
 
Bu yeterlilik alanları bazı alınarak, Psikoloji Bölüm Başkanlığı tarafından, Psikoloji Bölümü Programı’nın çıktıları aşağıdaki gibi 
belirlenmiştir.  

Yeterlilikler ve Program Çıktıları –Psikoloji Bölümü Anabilim Dalı 

Yeterlik Alanı Alt Yeterlilikler 
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A. Psikoloji 
alanında güncel 
bilgiye sahip 
olma 

A1. Psikoloji ile ilgili kavramları 

anlayabilme ve doğru 

kullanabilme 

A2. Sosyal ve davranış 

bilimlerinde temel 

kavramlara hakim olmak 

A3. Psikolojinin 

uygulama alanları 

hakkında bilgi sahibi 

olma 

A4. Psikoloji alanında 

araştırma yöntemlerini 

bilme 

A5.Psikoloji etik ilkelerine 

hakim olma 

 

B. Psikoloji  alanındaki  

kuramsal ve uygulamalı 

bilgileri alanda 

kullanabilme   

B1. Psikoloji alanındaki  uygun 

yöntem ve teknikleri 

kullanabilme 

B2. Temel gözlem ve 

görüşme tekniklerini 

uygulayabilme 

 

B3. Psikoloji alanı ile 

ilgili  alanına uygun 

materyaller ve kaynaklar 

üretebilme ve 

kullanabilme 

B4. Uygulamada etik 

ilkelere özen gösterme 

  

C. Psikoloji alanında 

araştırma yapabilme 

C1. Sosyal Bilimlerde araştırma 

yöntemlerini bilme 

C2. Sosyal bilimlerde temel 

istatistik yöntemlerini bilme 

C3. Araştırma projesi 

hazırlayabilme 

C4. Araştırma için veri 

toplama yöntemlerini bilme 

ve uygulayabilme 

C5. Araştırma verilerini 

istatistiksel olarak 

değerlendirip tablo 

oluşturabilme 

C6. Araştırma 

sonuçlarını mevcut 

literatür bağlamında 

tartışabilme 

D. Bağımsız çalışabilme D1. Alanıyla ilgili bir çalışmayı 

bağımsız olarak yürütebilme 

D2. Tek başına veya grup 

çalışmasında sorumluluk 

alabilme 

D3. Projede birlikte 

çalıştığı ekibin çalışma 

etkinliklerini 

planlayabilme 

D4. Bireysel veya ekip 

çalışması sırasında 

çıkabilecek sorunların 

çözümünde insiyatif 

alabilme 

  

E.Toplum,sivil toplum 

örgütleri ve diğer 

kurumlar ile İşbirliği 

Yapma 

E1. Psikoloji alanındaki  kurum 

ve kuruluşlarla iş birliği 

yapabilmesi. 

E2.Toplum,sivil toplum 

örgütleri ve diğer kurumlar 

ile  İş birlikçi yaklaşımla 

proje planı hazırlama. 

E3. Psikoloji ve toplum 

ile ilişkilerini 

geliştirmede yardımcı 

olabilme. 

E4.Toplum,sivil toplum 

örgütleri ve diğer kurumlar 

ile uygulama. 

E5.Toplum,sivil toplum 

örgütleri ve diğer kurumlar 

ile projeleri takip ve izleme 

 

F. Mesleki gelişim 

sağlama 

F1. Mesleki yeterliliklerini 

belirleyebilme 

F2. Psikoloji alanında  kişisel 

ve mesleki gelişimini 

sağlayabilme 

F3. Mesleki gelişimine 

yönelik uygulamalarda 

bilimsel araştırma 

yöntem ve 

tekniklerinden 

yararlanabilme 

F4. Mesleki araştırma 

sonuçlarını uygulamalarına 

yansıtabilme 

F5. Mesleki gelişim amaçlı 

derin ve eleştirel 

düşünebilme ve 

uygulamalarına 

yansıtabilme 
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G1. Akademik bilgiye ulaşma, 

paylaşma ve bilgiyi üretmede 

yetkin olma 

G2. Yaratıcı ve eleştirel 

düşünceyi önemseme  

G3. İleri düzeyde 

bilgisayar ve bilişim 

teknolojilerini 

kullanabilme 

G4. Yaşam boyu öğrenmeye 

karşı olumlu tutum 

sergileyebilme 

G5. Çevre koruma, 

demokrasi, insan hakları 

gibi evrensel ve etik 

değerleri işine yansıtma 
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H1. Alanı dışında en az bir 

alanda akademik bilgi sahibi 

olma 

H2. Dünyadaki ve 

toplumdaki yenilikleri ve 

gelişmelere duyarlı olma ve 

takip etme 

H3. Farklı kültürler ile 

ilgili bilgi edinmeye açık 

olma 

H4. Katıldıkları ortamlarda 

mesleki profesyonellik ve 

etik çerçevede davranma 

H5. Akademik bilgi ile 

desteklediği fikirlerini 

hayata geçirebilme 

 

 



 

 

 


