
PROGRAM HAKKINDA
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (RPD) Ana Bilim Dalı 
lisans programımız, bütüncül, kültüre duyarlı ve gelişimsel 
bir bakış açısıyla psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri-
ne ihtiyaç duyulan alanlarda, alanın kuramsal bilgilerine 
hakim, uygulama becerilerine sahip, bireysel ve toplumsal 
farklılıklara saygısı, merakı ve anlayışı olan psikolojik danış-
manlar yetiştirmektedir.

RPD lisans programı gerek zengin akademik kadrosu ve sıkı 
çalışan dinamik öğrenci kitlesi gerekse yüksek eğitim ve 
uygulama standardı ile yüksek standartlara sahip bir üniver-
site deneyimi sunmaktadır. 

RPD Ana Bilim Dalımızda bu sene ilk mezunlarımızı kariyer 
yolculuklarına uğurladık. Ana bilim dalımızda ayrıca Psikolo-
jik Danışma ve Rehberlik, Aile Danışmanlığı ve Manevi 
Danışmanlık olmak üzere üç ayrı alanda yüksek lisans 
eğitimi verilmektedir. 

İstanbul Medeniyet Üniversitesi RPD lisans programını 
tercih etmek için birçok nedeniniz var.

● Öncelikle genç ve dinamik bir bölümüz. Çeşitli ve geniş bir 
uzmanlık alanına sahip, alanında yetkin öğretim elemanla-
rından dersler alacaksınız. 

● Eğitim Bilimleri Bölümü’nün bünyesinde barındırdığı 
zengin akademik kadro ile öğrenci başına düşen yüksek 
akademisyen sayısına, genç ve dinamik bir akademik 
kadroya sahip olacaksınız. 

● Bölüm akademisyenleri ve öğrencileri arasında kurulan 
birebir iletişim imkanına sahip olacaksınız. 

● Hem bilimi hem de uygulamayı birleştirebileceğiniz bir eğitim 
müfredatını tamamlayarak lisans derecenizi alacaksınız. 

● İstanbul’un sunduğu çok çeşitli akademik ve sosyal 
olanaklara kolay ulaşımınız olacak. 

● Türkiye’nin ve dünyanın birçok bölgesinden gelen ve 
giderek çeşitliliği artan bir öğrenci ve kampüs yaşam 
ortamınız olacak. 

NEDEN İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
RPD BÖLÜMÜ? 
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ULUSLARARASI DEĞİŞİM İMKANLARI

KARİYER İMKANLARI

AKADEMİK KADROMUZ

ÖNE ÇIKAN FAALİYETLER

RPD ana bilim dalına ev sahipliği yapan Eğitim Bilimleri 
Bölümü, çeşitli ulusal ve uluslararası iş birliklerine sahiptir. 
Bu iş birlikleri sonucu ortaya çıkacak akademik ve sosyal 
aktivitelere öğrencilerimiz başvurabilir. Bununla birlikte 
öğrencilerimiz yeterli dil bilgisine sahip olması şartı ile 
Erasmus gibi uluslararası değişim programlarından da 
faydalanabilir. 

• Prof. Dr. Ahmet Akın (RPD ABD Başkanı)
• Doç. Dr. Mehmet Boyacı
• Doç. Dr. Füsun Ekşi
• Doç. Dr. Zuhal Ağılkaya Şahin
• Doç. Dr. Fulya Türk 
• Dr. Öğr. Üyesi Işıl Tekin
• Dr. Öğr. Üyesi Numan Turan 
• Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Yalnız
• Arş. Gör. Ezgi Alabucak
• Arş. Gör. Mustafa Zahid Tozar

RPD lisans programı ilk mezunlarını bu sene vermiştir. Genç 
yaşına rağmen RPD lisans programımız çeşitli ulusal proje-
leri tamamlamıştır ve uluslararası projeler organize etmekte-
dir. Müfredatın da ötesinde ulusal etki oluşturma amacı ile 
çeşitli projeleri hayata geçirmiştir. Alanında etkin ve faal 
öğretim elemanlarının da katkısı ile etkinliği ulusal ve ulusla-
rarası alanında artırmayı hedeflemektedir. 

RPD lisans programımızda ağırlıklı olarak eğitim ortamların-
da çalışabilecek yeterliliğe sahip psikolojik danışman ve 
rehber öğretmenler yetiştirilmektedir. Buna ek olarak öğren-
ciler mezuniyete kadar geniş bir yelpazede eğitim almakta-
dır. Özellikle mesleki rehberlik ve kariyer danışmanlığı, aile 
danışmanlığı, özel gereksinimli çocuklarla danışmanlık, birey 
ve grupla psikolojik danışma, çeşitli psikolojik sorunlar ve 
temel psikoloji bilimi üzerine uygulama odaklı bir eğitim 
alacaksınız. Staj uygulamalarının da desteği ile birçok farklı 
kurum ve alanda çalışabilirsiniz. Örneğin RPD lisans progra-
mı mezunları, daha nadir yöneliyor olsalar da, özel eğitim 
merkezleri, rehberlik araştırma merkezleri, özel psikolojik 
danışma merkezleri (örn: bireyle psikolojik danışma, grupla 
psikolojik danışma, aile danışmanlığı), insan kaynakları ve 
halkla ilişkiler, bakım evleri (örn: huzurevleri), hastaneler, adli 
ortamlar gibi ilgi alanına göre şekillenebilecek çok farklı 
kurumsal ortamlarda çalışabilmektedir. 

● Gelişmeye açık uluslararası imkânlardan faydalanma 
olanağınız olacak. 

● Üniversitemizin kütüphane, burs, uluslararası değişim vb. 
genel imkanlarının yanı sıra, bölümde sunulan gelişmiş staj 
ve uygulama imkanları gibi olanaklardan faydalanabileceksi-
niz. 

● Sadece akademik kadro değil aynı zamanda öğrencileri-
miz tarafından kurulan dinamik bir RPD öğrenci topluluğu-
nun düzenlediği faaliyetlerin parçası olma imkanına sahip 
olacaksınız. 

● Şartları karşıladığınızda çap ve yandal uygulamaları ile 
psikoloji, sosyal hizmet gibi ikinci bir bölümde öğrenim 
görebilirsiniz.  

NEREDEYİZ? 
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• 2021-2022 yılında Eğitim Bilimleri Fakültesi üniversitenin 
Göztepe Kuzey kampüsüne taşınacaktır. Kampüsler 
hakkındaki bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. 

https://www.medeniyet.edu.tr/tr/iletisim/kampuslerim-
ize-ulasim/goztepe-kuzey-ve-guney

Web Sitesi: https://egitimbb.medeniyet.edu.tr/tr
E-posta: egitimbilimleri@medeniyet.edu.tr


