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PROGRAM HAKKINDA
Medeniyet Üniversitesi Psikoloji Bölümü olarak insanı 
sosyal, kültürel, biyolojik ve psikolojik doğası içerisinde 
anlama yolculuğumuzda bize eşlik edecek yeni öğrencileri-
mizi bekliyoruz. 

2012 yılında kurulan Psikoloji programımız klinik, gelişim, 
sosyal, bilişsel, nöropsikoloji, endüstri ve örgüt psikolojisi 
dâhil tüm alanlarda güncel bilimsel bilgilerle donatılmış 
öğrenciler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. 

Bizler “uygulayıcı-bilim insanı” modeli ışığında öğrencilerimi-
ze hem akademik alanda araştırmacı hem de sahada 
uygulayıcı olarak etkili bir şekilde çalışabilmeleri için gerekli 
donanımı kazandırmayı amaçlıyoruz.

Psikoloji disiplini, kültürel etkiler ve insanlar arası ilişkilerle 
örülmüş toplumsal bir alanda yaşayan, gelişen, düşünen ve 
hareket eden insanın doğasını keşfetmeye çalışmaktadır. 
Psikoloji, hem tek bir insanın yaşam süresi içerisindeki 
deneyimleri, ilişkileri, düşünceleri ve eylemleri hakkında; hem 
de tüm insanlığın yüzyıllar boyu süren kültürel, bilimsel ve 
sosyal var oluş çabaları üzerinde çalışmayı gerektirmektedir. 
Tek bir insanı ve tüm insanlığı anlamanın yolunun birbirinden 
ayrılamaz şekilde iç içe olduğu görüşü ve insan doğasına dair 
her şeyin düşünülmeye değer olduğu inancıyla çalışıyoruz. 
Medeniyet Üniversitesi Psikoloji Bölümü olarak insanı tanıma 
ve anlama yolundaki yolculuğumuza sizleri de davet 
ediyoruz.

NELER YAPIYORUZ
Üniversite hayatının zenginleştirici, yenilikçi ve güncel bakış 
açılarıyla buluşabilmeleri için öğrencilerimize olanaklar 
sunuyoruz. 

• Psikoloji Bölüm Seminerleri Psikolojinin farklı alanlarından 
araştırmacıları güncel çalışmalarını öğrencilerimizle paylaş-
maları için okulumuza davet ediyoruz. Böylelikle öğrencileri-
mizin bilimsel araştırma örneklerini ve alanda güncel araştır-
ma trendlerini görmelerini sağlıyoruz. 
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• Staj İmkânları Devlet kurumları ve özel kurumlarla işbirlik-
leri oluşturarak öğrencilerimizin psikolojinin uygulamalı 
alanlarında deneyim kazanabilmelerini sağlıyoruz. 

• Proje çalışmaları Öğrencilerimizin akademisyenlerimiz 
tarafından yürütülen projelerde yardımcı araştırmacı ve 
bursiyer olarak yer almalarına ve çeşitli eğitimlere katılmala-
rına olanak sağlıyoruz. Bunun yanı sıra öğrencilerimiz 
akademisyenlerimizin danışmanlığında kendileri de proje 
yazıp destek alabiliyorlar. 

• Psikoloji Günleri Psikoloji Topluluğu ile psikolojinin çeşitli 
alanlarından akademisyenleri ve araştırmacıları konuk 
ederek öğrencilerimizle buluşturuyoruz. 

• Kariyer Günleri Bölüm öğrencilerimize, alanında uzman 
hocalarımızı davet ederek psikolojinin farklı çalışma alanları-
nı tanıtıyoruz.

• Akademik danışmanlık Akademisyenlerimiz çeşitli öğrenci 
kongreleri ve topluluklarında yer almak isteyen öğrencileri-
mize danışmanlık yaparak öğrencilerimizin ülke genelinde 
aktif işbirlikleri içerisinde olmasını desteklemektedir. 

• IMU Psikoloji Topluluğu Öğrencilerimiz ilgi ve ihtiyaçları 
doğrultusunda seminerler ve atölye çalışmaları düzenle-
mektedir



 Psikoloji disiplini geniş bir çalışma alanına sahiptir. Mezun-
larımız psikolojinin alt alanları olan klinik, gelişim, sosyal, 
endüstri ve örgüt psikolojisi dallarında çeşitli kurumlarda 
çalışabilirler. 

• Üniversiteler, resmi, askeri ve sivil kurumlarda araştırmacı,
• Ruh sağlığı kuruluşlarında ve hastanelerde klinik psikolog,
• Adliye ve hukuk sistemi içerisinde adli psikolog,
• Resmi ve özel okullarda, özel eğitim kurumlarında uzman,
• Kamu ve özel sektör kurumlarında İnsan Kaynakları, 
Reklamcılık, Kurumsal İletişim, Pazarlama vb. alanlarda 
uzman ve kazanılan tecrübe ile yönetici,
• Medya alanında danışman ve uzman,
• Araştırma şirketlerinde uzman,
• Huzurevi, kreş, sürücü değerlendirme merkezlerinde 
uygulamacı, yönetici ve danışman,
• Spor kulüplerinde uzman,
• Mesleki formasyon ve yasalarla tanımlanan dereceleri 
aldıkları takdirde de okullarda öğretmen olarak çalışabilirler.

KARİYER İMKANLARI 

Erasmus Öğrenci Değişim Programı kapsamında University 
of Bucharest ile olan ikili anlaşmamız sayesinde yurtdışı 
değişim öğrencisi olma fırsatı kazanabilirsiniz. 

ULUSLARARASI DEĞİŞİM İMKANLARI

2020 yılında bölüm öğrencilerimizin hazırladığı “Obsesif 
Kompulsif Kişilik Bozukluğu ve İşkoliklik İlişkisi Bağlamında 
İşkoliklik ve Yaşam Doyumunu Yordayan Değişkenler" 
başlıklı araştırma Doç. Dr. Selma ARIKAN danışmanlığında; 
“Akademik Öz-Yeterliğin Yordayıcıları Olarak Algılanan 
Ebeveyn Tutumları ve Yükleme Stillerinin İncelenmesi ve 
Üniversite Öğrencileri İçin Akademik Öz-Yeterlik Odaklı Bir 
Psiko-Eğitim Programının Oluşturulması: Bir Karma 
Yöntem Araştırması” başlıklı araştırma Dr. Öğr. Üyesi Sevda 
SARI DEMİR danışmanlığında TÜBİTAK 2209/A Üniversite 
Öğrencileri Araştırma Projeleri Desteği Programı kapsamın-
da destek almaya hak kazanmıştır.

Doç. Dr. F. Işıl BİLİCAN YURTERİ tarafından ARDEB 
COVID-19 Özel Proje çağrısına sunulan "COVID-19 Pande-
misinin Evlilik Uyumu Üzerindeki Etkileri" başlıklı proje TÜBİ-
TAK 1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini 
Destekleme Programı tarafından desteklenmeye uygun 
bulunmuştur.

BAŞARILARIMIZ

Bölüm Hocalarımız
• Doç. Dr. F. Işıl BİLİCAN YURTERİ 
• Doç. Dr. Selma ARIKAN
• Dr. Öğr. Üyesi Uzay DURAL ŞENOĞUZ 
• Arş. Gör. Dr. Duygu AKYÜZ
 • Arş. Gör. Dr. Latif KARAGÖZ 
• Arş. Gör. Yasemin CAMCI 
• Arş. Gör. Betül POLAT 
• Arş. Gör. Mustafa Gökmen COŞGUN 
• Arş. Gör. Sümeyye AKAR 
• Arş. Gör. Sümeyye ÇETİN

Bölüm Dışından Ders Veren Hocalar 
• Dr. Öğr. Üyesi Elif BAYRAKTAR TELLAN
• Dr. Öğr. Üyesi Mustafa YAVUZ
• Dr. Öğr. Üyesi Kaya GÖKTEPE
• Dr. Kaan ERDEM
• Öğr. Gör. Enver MENGÜ 
• Uzm. Psk. Emre ÜNVER 
• Dr. Öğr. Üyesi Merve MAMACI
• Arş. Gör. Dr. Esma KAYAR
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Güney Kampüs Açık Adresi:
Dumlupınar Mh., D-100 Karayolu No: 98, 

Kadıköy / İstanbul

Web: psikoloji.medeniyet.edu.tr 
Tel.: 0216 280 2683 / 0216 280 4148 

E-Posta: psikoloji.imu@gmail.com
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