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PSİ 100 – Psikolojiye Giriş 

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi 

Güz 2013 

 

Dersi veren:  Dr. İrem Uz 

Email:   psi100tobb@gmail.com (sorular için), 

iuz@etu.edu.tr (diğer konular için) 

Ders gün ve saatleri: Salı & Çarşamba (181-182) @ 10.30-12.30 

 

Ders gereçleri: 

Kitap. Lilienfeld, S. O., Lynn, S. J., Namy, L. L., & Woolf, N. J. (2010-2013). Psychology: 

From inquiry to understanding. MA: Pearson. (ISBN: 9780205029037 veya 

9780205959983) 

Websitesi. 

http://media.pearsoncmg.com/ph/hss/SSA_SHARED_MEDIA_1/mypsychlab/ippt/lili

enfeld_ippt/index.html (etkileşimli power pointler) 

http://wps.ablongman.com/ab_intropsych_studysite_1/201/51462/13174292.cw/index.

html (ekstra medyalar, küçük sınavlar, flashcardlar vb) 

Dersin içeriği: 

Psikoloji, davranış ve zihinsel işleyişlerin bilimidir. Davranış ve zihin ise çok geniş ve farklı 

araştırma sahalarını kapsar. Bu derste, psikolojinin alt alanları, kullandığı araştırma 

yöntemleri, ve araştırma konularına genel bir bakış kazanmanız amaçlanmaktadır. Farklı 

kuramlar ve verilerden yola çkarak eleştirel düşünme becerilerinizi geliştirmek ve 

öğrendiğiniz bilgileri gündelik hayatınızda kullanabilmeniz dersin ikinci amacıdır. Üzerinde 

durulacak konulardan bazıları şunlardır: bir bilim olarak psikoloji, algı, öğrenme, bellek, 

gelişim ve aşamaları, motivasyon, bireysel farklılıklar, zeka ve kişilik, düşünme, yargı ve 

karar verme, kişiler ve gruplararası ilişkiler, tutumlar ve tutum değişikliği, kültürel 

farklılıklar.  

Dersin gereklilikleri ve notlandırma: 

Akademik dürüstlük. Akademik dürüstlük dersi geçebilmek için ön şarttır. Bu dersi alan 

tüm öğrencilerin http://iuz.etu.edu.tr/courses/PolicyonAcademicDishonesty.pdf adresindeki 

belgeyi okuyup akademik dürüstlük konulu bir paragraf yazı yazması, “akademik dürüstlük 

nedir anladım ve buna uygun davranacağım” diye emailını sonlandırarak 2 Ekim 2013’e 

kadar psi100tobb@gmail.adresine göndermesi gerekmektedir. Bu yazıyı yazdıktan sonra 

aşağıda belirtilen ders gereklilikleri değerlendirilmeye alınacaktır. Yazıyı yazıp 

göndermeyenler diğer alanlardan not alamayacaklardır.    

 

Sınavlar. İki vize ve final yapılacaktır. Psikoloji bölümü öğrencileri için, sınavların toplam 

ağırlığı %70. Diğer bölümlerin öğrencileri için sınavların toplm ağırlığı %90. Kitapta yer 

almadığı halde derste anlatılanlar, derste anlatılmadığı halde kitapta yer alan bilgiler 

sorumluluk dahilindedir.  2 vizeden, en yüksek notunuz hesaba katılacak ve finalle eşit 

ağırlığa sahip olacaktır. Yani en düşük vize notunuz ortalamaya katılmayacaktır. Vizelerden 

herhangi birine katılamamanız halinde geçerli bir mazeretiniz (doktor raporu gibi) varsa, en 

düşük notunuz o sınav kabul edilecek ve diğer 2 sınavın ortalaması alınacaktır. Bunun dışında 

telafi sınavı verilmeyecektir. 2 veya daha fazla sınava girmemek dersten kalmayla 
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sonuçlanacaktır. Notlandırma TOBB ETÜ Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 

çerçevesinde yapılacaktır. 

Devam.  Katılım ders notnuzu %10 etkileyecektir. TOBB ETÜ’de derslere devam 

zorunludur. Ayrıca, tecrübelerime göre derse katılım, kısa sınav notlarının yanısıra, ders 

konularına hakimiyeti ve dolayısıyla dönem sonu notunu da dolaylı olarak büyük oranda 

etkilemektedir.  

Psikoloji bölümü öğrencisi için ek ödev. Ders notunuzu %20 etkileyecektir. İlgilendiğiniz 

bir konu belirleyin. Çevrimiçi akademik psikoloji dergilerini kütüphanede tarayın. 

İlgilendiğiniz konuda yazılmış bir makale bulun. Makale mutlaka deney yöntemini içersin. 

Seçtiğiniz makalenin kopyasını bana teslim edip, onaylatın (8. Ekim’e kadar makaleyi bana 

teslim edin). 22. Ekim’de sınıfta sunmak üzere 15 dakikalık sunum hazırlayın. Sunumunuz, 

makalenin yaslandığı teoriyi, hipotezleri, deney tasarımını, bulunan sonuçları ve yapılan 

çıkarımları içersin (5 dakika). Makaleye eleştirel bir gözle baktığınızda, makalenin güçlü ve 

zayıf yönleri nelerdir? Makalede bulunan sonuçlardan yola çıkarak, siz bu konuyla ilgili nasıl 

bir çalışma yapmak isterdiniz ya da makaledeki deney(ler)i nasıl değiştirmek isterdiniz? (10 

dakika). 

Ders politikası: 

Dersten erken çıkmanız gerekiyorsa lütfen önceden haber veriniz. Derste telefonlarınızı lütfen 

kapalı tutunuz. Ben size yardım etmek için buradayım. Aklınıza takılan herhangi birşey 

olduğunda sormaktan çekinmeyin. 

Ders planı: 

Tarih Konu Bölüm 

Hafta 1 Psikoloji bilimi  Chapter 1  

  Araştırma yöntemleri Chapter 2 

Hafta 2 Biyolojik psikoloji Chapter 3 

  Duyum ve algı Chapter 4 

2. Ekim Akademik dürüstlük emailınızı psi100tobb@gmail.com'a gönderin 

Hafta 3 Bilinç Chapter 5 

  Öğrenme Chapter 6 

Hafta 4 Hafıza Chapter 7 

  Chapter 1-7'yi gözden geçirme   

Hafta 5 Vize I (30.Ekim) 

Hafta 6 Dil ve düşünme Chapter 8 

  Zeka ve IQ testi Chapter 9 

Hafta 7 İnsan gelişimi Chapter 10 

  Duygular ve güdüleme Chapter 11 

Hafta 8 Sosyal psikoloji Chapter 13 

  Chapter 8-13'ü gözden geçirme   

Hafta 9 Vize II (26.Kasım) 

  Kişilik Chapter 14 

Hafta 10 Psikolojik bozukluklar Chapter 15 

  Tedaviler Chapter 16 

  ***Okulun belirlediği yerde ve tarihte Final Sınavı***  

 


