
Psikoloji Bölümüne İlişkin Bilgiler 

Genel Bilgi  

İstinye Üniversitesi Psikoloji Bölümü, 2017 yılında kurulmuştur. 2017-2018 öğretim yılında ilk öğrencilerini almıştır. Psikoloji 
Bölümü, psikoloji bilimine anlamlı katkılar sağlayan araştırmacılar ve günlük yaşamdaki önemli sorunlara yaratıcı çözümler 
bulabilen uzmanlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu bağlamda, araştırmalarının yanı sıra uygulama alanında deneyimli 
akademisyenleri ile öğrencilerine, disiplinler arası bilimsel araştırmaları ve pratik uygulama olanakları sunmaya öncelik 
vermektedir. 

İstinye Üniversitesi Psikoloji lisans programı çerçevesinde öğrencilerin; 

İnsan davranışlarının altında yatan zihinsel yapı ve süreçleri ve bu bilgilere ulaşmak için gerekli bilimsel yöntemleri öğrenmesi, 

İnsan davranışı ile ilgili bilimsel çıkarımları değerlendirmek için gerekli eleştirel düşünme kabiliyetini kazanması, 

Bilimsel ilkeleri gerçek yaşam olaylarına uyarlama becerilerini geliştirmesi, 

Psikolojinin alt alanlarıyla ilgili temel bilgilere sahip olması, 

Güncel psikoloji yazınını takip etme alışkanlığını kazanmış olması, 

Bilimsel araştırma yöntemleri ile psikolojinin sorduğu soruları cevaplayabilmesi, 

Sosyal sorumluluk bilinci kazanması, 

İlgi alanlarıyla ilgili araştırma ve saha çalışmalara katılarak deneyim sahibi olması, 

Uygulamalı alanlarda (örn. klinik, eğitim, adli, endüstriyel, vb.) kariyer sahibi olmalarını sağlayacak temel pratik yetenekleri 
edinmeleri amaçlanmaktadır. 

 

Kazanılan Derece 

Psikoloji alanında "Lisans" derecesi alırlar. 

Kazanılan Derecenin Seviyesi 

Lisans 

EQF-LLL: 6. Düzey    QF-EHEA: 1. Düzey 

Kazanılan Derecenin Gerekleri ve Kuralları 

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları 
ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DD notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için 
kazanılması gereken minimum AKTS, 240’dır.  

Kayıt Kabul Koşulları   

Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü, Öğrenci Seçme ve 
Yerleştirme (ÖSYS) Merkezi tarafından yapılan sistem ile gerçekleştirilmektedir. Öğrenciler, öğrenim görmek istedikleri program 
tercihlerini bildirdikten sonra, bu sınavdan aldıkları TM-3 türü puana göre, bu merkez tarafından bölüme yerleştirilebilmektedirler. 

 

Önceki Öğrenmenin Tanınması 

Bu programa yapılacak olan geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında 
Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına 
İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. Bu programa ÖSYM tarafından yerleştirilen 
dikey geçiş öğrencilerinin işlemleri, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve 
Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Senato 
tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. 

 



Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme 

(1) Sınavlar; ara sınav, yarıyıl/yıl sonu sınavı, mazeret sınavı, bütünleme sınavı ve tek ders sınavıdır. Bu sınavlar yazılı, sözlü veya 
hem yazılı hem sözlü ve/veya uygulamalı olarak yapılabilir.  

(2) Yarıyıl/yıl sonu sınavından başarısız olanlar için bütünleme sınavı yoktur. Ancak Senatonun gerekli gördüğü istisnai durumlarda 
bütünleme sınavı yapılabilir. 

(3) Bir dersteki başarı durumu, ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, o derse ait yarıyıl içi ara sınavlar, kısa sınavlar, 
uygulama, ödev, proje, seminer, devam, laboratuvar ve benzeri yarıyıl içi çalışmalarında gösterdiği başarı ve yarıyıl/yıl sonu sınavının 
birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir. Yarıyıl/yıl sonu sınavının, ders başarı notuna etkisi en az %30, en çok %70 olacak  şekilde 
belirlenir ve başarı notuna ilişkin diğer hususlar ilgili birim kurulunca belirlenebilir. 

Başarı notları ve katsayıları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir: 

Başarı Notu Katsayı 

AA 4,00 

BA 3,50 

BB 3,00 

CB 2,50 

CC 2,00 

DC 1,50 

DD 1,00 

F ve DZ 0,0 

b) Diğer harf notlarının anlamları aşağıda belirtilmiştir: 

1) B; kredisiz dersler için başarılı. 

2) K; kredisiz dersler için başarısız. 

3) F; derse devam ettiği halde dersten başarısız olma. 

4) DZ; devamsızlık nedeniyle dersten başarısız olma. 

5) DE; devam eden çalışma. 

6) DÇ; dersten çekilme. 

(4) Bir dersin geçer başarı notu CC’dir. DD ve DC notları ise şartlı geçerdir. Mezuniyette öğrencinin ağırlıklı genel not ortalaması 
(AGNO) 2,00 ve üzerinde ise başarılıdır; altında olması durumunda DC ve DD notlarını aldığı dersleri tekrardan alıp yükseltmesi 
gerekmektedir. 

(5) B ve K notları, not ortalama hesaplarına dâhil edilmez. 

Öğretim Şekli 

Bölümün öğretim şekli örgün, tam zamanlı, birinci öğretimdir. Bazı derslerde YÖK mevzuatına uygun olarak, bilgi iletişim 
teknolojilerine dayalı uzaktan öğretim türlerinde eğitim-öğretim yapılabilmektedir. 

Mezuniyet Koşulları 

Mezuniyet Koşulları 

Bu programdan mezun olabilmek için öğrencilerin; öğretim planında yer alan tüm dersleri, uygulamaları, staj ve benzeri 
çalışmaları başarı ile ağırlıklı genel not ortalaması en az (2.00) olacak şekilde tamamlamaları gerekmektedir. 

Mezunların Mesleki Profili-İstihdam Olanakları 

Psikoloji lisans programı mezunları kamu sektöründe ve özel sektörde istihdam edilmektedirler. Mezunlarımız Milli Eğitim Bakanlığı, 
Adalet Bakanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı, Sağlık Bakanlığı, Üniversite Hastaneleri, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı, TÜBİTAK, gibi kuruluşlarda görev alabilmektedirler. Bunlara ilaveten çeşitli vakıflarda, stratejik araştırma 
merkezlerinde, özel hastane, okul ve eğitim merkezlerinde çalışabilmekte veya uzmanlaşmalarına göre bireysel girişimlerde 



 

 

bulunabilmektedirler. Küreselleşen dünyada ve gelişmekte olan ülkemizde psikoloji uzmanlarına olan ihtiyaç sürekli artmaktadır. 
Dolayısıyla, yabancı dil bilen ve alanında uzman psikolog kadrolarına olan talep kamudan, eğitim kurumlarına, endüstriden ve sağlık 
kuruluşlarına kadar artarak devam etmektedir. 

 

Bir üst Dereceye Geçiş 

Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarda öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler. 


