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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.”
Timothea Toulopoulou
Psikoloji Bölüm Başkanı

Psikoloji Bölümü
Psikoloji, akıl ve davranışları inceleyen bir bilim dalıdır.
Algı, öğrenme, hatırlama ve problem çözme gibi bilişsel
süreçler yardımıyla beyin ile davranışlar arasındaki
ilişkiyi aydınlatır.

Üçüncü yılda algı, öğrenme, hatırlama, düşünme, kişilik,
nörobiyoloji ve anormallik psikolojisi gibi başlıklarla
bilimsel kapsam daha da derinleşir; ayrıca psikolojide
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
gibi farklı disiplinler de seçmeli dersler arasındadır.

İnsan faktörünün olduğu her alanı bulgularıyla
destekleyen bu bilim, uzmanlık gerektiren uygulama
sahalarıyla modern yaşamda ve bilim dünyasında
önemli bir role sahiptir. Örneğin, endüstriyel ve
örgütsel psikoloji, iş yaşamının merkezindeki insan
etmenini ele alır. Klinik psikoloji, bireyin davranış,
düşünce ve duygu evreninin derinliklerine iner. Sağlık
psikolojisi ise hasta-hekim ilişkileri, sağlık politikaları ve
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
potansiyeline, öğrenmeye ve ilerlemeye açıklığına dair
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
disiplinlerarası çalışmalar, bölümün nörobilim ve genel
psikoloji alanlarındaki doktora programları için güçlü
bir altyapı oluşturmaktadır.

Bilkent Üniversitesi Psikoloji Bölümü, özgün eğitim
programı ve zengin laboratuvar olanaklarıyla öğrenciler
için heyecan verici bir seçenektir. Programın ilk yılı
psikolojiye giriş niteliğindeki dersler ile sosyal bilimlerde
biyoloji, matematik ve bilgisayar uygulamalarından oluşur.
İkinci senenin odak noktaları, bu bilimin en önemli alanları
olarak gösterilen beyin ve davranış, bilişsel psikoloji, sosyal
psikoloji ve gelişim psikolojisidir. Bu dönemde psikolojide
istatistiğin işlevi ve araştırma yöntemleri gibi niceliksel
konulara da yer verilir.

Psikoloji Bölümü mezunları, insanın davranış, tutum
ve düşüncelerini biçimlendiren neden ve süreçlere
hâkimiyetleriyle hemen her sektörde ihtiyaç duyulan
kişilerdir.
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“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.”

“Dört sene boyunca psikolojinin her dalını görerek
yetiştirildik ve çok değerli akademisyenlerle bire bir çalışma
olanağı bulduk. Bu farklı bakış açılarının bize kattıklarını yıllar
geçtikte çok daha iyi anlıyorum.”
Irmak Büyükutku
Psikoloji Bölümü 2013 Mezunu
Davranış Enstitüsü’nde Kıdemli Strateji Uzmanı
TED Ankara Koleji Vakfı Özel Lisesi Mezunu

Bora Ergün
Psikoloji Bölümü Öğrencisi
Bursa Anadolu 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
Urbana-Champaign’deki Illinois Üniversitesi’nde Doktora Öğrencisi
ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel Lisesi Mezunu
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