
PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ

BÖLÜMÜMÜZÜ TERCİH EDEN TÜM 

ÖĞRENCİLERİMİZE 

%100 VE %25 BURS İMKÂNI

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Psikoloji  Bölümü, 
uluslararası yükseköğrenim standartları ve yeterlik 

kriterleri (Bologna kriterleri) ile uyumlu olarak, 
psikolojinin teorik ve uygulamalı alanlarını kapsayan 

nitelikli bir programla yola çıkmıştır.

Eğitim dili Türkçe olan 4 yıllık programımızın öğrenim sürecinde 
öğrencilerimiz;

❖ Psikolojinin çeşitli alt dallarında (Klinik, Gelişim, Endüstri ve 
Örgüt psikolojisi, Sosyal psikoloji, Sağlık psikolojisi, Öğrenme 
psikolojisi, Adli psikoloji, Nöropsikoloji, Deneysel psikoloji 
gibi) uzmanlaşmak isteyen öğrencilerimiz öncelikle temel 
psikoloji dersleriyle teorik ve mesleki donanımlarını 
zenginleştirmekte ve bilimsel çalışma metodu ve etik 
değerler ışığında gelişmektedirler.

❖ Psikoloji bölümü öğrencilerimiz, felsefe, sosyal ve kültürel 
antropoloji gibi sosyal bilim derslerini ve üniversitenin diğer 
fakülte ve bölümlerinden kültürel ve entelektüel 
gelişimlerine katkı sağlayacak çeşitli derslerin yanı sıra 
psikoloji alanındaki seçmeli dersleri (Psikodrama, Nitel 
araştırma yöntemleri, Sanatla terapi ve yaratıcılık, Kişilik 
kuramları ve yansımaları gibi) alarak psikoloji bilgilerini diğer 
sosyal bilimlerin ışığında birleştirip bütünleştirme imkanına 
sahip olabilmekte, vizyonlarını genişletip insana dair 
edinecekleri bilgileri farklı açılardan değerlendirebilmekte, 
analiz ve sentez gücü elde edebilmektedirler.

❖ Özellikle klinik psikoloji
alanında kendilerini 
geliştirmek isteyen 
öğrencilerimiz için çeşitli 
kurum ve kuruluşlarla 
işbirliği yapılmakta ve 
böylece teorik donanıma 
ve gerekli pratiğe sahip 
öğrencilerin yetiştirilmesi 
amaçlanmaktadır.



Mezun olan öğrencilerimiz;

❖ Danışmanlık hizmeti veren kamusal ve özel kuruluşlarda 
(Belediyelerin sağlık kuruluşları, Toplum Ruh Sağlığı 
merkezleri, toplum sağlık merkezleri, hastaneler, ceza ve 
tevkif evleri)

❖ Rehabilitasyon merkezlerinde, 
❖ Çeşitli eğitim kurumlarında ya da özel şirket birimlerinde 

(insan kaynağını geliştirme alanları, halkla ilişkiler ve 
reklamcılık, araştırma şirketleri, vb.)

❖ Kreş, anaokulu ve yuvalar gibi hizmet sektörünün pek çok 
alanında istihdam edilebilmektedir.

Bölüm başkanımız, davetli konuşmacımız, asistanlarımız ve öğrencilerimiz

❖ Öğrencilerimiz çeşitli sosyal 
sorumluluk projelerinde yer 
almaya, Psikoloji Kulübü’nün 
düzenlediği konferans ve 
gezilere katılmaya ve staj 
yapmaya teşvik edilmektedir. 
Psikoloji Kulübü tarafından

alanında yetkinliğini kazanmış çok sayıda konuşmacını katılımıyla 
konferanslar düzenlenmekte ve öğrencilerimize alanda 
kendilerini geliştirme imkanı sunmak hedeflenmektedir.

❖ Psikoloji Kulübü ve öğrencilerimizin ortaklaşa çalışmaları ile 
düzenli olarak yayınladıkları bölüm dergimiz olan Çarçuba’da
öğrencilerimizin bir makale oluşturma, düzenleme ve 
yayınlama konusunda deneyim elde etmelerine olanak 
tanınmaktadır.

❖ Mezun öğrencilerimizle bağı koparmamak, uzman iletişim ağı 
oluşturabilmek ve sahadaki deneyimlerini paylaşabilmeleri 
amacıyla oluşturulan Mezunlar Platformu aracılığıyla mezun 
öğrencilerimizle düzenli toplantılar gerçekleştirilmektedir.

❖ Gerekli koşulları sağlayan öğrencilerimiz için; Moleküler 
Biyoloji ve Genetik, Uluslararası Ticaret,  Siyaset Bilimi ve 
Uluslararası İlişkiler, Radyo Televizyon ve Sinema gibi bölümler 
ile çift ana dal olanakları bulunmaktadır.

❖ İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nü tercih 
eden aday öğrenciler için burs imkânı bulunmaktadır.

ÇALIŞMA ALANLARI

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Psikoloji bölümü olarak bizlerin 
öncelikli hedefi, meslek etiğine duyarlı,  sosyal sorumluluk 

sahibi, bilimsel araştırma merakı gelişmiş, alanındaki yenilikleri 
ve ilerlemeleri yakından takip edip, kendini sürekli olarak 

yenileyen meslektaşlar yetiştirmektir. 


