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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 veARGE 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 UygulamaAlanları ile

İlgiliAraştırma

Psikolojinin uygulamaalanlarından birinden  

spesifik bir konu seçilerek araştırma yapılır.

Araştırma yapılacak konunun seçiminde ders  

sorumlusu öğretim üyesinin 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 Belgeleri

Bölümün Psikoloji web sitesinde, eğitim 

sekmesinin altında alan yaz çalışması 

kısmında staj ve ders için gerekli belgeleri 

bulabilirsiniz. 

https://psy.nny.edu.tr/?p=content&id=556

https://psy.nny.edu.tr/?p=content&id=556


Birinci Belge: Alan Yaz Çalışması Bölüme Başvuru Dilekçesi

https://www.nny.edu.tr/files/files/2018-oncesi/psy/Alan-Yaz-Calismasi/1.%20Alan-Yaz-Calismasi-Bolume-Basvuru-

Dilekcesi.pdf

Akademik danışmanınıza imzalatmanız gereken belge. Danışman hocanıza o gün içinde ulaşamazsanız bölüm araştırma 

görevlisine bırakabilirsiniz.

İkinci Belge: Alan Yaz Çalışması Başvuru Formu

https://www.nny.edu.tr/files/files/2018-oncesi/psy/Alan-Yaz-Calismasi/2.%20Alan-Yaz-Calismasi-Basvuru-Formu.pdf

Üç nüsha halinde çıktı alıp, kuruma/muhasebeye/bölüme teslim edeceğiniz belgeler. Sigortanız ve kurum kabulü bu belge ile 

yapılacaktır.

Üçüncü Belge: Alan Yaz Çalışması Öğrenci Devam Formu

https://www.nny.edu.tr/files/files/2018-oncesi/psy/Alan-Yaz-Calismasi/3.%20Alan-Yaz-Calismasi-Ogrenci-Devam-Formu.pdf

Staja devam bilgisi için kurumda doldurduğunuz ve sorumlularınıza imzalattığınız belgedir.

Dördüncü Belge: Alan Yaz Çalışması Öğrenci Performansını Değerlendirme Formu

https://www.nny.edu.tr/files/files/2018-oncesi/psy/Alan-Yaz-Calismasi/4.%20Alan-Yaz-Calismasi-Ogrenci-Performansini-

Degerlendirme-Formu.pdf

Staj performansınızın değerlendirilmesi için kurumda sorumlularınıza doldurttuğunuz belgedir.

Beşinci Belge: Alan Yaz Çalışması Günlüğü

https://www.nny.edu.tr/files/files/2018-oncesi/psy/Alan-Yaz-Calismasi/6.%20Alan-Yaz-Calismasi-Gunlugu.pdf 

Staj yaparken tutacağınız belge.

Örneği: https://www.nny.edu.tr/files/files/2018-oncesi/psy/Alan%20Yaz%20Calismasi%20Gunlugu%20%c3%96RNEK.pdf 

Altıncı Belge: Alan Yaz Çalışması Öğrenci Kurum Değerlendirme Formu

https://www.nny.edu.tr/files/files/2018-oncesi/psy/Alan-Yaz-Calismasi/7.%20Alan-Yaz-Calismasi-Ogrenci-Kurum-

Degerlendirme-Formu.pdf 

Stajdan sonra deneyiminizi değerlendirmeniz için gereken belge.

Başvuru Belgeleri



Başvuru Süreci Şablonu
1- “AlanYaz Çalışması Bölüme 
Başvuru Dilekçesi” yarıyıl sonu 
sınav döneminin ilk haftasında  
akademik danışmana onaylatılarak
araştırma görevlisine teslim edilir.

2-Öğrenci “AlanYaz Çalışması Başvuru
Formu”nda kendisi ve uygulamanın
yapılacağı kurum ile ilgili bilgileri üç
nüsha halinde doldurarak imzalar.

4-Ders sorumlusu öğretim  
üyesi dilekçeyi inceleyerek  

onayverir.

öğretim üyesine
yönelendirilir.

3-Ders sorumlusu  öğretim üyesi 
öğrencinin doldurduğu  form

nüshalarını  onaylar.

6-Öğrenci alan yaz çalışması  yapağı
kurumdaki yetkiliye  “AlanYaz

Çalışması Başvuru  Formu”nun üç
nüshasını da  kaşeletir ve imzalatır

7-Öğrenci, “AlanYaz Çalışması
Başvuru Formu”nun bir  nüshasını
alan yaz çalışmasının yapıldığı
kuruma; ikinci  nüshasını kurumun,
sigorta  girişini yapan ilgili
birimine; üçüncü nüshasını ise
araştırma görevlisine teslim edilir.

8-İlgili formların onaylarını alan  
öğrenci “AlanYaz Çalışması Devam

Formu”, “Öğrenci Performansını
Değerlendirme  Formu” nu  kurum

yetkilisine  teslim eder.



Değerlendirme

Psikoloji UygulamaAlanları ile İlgili  
AraştırmaYapacak 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 
“AlanYazÇalışması  

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.



Sıkça Sorulan Sorular
S: Kurumum staj sözleşmesi istiyor, ne yapmalıyım?

Staj sözleşmemiz yoktur, kurumlara böyle bir belge veremiyoruz.

S: Kurumum zorunlu staj belgesi istiyor/ Zorunlu staj mı yapıyorum?

Bölümümüzde zorunlu staj yoktur, bu ibareyi kurumlara veremiyoruz.

S: Sigorta belgemi (Alan Yaz Çalışamsı Başvuru Formu) muhasebeye en son kaç 

gün önceden teslim etmeliyim?

Sigorta işlemleriniz hakkında bilgi almak için ve belgenizi en son ne zaman 

vermeniz gerektiğini muhasebe ile konuşun, minimum beş iş günü öncesinden 

teslim etmeyi unutmayın.

S: Staj tarihleri nelerdir?

Üçüncü sınıfın yaz döneminde kurumlarınız ile belirlediğiniz tarihlerdir.



Sıkça Sorulan Sorular

S: Dersimden kaldım, stajım yanar mı?

Sunumda yer alan ön koşulları karşıladığınız sürece ders durumunuzdan 

bağımsız olarak staj yapabilirsiniz. Lütfen staja başvurmak için 

Psikopatoloji dersinizi almayı bekleyin.

S: İş güvenliği belgesi dersimiz var mı?

Şuan iş güvenliği belgesi veremiyoruz, dış bir iş güvenliği kurumundan 

almanız gerekmektedir.

S: Stajımı yaptım, şimdi ne yapmalıyım?

Alan yaz stajı dersinizi, dönem başında ders seçiminde almayı 

unutmayın. Tüm belgelerinizi dolu şekilde staj dosyanıza ekleyeceksiniz 

değerlendirilmek için.

S: Alan Yaz Çalışması Bölüme Başvuru Dilekçesini ve Alan Yaz 

Çalışması Başvuru Formunu nereye teslim etmeliyim?

Araştırma görevlilerine alan yaz çalışması başvuru formunuz ile teslim 

edebilirsiniz.



İletişim

Sorularınız için Psikoloji Bölümü 

Araştırma Görevlisi Büşra Kök’e 

ulaşabilirsiniz.

Santral: 3560

Mail: bkok@nny.edu.tr


