğrudan tecrübe edinmesi. 

• Bu kapsamda öğrencinin ilgilendiği bir alanda ders sorumlusunun onayıyla 
gözlem/uygulama yapar. 

Öğrenciden beklenen; kurumun işleyişini, etkinliklerini 
öğrenmesi, uygulamalara aktif bir şekilde katılması ve bunları 
yaparken psikoloji bilgi ve becerilerini kullanmasıdır. 



Gözlem/Uygulama Eğitimi 

Vakıf, dernek, sivil toplum kuruluşları ve belediyelerin psikoloji uygulamaları ilgili birimleri 

Reklam şirketleri 

Kamu veya özel sektör kurumlarının insan kaynakları, personel, eğitim ve ARGE birimleri 

Hastaneler, diğer sağlık birimleri; 
rehabilitasyon merkezleri 

Araştırma laboratuvarları, merkezleri 
ya da şirketleri 

Gözlem/Uygulama Eğitimi Alınabilecek Kurumlar 
Yuva, kreş, yetiştirme yurtları ve özel 

eğitim merkezleri 
Huzur evleri 



Psikoloji Uygulama Alanları ile 
İlgili Araştırma 

Psikolojinin uygulama alanlarından birinden 
spesifik bir konu seçilerek araştırma yapılır. 

Araştırma yapılacak konunun seçiminde ders 
sorumlusu öğretim görevlisinin onayı alınır 



Öğrenciler Aşağıdaki Konulardan Birini Seçebilir 

Bir kuramın görgül bir araştırma ile test edilmesi 

• Kurumlarda uygulanan psikolojik müdahale, eğitim ya da 
danışmanlık hizmetinin değerlendirilmesi. 

Psikolojinin çeşitli alanlarından herhangi birinde kullanılan psikolojik testlerin 
karşılaştırılmalı şekilde incelenmesi 

• Çeşitli kurumlardaki psikologların yerine getirdikleri görevlere 
yönelik bir iş analizi hazırlanması. 



Alan Yaz Çalışması Dersi Ön Koşulları 

Psikolojide Gözlem/Uygulama Eğitim Çalışması 
Yapacak Öğrenciler 

Altıncı yarıyılı tamamlamış olmak ve altıncı yarıyıl 
sonunda GANO’nun en az 55 olması 

Altıncı yarıyılın sonunda aşağıda belirtilen evrak 
işlemlerini tamamlamış olmak 



Alan Yaz Çalışması Dersi Ön Koşulları 

Psikoloji Uygulama Alanları ile İlgili Araştırma 
Yapacak Öğrenciler 

Altıncı yarıyılı tamamlamış olmak 

Altıncı yarıyılın sonunda aşağıda belirtilen evrak 
işlemlerini tamamlamış olmak 



Başvuru Süreci 
1- “Alan Yaz Çalışması Bölüme 
Başvuru Dilekçesi” yarıyıl sonu 
sınav döneminin ilk haftasında 

akademik danışmana 
onaylatılarak dersin sorumlusu 
öğretim üyesine teslim edilir. 

2-Dersin sorumlusu 
dilekçeyi inceleyerek 

onay verir. 

3-Öğrenci “Alan Yaz 
Çalışması Başvuru 

Formu”nda kendisi ve 
uygulamanın yapılacağı 

kurum ile ilgili bilgileri üç 
nüsha halinde doldurarak 

imzalar. 

Psikolojide 
Gözlem/Uygulama 
Eğitim Çalışması 

Yapacak Öğrenciler 

4-Ders sorumlusu 
öğretim üyesi 

öğrencinin doldurduğu 
form nüshalarını 

onaylar. 

5-Uygulamanın yapılacağı 
kurum, öğrencinin sigorta 
girişini yaprak öğrencinin 

doldurduğu form 
nüshalarını onaylar. 

6-Öğrenci alan yaz çalışması 
yapağı kurumdaki yetkiliye 
“Alan Yaz Çalışması Başvuru 
Formu”nun üç nüshasını da 

kaşeletir ve imzalatır 

7-Öğrenci, “Alan Yaz Çalışması 
Başvuru Formu”nun bir 

nüshasını alan yaz çalışmasının 
yapıldığı kuruma; ikinci 

nüshasını kurumun, sigorta 
girişini yapan ilgili birimine; 

üçüncü nüshasını ise ders 
sorumlusuna teslim eder. 

8-İlgili formların onaylarını alan 
öğrenci “Alan Yaz Çalışması 
Devam Formu”, “Öğrenci 

Performansını Değerlendirme 
Formu” ve “Bölüm Teşekkür 

Mektubu”nu kurum yetkilisine 
teslim eder. 



Başvuru Süreci 

Psikoloji Uygulama Alanları ile İlgili 
Araştırma Yapacak Öğrenciler 

1-Ders sorumlusu ile araştırma türü belirlenir. 

3-Denetleyici öğretim üyesinin 
onayı alınır ve başvuru dilekçesi 
ders sorumlusuna teslim edilir. 

4-Ders sorumlusu öğretim 
üyesi dilekçeyi inceleyerek 

onay verir. 

2-Araştırmanın türüne 
göre bir denetleyici 

öğretim üyesine 
yönelendirilir. 



Psikolojide Gözlem/Uygulama Eğitim Çalışması Yapacak 
Öğrenciler 

Kurum tarafından iletilen “Alan Yaz Çalışması 
Öğrenci Performansını Değerlendirme 

Formu”nun %15’i ve öğrencinin hazırladığı “Alan 
Yaz Çalışması Günlüğü”nün %25’i ara sınav notu 

olarak alınır.  

Öğrencinin hazırladığı günlük ve rapor 
değerlendirilirken, öğrencinin 

kendisine verilen formatı takip edip 
etmediği ve teknik dil kullanım 

becerisi dikkate alınır. 

Öğrencinin hazırladığı “Alan Yaz 
Çalışması Raporu”nun %40’ı ve 

öğrencinin ders döneminde yapacağı 
sunumun %20’si yarıyıl sınav notu 

olarak alınır. 

Uygulama eğitiminde devamsızlık 
yaptığı, ilgili evrakları tamamlamadığı 
belirlenen öğrenci psikoloji uygulama 

alanları ile ilgili araştırma yapmaya 
yönlendirilebilir. 

Değerlendirme 



Değerlendirme 

Psikoloji Uygulama Alanları ile İlgili 
Araştırma Yapacak Öğrenciler 

Öğrencinin hazırladığı “İş 
Takvimi”nin %15’i ve 

“Gelişme Raporları”nın 
%25’i ara sınav notu olarak 
alınır. Akademik takvimde 
belirtilen ara sınav tarihleri 
içinde ara sınav notu olarak 

Öğrenci İşleri Bilgi 
Sistemine giriş yapılır. 

Öğrencinin hazırladığı 
“Alan Yaz Çalışması 

Raporu”nun %40’ı ve 
öğrencinin ders döneminde 
yapacağı sunumun %20’si 
yarıyıl sınav notu olarak 

alınır. 

Öğrencinin hazırladığı 
takvim ve raporlar 
değerlendirilirken, 

öğrencinin kendisine 
verilen formatı takip edip 

etmediği ve teknik dil 
kullanım becerisi dikkate 

alınır. 


