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Sizi kısaca tanıyabilir miyiz?
Mezun olduktan sonra ne gibi

iş/işlerde görev aldınız?

Merhabalar ben Yasin, 2016 yılı İstanbul Yeni Yüzyıl
Üniversitesi Psikoloji Bölümü mezunuyum. Mezun olduğum

tarihten bugüne kadar psikoloji alanın içerisinde 
çalışmış bulunmaktayım.

Mezuniyetimin kısa bir süre ardında toplum temelli bir
psikososyal destek grubu olan Alternatif Gelişim Projesi'nde

2017 yılına kadar gündüz ve yatılı programlarda, gönüllü
olarak, rutin bir program düzeniyle çalıştım. 2019 yılının

sonlarında ‘’Sosyal Medya Bağımlılığının Yalnızlık ve Yaşam
Doyumu Arasındaki İlişkisi’’ başlıklı tezimin sonuçlanmasıyla

mesleğime Klinik Psikolog olarak devam ettim. Bu süreç
boyunca pek çok farklı staj programı ve süpervizyon
grubunun içerisinde yer aldım. Antalya’da bağımlılık

alanında çalışan Rehalife isimli özel bir kuruluşta bir yıl
süreyle çalışmanın ardından, şu anda çalışmakta olduğum
Equinox Psikiyatri ve Psikoterapi merkezinde ve burası ile
beraber çalışmakta olan özel bir hastanede spesifik olarak

bağımlılık alanında çalışmalarımı sürdürmekteyim. Aynı
zamanda, uluslararası düzeyde Şema Terapi akreditasyonu
sürecimin içerisinde eğitim ve süpervizyon almaya devam

etmekte ve kendi psikoterapi sürecimi sürdürmekteyim.



Şu anda İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi
Psikoloji Bölümünde okuyan öğrencileri ne tavsiye ederseniz?

Psikoloji biliminin içerisinde pek çok farklı uzmanlık,

bu uzmanlıkların içerisinde de pek çok farklı yol

bulunmakta, bu yolların içerisinde de birbirinden

farklı ilerlemek mümkün olmakta. Bu sebepten dolayı

genel geçer bir yorum yapma riskinin endişesini

taşımakla beraber Psikoloji Biliminin hangi kısmında

yer alınırsa alınsın mesleki çerçevelerini kendi

ruhsallıklarıyla ve mesleki alanlarımızın kurumları ve

kişileri korumak için hazırlanmış olduğu etik

prensiplerle temellendirmelerinin, bu mesleğin

içerisinde ilerlemenin en önemli 

koşulu olduğunu düşünmekteyim.

Diğer yandan, psikoloji öğrencisi olmanın günümüzün

statü temelli çalışma koşulları içerisinde kişinin

çalışma hayatının beklentileriyle kendi ruhsal

ihtiyaçları arasında ortak olmayan noktalar üstünde

düşünmesine yol açabileceğini bilmekteyim. Bu sebeple

eğitim sürecinde hocalarımızın vermiş olduğu bilgileri

ileride nasıl kullanılacağının yanı sıra bu bilginin nasıl

ve neresinde yer aldığımızı düşünmenin daha olgun bir

mesleki gelişimle sonuçlanacağına inanmaktayım.



Kesinlikle, evet. Psikoloji Bilimi kendi

doğası gereği her zaman için bir dönüşüm

ve gelişim içerisinde. Bu dönüşümün

içerisinde yer alabilmek için, kişinin

kendi becerileriyle bilgiye ulaşma ve

merak duygusunu uyandıran alanları

saptama becerisini geliştirmesi gerektiğini

düşünmekteyim. Lisans öğrenimimin

bana bu noktada bir hayat boyu

taşıyacağım beceriler kattığını

düşünmekteyim. Bu röportaj aracılığıyla

özellikle öğrenim hayatımda çok büyük

bir role ve emeğe sahip olan Sevgili Nevin

Eracar hocama sonsuz sevgi ve

teşekkürlerimi sunmak isterim.

Bölümden aldığınız eğitim kariyeriniz
için yeterli oldu mu? Bölümde aldığınız
eğitimin mesleki hayatınız için ne gibi

katkıları oldu?



Sizi nasıl takip edebiliriz?

pskyasinhasanoglu

Instagram adresinden veya

yasinhasanoglu@yahoo.com

mail adresinden tarafıma

ulaşılabilir. Mesleğimle ilgili

gelen soruları elimden

geldiğince yanıtlayabilirim.


