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“Psikoloji beyin, akıl ve davranışı ele alır. Avrupa
Komisyonu’nun desteklediği İnsan Beyni Projesi ve
ABD Ulusal Bilim Vakfı’nın yürüttüğü İleri Yenilikçi
Nöroteknolojiler Aracılığıyla Beyin Araştırmaları’nı
düşündüğümüzde bugün psikoloji okumak için gerçekten
en iyi zaman diyebiliriz. Bilkent’te hocalarımız temel
nörobilim, bilişsel nörobilim ve gelişim psikolojisi
alanlarında en iyiler arasındalar ve yeni teknolojileri
yakından takip edip uyguluyorlar.”
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Psikoloji Bölüm Başkanı

Psikoloji Bölümü
Psikoloji, akıl ve davranışları inceleyen bir bilim dalıdır.
"MH ÕýSFONF IBUSMBNBWFQSPCMFNÉÕ[NFHJCJCJMJāTFM
süreçler yardımıyla beyin ile davranışlar arasındaki
ilişkiyi aydınlatır.

Üçüncü yılda algı, öğrenme, hatırlama, düşünme, kişilik,
OÕSPCJZPMPKJWFBOPSNBMMJLQTJLPMPKJTJHJCJCBāMLMBSMB
CJMJNTFMLBQTBNEBIBEBEFSJOMFāJSBZSDBQTJLPMPKJEF
kavramsal yaklaşımlar, tarihsel gelişmeler ve güncel
eğilimler irdelenir. Son sınıfta ise her öğrenci bir
öğretim üyesi danışmanlığında bitirme tezi yazar. Bu
tez, öğrenciler için bir bilimsel araştırma deneyimidir.
Psikolojinin alt dallarının yanı sıra felsefe, arkeoloji, tarih
HJCJGBSLMEJTJQMJOMFSEFTFÉNFMJEFSTMFSBSBTOEBES

İnsan faktörünün olduğu her alanı bulgularıyla
destekleyen bu bilim, uzmanlık gerektiren uygulama
sahalarıyla modern yaşamda ve bilim dünyasında
ÕOFNMJCJSSPMFTBIJQUJS¸SOFýJO FOEÛTUSJZFMWF
ÕSHÛUTFMQTJLPMPKJ JāZBāBNOONFSLF[JOEFLJJOTBO
FUNFOJOJFMFBMS,MJOJLQTJLPMPKJ CJSFZJOEBWSBOā 
düşünce ve duygu evreninin derinliklerine iner. Sağlık
QTJLPMPKJTJJTFIBTUBIFLJNJMJāLJMFSJ TBýMLQPMJUJLBMBSWF
hastane koşulları gibi çok sayıda başlığa katkıda bulunur.

Psikoloji bilimi, günümüzde yankı uyandıran atılımlara
sahne olmaktadır. Beyin görüntüleme teknikleri
sayesinde akıl ve davranışların beyindeki temelleri
hakkında ayrıntılı bilgiler sağlanmakta, insanın zihinsel
QPUBOTJZFMJOF ÕýSFONFZFWFJMFSMFNFZFBÉLMýOBEBJS
yeni bulgular elde edilmektedir. Bölümün öğretim
üyeleri, nörobilim üzerinde yoğunlaşan bu çalışmaları
üniversite bünyesindeki Ulusal Manyetik Rezonans
Araştırma Merkezi’nde gerçekleştirmektedir.
Farklı bölümlerden akademisyenlerle yürütülen bu
EJTJQMJOMFSBSBTÉBMāNBMBSCÕMÛNÛOOÕSPCJMJNWFHFOFM
QTJLPMPKJBMBOMBSOEBLJEPLUPSBQSPHSBNMBSJÉJOHÛÉMÛ
CJSBMUZBQPMVāUVSNBLUBES

Bilkent Üniversitesi Psikoloji Bölümü, özgün eğitim
QSPHSBNWF[FOHJOMBCPSBUVWBSPMBOBLMBSZMBÕýSFODJMFS
için heyecan verici bir seçenektir. Programın ilk yılı
QTJLPMPKJZFHJSJāOJUFMJýJOEFLJEFSTMFSJMFTPTZBMCJMJNMFSEF
biyoloji, matematik ve bilgisayar uygulamalarından oluşur.
İkinci senenin odak noktaları, bu bilimin en önemli alanları
PMBSBLHÕTUFSJMFOCFZJOWFEBWSBOā CJMJāTFMQTJLPMPKJ TPTZBM
QTJLPMPKJWFHFMJāJNQTJLPMPKJTJEJS#VEÕOFNEFQTJLPMPKJEF
istatistiğin işlevi ve araştırma yöntemleri gibi niceliksel
konulara da yer verilir.

Psikoloji Bölümü mezunları, insanın davranış, tutum
ve düşüncelerini biçimlendiren neden ve süreçlere
IÄLJNJZFUMFSJZMFIFNFOIFSTFLUÕSEFJIUJZBÉEVZVMBO
kişilerdir.
80

“Bilkent Psikoloji, bizlere sorgulamayı ve bilimsel düşünmeyi
öğretiyor. Zengin ders içerikleri ve istediğimiz her kaynağa
ulaştığımız üniversite kütüphanemiz farklı bakış açıları
kazanmamıza yardımcı oluyor. Ayrıca hocalarımız bizleri
araştırmalarına dahil ederek akademik kariyer için
edinmemiz gereken tecrübeyi kazandırıyor.”

“Bilkent’te farklı alanlarda uzman akademik kadromuz
sayesinde çok yönlü bir eğitimden geçtik. Hem lisansüstü
çalışmalarım sırasında hem de iş hayatımda bunun
getirilerini yaşıyorum. İyi bir bilgi birikimi ve meslek etiğiyle
diploma aldık. Bölümümüz mezunları güzel yerlerde
çalışıyor. Bizim meslek grubunda böyle başarılı bir çevreye
sahip olmak büyük önem taşır. Kendi uzmanlığım dışında
bir konuda yardıma ihtiyacım olduğunda kolaylıkla bölüm
arkadaşlarımdan destek alabiliyorum. Bilkent’te öğrenciyken
dönem arkadaşlarımın kurduğu Psikoloji Topluluğu’na
üyeydim. Bu sayede psikolojinin değişik alanlarından birçok
konuşmacıyı dinleme ve onlarla tanışma fırsatı bulmuştum.”

Bora Ergün
Psikoloji Bölümü Öğrencisi
Bursa Anadolu Lisesi Mezunu

Çağıl Torgal
Psikoloji Bölümü 2011 Mezunu
Türk Eğitim Derneği’nde Uzman Psikolog
TED Ankara Koleji Vakfı Özel Lisesi Mezunu

“Psikoloji Bölümü’nde kapsamlı bir araştırma tecrübesi
edindim. Akademik kadromuzun da rehberliğinde
ideallerimi gerçekleştirme yolunda sağlam adımlar attım.
Yaratıcı ve yenilikçi bireyler olarak ilerlememize önem
veren, bize farklı bakış açılarından beslenebilmeyi öğreten
bu üniversitenin mezunu olduğum için şanslıyım.”

www.psy.bilkent.edu.tr

Çağla Giray
Psikoloji Bölümü 2015 Mezunu
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ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel Lisesi Mezunu

İktisadi, İdari ve
Sosyal Bilimler Fakültesi
TM-3

Kontenjan

Psikoloji (Tam Burslu)

10

Psikoloji (%50 Burslu)

35

Psikoloji (Ücretli)

40
81

