
PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ



İstanbul Kültür Üniversitesi Psikoloji Bölümü, 2007 yılında Prof. 
Dr. Tülay Bozkurt başkanlığında ve Prof. Dr. Mücella Uluğ 
başkan yardımcılığında eğitim hayatına başlamıştır. İKÜ 
Psikoloji Bölümü, öğrencilere psikolojinin temel kuram ve 
uygulamaları hakkında bilgi ve beceri kazandırma temel 
amacı doğrultusunda; en az bir yabancı dil bilen, bilimsel 
düşünme ve araştırma yapabilme donanımlarına sahip, 
bağımsız ve özgür düşünebilme yeteneğini problem çözme 
sürecine aktarabilen, öz denetimli, yaratıcı ve toplumsal 
sorumluluğu olan çağdaş insan modeli geliştirme misyonu ile 
de eğitim sürecine katkı sağlamaya devam etmektedir. 
Deneyimli genç ve üretken kadrosunun gerek öğrenciye yol 
gösterme konusundaki duyarlılıkları gerekse ulusal ve uluslar-
arası düzeyde yaptıkları akademik çalışma ve etkinliklerle 
emsalleri arasında saygın bir yer edinmiştir. Psikoloji 
Bölümü’nde 22 Mayıs 2012 tarihinden itibaren Endüstri ve 
Örgüt Psikolojisi Yüksek Lisans Programı açılmıştır.

PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ



Psikoloji Bölümünün öğretim amaçları aşağıdaki şekilde 
belirlenmiştir:

Bölümün öğrenim çıktıları ise:

Psikolojinin genel ve uzmanlık alanları ile ilgili konularındaki kuramsal 
ve uygulamalı bilgileri problem çözme sürecinde kullanma becerisi 
olan,
Araştırma tasarlama, uygulama, analiz etme ve yorumlayabilme 
becerisine sahip, 
Mesleki etik bilinci gelişmiş, 
Oplumsal duyarlılık ve sorumluluk bilinci kazanmış,
Özyönetim becerilerine sahip öğrenciler yetiştirmektir

Psikolojinin genel ve uzmanlık alanları ile ilgili konularındaki kuramsal 
ve uygulamalı bilgileri birlikte kullanabilme becerisi
Psikolojinin alt dallarının farklı yöntem ve uygulamaları hakkında 
bakış açısı kazanma
Bilim, sanat, felsefe, din ve sağduyu gibi kavramlar arasındaki farkı 
insan yaşamı ve düşüncesinin evrimine paralel olarak kavrayabilme
İnsanın ve toplumların gelişim süreçlerinin disiplinler arası bilgisi
Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, istatistik teknikleri 
etkili kullanarak sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
Bilgiye erişebilme bilgiyi etkili kullanabilme ve bu amaçla disiplinler 
arası kaynak taraması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi 
kaynaklarını kullanabilme becerisi
Analitik ve kritik düşünebilme ve düşünceleri yazıya dökebilme becerisi
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme, sunuş yapabilme becerisi,

Bölüm Öğrenim Çıktıları

İstanbul Kültür Üniversitesi Psikoloji Bölümü olarak;
Misyonumuz, öğrenci odaklı etkileşimsel öğrenme metodları, öğretim 
elemanlarının empatik tutum ve davranışları ile öğrencilere ihtiyaç 
duydukları kişisel gelişim ve öğrenme iklimini sunmak, üniversite 
eğitimi sürecinin pozitif bir deneyim olmasını sağlamak, iş yaşamına 
psikolojinin bilgi ve becerileriyle donatılmış insan kaynağı 
yetiştirmektir.
Vizyonumuz, evrensel değerlere ulaşmayı hedefleyen, özgür, aydın, 
rekabet gücü yüksek, tanınan, saygın bir bölüm olarak alanda yer 
edinmektir.   

Bölümün Vizyon ve Misyonu



Psikoloji biliminin her bir alt alanı aynı zamanda bir araştırma alanını 
işaret etmektedir. Bu kapsamda Psikoloji Bölümünü okuyan öğren-
ciler Klinik, Adli, Spor, Bilişsel, Deneysel, Endüstri, Gelişim vb. pek çok 
alanda araştırma yapıp çalışabilir. 

Araştırma Alanları

Kendi kapasite, yetenek ve yaratıcılığını ortaya çıkartabilecek tutum 
beceri ve motivasyon geliştirebilme
Öz eleştiri yapabilme ve kendini geliştirme tutum ve becerileri
Takım çalışması için gerekli kişisel donanımlar kazanma
Bireysel gelişim konusunda duyarlılık ve farkındalık kazanarak, iletişim 
ve problem çözme süreçlerine yansıtabilme yeteneği
Toplumsal duyarlılık ve sorumluluk bilinci ve sorumluluk projeleri 
geliştirebilme yeteneği
İnsan ilişkilerini yönlendirebilme ve liderlik yeteneği
Mesleki etik bilinci
Başkalarıyla verimli çalışma becerisi
Problem çözme sürecinde psikolojinin teknik bilgilerini aktarabilme 
becerisi.
En az bir yabancı dil bilgisi gibi nitelikleri öğrencilerine kazandırmayı 
hedefler. 

Mezuniyet için bir öğrencinin minimum 242 AKTS’yi tamamlamış 
olması gerekir. Söz konusu 242 AKTS’nin 60 AKTS’si seçmeli alan 
derslere, 4 AKTS’si Seçmeli Alan Dışı derslere ait olup kalanı zorunlu 
derslere aittir. Seçmeli ders sayısı oldukça fazla olup öğrencilerin 
hangi alanda ilerlemek istediklerini keşfetmeleri amaçlanmaktadır. 
Ayrıca 4. Sınıftaki Bitirme Projesi dersleriyle öğrencilerin tez yazım 
yetenekleri geliştirilmekte olup lisansüstü eğitimlerine bir adım 
önden başlamaları hedeflenmektedir. 

Bölüm Ders Müfredatına İlişkin Genel Bilgi

Akademik Kadro
Bölüm kadrosu Tam zamanlı olarak hizmet veren 1 Profesör, 2 
Doçent, 5 Doktor Öğretim Üyesi ve 2 Araştırma Görevlisinden 
oluşmaktadır. Bunun haricinde ders yetkinliklerine göre Profesör, 
Doçent ve Öğr. Görevlileri yarı zamanlı olarak bölümümüzde ders 
vermektedir. 



Psikoloji Bölümü'nden mezun olanlar, pek çok farklı sektörde ve 
psikolojinin farklı uzmanlık alanlarında çalışabilmektedirler. Bu 
alanlardan bazıları;

Sağlık Merkezleri, Klinikler/Hastaneler, Rehabilitasyon ve Özel Eğitim 
Merkezleri, Eğitim Kurumları, Anaokulları, Sosyal Hizmetler Alanı, Adli 
Kurumlar, İnsan Kaynakları ve Danışmanlık Firmaları, Araştırma 
Merkezleri, Diyaliz Merkezleri, İş psikoloğu olarak fabrikalarda, 
şirketlerde, Huzurevleri, Reklamcılık Sektörü, Kitle İletişim (Medya) 
Sektörü, Kamu Sektöründe Faaliyet Gösteren Alanlar

İstanbul Kültür Üniversitesi Psikoloji Bölümü 09 Mayıs 2021 - 30 Eylül 
2023 süresinde FEDEK tarafından akredite edilmiştir.

Akreditasyon 

İş Olanakları

İstanbul Kültür Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nden başarı ile mezun 
olanlar, psikoloji bölümü mezunlarının kabul edildiği herhangi bir 
kurumda yüksek lisans ve doktora yapma hakkına sahiptirler. 
İstanbul Kültür Üniversitesi Psikoloji Anabilim Dalı kapsamında 
Endüstri ve Örgüt Psikolojisi Yüksek Lisansı bulunmaktadır. Endüstri ve 
Örgüt Psikolojisi Yüksek Lisansı, işletme içerisinde insan davranışını 
tanıma, analiz etme, insan davranışının diğer örgütsel değişkenlerle 
etkileşimini kavrama ve davranışı insanın mutluluğu ve işletmelerin 
verimliliği ekseninde yönlendirme konularında bilgi ve beceri 
geliştirmeyi hedefleyen bir programdır. 

Lisansüstü Olanakları 



Psikoloji Bölümü’nün aşağıda belirtilen üniversiteler ile ERASMUS 
değişim programı çerçevesin de iş birliği bulunmaktadır.
   University of Leipzig (Leipzig, Almanya)
   University College UCC - Social Education (Kopenhag, Danimarka)
   Alice Salomon Hochschule, University of Applied Sciences (Berlin,   
   Almanya)

Yurtdışı - Erasmus Olanakları

Bölümümüzde 20 + 20 olmak üzer toplam 40 gün staj yapılması 
zorunlu olup öğrencilerin staj yapacakları kurumu belirlemelerinden 
sonra sigortaları üniversitemiz tarafından karşılanmaktadır. Ayrıca 
TC. İstanbul Sağlık Bakanlığı ile yapılan protokol kapsamında yılda iki 
kez Güz ve Bahar Dönemi’nde olmak üzere Psikoloji Bölümü 4. Sınıf 
öğrencilerinin bir kısmı İstanbul’daki kamu hastanelerinde staj 
yapabilmektedir. Gidecek öğrenci sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından 
bölümümüze bildirilmekte olup öğrencilerin seçiminde GNO ve 
başarılan AKTS miktarları dikkate alınmaktadır.

Staj Olanakları

Psikoloji Bölümü’nde bir adet Gözlem ve Görüşme Laboratuvarı 
bulunmaktadır. Gözlem ve Görüşme dersi kapsamında öğrenciler-
imiz ile görüşme teknikleri Gözlem ve Görüşme Laboratuvarı’nda 
uygulamalı olarak öğretilmektedir.  Çeşitli Klinik ve Nöropsikolojik 
testlerin uygulanması, öğretilmesi ve klinik/deneysel çalışmaların 
yapılması amacıyla da laboratuvarımız aktif olarak kullanılmaktadır. 

Bölümümüz her sene Psikoloji Sohbetleri ve Psikoloji Günleri 
düzenleyerek öğrencilerinin gelişimini alternatif araçlarla destekle-
mektedir. Ayrıca Psikoloji Kulübü ile işbirliği yaparak üniversiteye 
olabildiğince fazla sayıda ve fazla alandan konuşmacı da getirmeyi 
desteklemektedir. 

Laboratuvarlar

Bölüme Ayrıcalık Kazandıracak Bilimsel ve Kültürel 
Etkinlikler



Psikolojiye merakı olan, insan seven, hayatını anlamlandırmak ve 
başkalarına yararı dokununca mutlu olacak herkesin kendini 
geliştirebileceği bir bölüm. Merak, istek ve azimle dört senenin nasıl 
geçtiğini fark edemeyebilirsiniz. Ayrıca hocalarımızın hepsi 
psikolog oldukları için halinizden çok iyi anlıyorlar. Bu konuda 
okulun en şanslı bölümü olduğumuzu düşünüyorum.

İpek GÜRLER

Psikoloji araştırmanın, gelişmenin, yeni bilgi öğrenmenin hiç 
bitmediği bölümlerden bir tanesidir. Çoğu zamanlar sancılı 
süreçler olsa da benim için keyif vericiydi. Psikoloji öğrenciliğini de 
kelebek olmayı bekleyen bir tırtıl olarak görüyorum.  

Saadet AÇIKGÖZ

Öğrenci Görüşleri



İstanbul Kültür Üniversitesi Psikoloji Bölümünde dört yıllık lisans 
hayatım boyunca kendimi hep bir ailenin parçası olarak hissettim 
ve mezun olsam da kendimi bu ailenin bir parçası olarak 
hissetmeye devam ediyorum. Bölümümüz gerek bilimselliği, gerek 
etik duruşu, gerek düzeniyle öğrencilerini iyi birer psikolog olmak 
üzere yetiştirmektedir. Farklı alanlarda uzmanlaşmış hocalarımızın 
varlığı öğrencilere geniş bir bakış açısı sağlamaktadır. Tek bir 
alana odaklanmaksızın gerek zorunlu dersler gerekse seçmeli 
derslerle öğrencilere psikolojinin alt alanlarıyla tanışma fırsatı 
tanımaktadır. Bölümdeki hocalarımızın lisans hayatım boyunca 
verdikleri destek benim için her zaman çok kıymetli olmuştur ve 
mezun olduktan sonra da ihtiyacım olduğu zaman hocalarımla 
rahatça iletişime geçebilmek, yardım isteyebilmek benim için çok 
büyük önem taşımıştır. Üniversitem ve bölümüm her zaman benim 
için bir iyi ki olmuştur.  

Mezun Öğrenci Görüşleri

Pelin KIZILDERELİ

4 yıllık psikoloji lisans sürecimde bölümümün akademik alandaki 
bilimsel süreci, etik düsturu, dikey ilişki konumlanmasındaki 
mesafenin incitmeden hissettirilmesi ve bu bağlamda aslında bir 
üniversitede olduğumuzun fark ettirilmesi okuluma bağlılığımın 
temellerindendir. Mesleki yeterlilik kazanımının yanında alanda etik 
bir psikolog olarak mezun olmanın çok önemli olduğu ve her 
zaman bu konuda dik bir duruş sergilememiz hep hatırlatılanlar 
arasındadır. Okuduğum ve mezun olduğum süre de dahilinde 
mesleğim açısından hep bir şekilde görüş alışverişi içerisinde 
bulunabildiğim hocalarımın varlığı her zaman alanıma dair 
arzumu uyanık tutan etkenlerdendir. Farklı alanlarda uzmanlığını 
almış hocalarımız alana bakış açımızı genişletmekte, diğer 
alanlara dair fikir sahibi edindirmekte, bir öğrenci olarak arzunun 
şekillenmesinde oldukça yol gösterici olmaktadırlar. İstanbul Kültür 
Üniversitesi’nde okuduğum, oradan mezun olduğum ve çok 
değerli hocalarımdan ders aldığım için kendimi şanslı 
hissediyorum. 

Yaren ÖZTÜRK




