
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

1ERASMUS 

EXCHANGE 

TEŞEKKÜRLER 

Yazılarıyla öğrenci bültenine 

katkıda bulunan fakülte 

öğrencilerimiz Gizem Uyanık, 

Ilgın Su Parr, Zeynep Özdemir, 

Melek Öyküm Yalçın’a 

teşekkür ederiz.  
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Fakültesi 

ÖĞRENCİ BÜLTENİ 

SAYI 4 

2 BÖLÜMLERDEN 

HABERLER 3 KULÜP 

ETKİNLİKLERİ 

4 MEZUNİYET 

HABERLERİ 



 

 

            

 

Öğrenci Mektupları 

 

Gizem Uyanık  

Türkçe ve Almanca Öğretmenlik Bölümü  

Duisburg-Essen Üniversitesi  

Duisburg, Almanya 

 

 

    Yeditepe Üniversitesi’nde geçtiğimiz dönem Erasmus yapma şansına sahip oldum. Türk Dili 

ve Edebiyatı bölümünde katılmış olduğum dersler sayesinde, kendi üniversitemde daha önce 

öğrenemediğim birbirinden çok yeni bilgi edindim. Okuduğum bölüme ilgi ve sevgim daha da 

arttı. Söz gelimi meslek hayatımda da akademide çalışma fikri şekillendi ve beni geleceğim için 

heyecanlandırdı. Üniversitenin hem yüz yüze- hem de online eğitimi, Almanya’daki kendi 

üniversitemden bile daha profesyoneldi. Bu nedenle sınav dönemi de oldukça rahat geçti. 

Özellikle öğrencilerin ve hocalarımızın bizi çok sıcak karşılaması nedeniyle kendimi hiç yabancı 

hissetmedim. Daha öncesinde yabancısı olduğum İstanbul’da da dostlarımın olması çok güzel bir 

duygu. Yapmış olduğum bu deneyim sayesinde muhteşem atmosfere sahip yeşil kampüste hem 

dinlendim hem de okumaya doyamadım. Yüksek lisansta Erasmus yapma fırsatım olursa yine 

Yeditepe Üniversitesi’ni seçmek isterim.  

 

Erasmus/Exchange 



 

 

Fizik Bölümü 

 

    Johannes Gutenberg University of Mainz /Almanya, Quantenbit AG Schmidt-Kaler Araştırma 

grubunda "Rydberg İyonları ile Kuantum Bilgisayarları" konulu çalışmalar yapmak için kabul 

alan ve burs desteği verilen Fizik Bölümü öğrencilerimizden Ecem Nur Duman'ı tebrik eder, 

başarılarının devamını dileriz.  

 

                                          Antropoloji Bölümü 

Gediz’i Kuş Gözlemcileriyle Düşünmek: “Uçuşundan Tanıdım” 

Ilgın Su Parr 

Antropoloji Bölümü Lisans Öğrencisi  

Gediz Deltası İzmir’in Menemen, Mavişehir ve Çiğli ilçelerinde yer alan UNESCO Doğa Mirası 

Listesine aday, uluslararası sözleşmelerle korunan büyük bir ekosistemdir. Delta, 300 türe yakın 

kuşun yaşadığı, tatlı ve tuzlu su ekosistemlerinin bir arada bulunduğu bir sulak alandır. İçerisinde 

bulunan üç dalyanda balıkların yumurtlamasıyla kuşların da temel beslenme alanı olmasına olanak 

sağlamaktadır.  

Araştırmamda bir deltanın hem iklim değişikliği hem de kirlilikle birlikte nasıl bir değişim 

geçirdiğini ve insanların deltayla etkileşimini kuş gözlemcilerinin gözünden ele alıyorum. Kuş 

gözlemcileri deltayı kuşların dünyasından tanımaya çalışır. Önemli noktalarından biri kuşları 



rahatsız etmemek olduğu için mümkün olduğunca çok yaklaşmadan dürbün ve teleskoplar 

kullanırlar. Kuş seslerini dinlemek de kuş gözlemciliğinin parçasıdır.  

Araştırma saham olan Gediz Deltası’ndaki kuş gözlem etkinliklerine; arazi çalışmalarına ve kuş 

sayımlarına katılıp gözlem yapıyorum. Aynı zamanda kuş gözlemcileriyle derinlemesine 

mülakatlar yaparak deltayla ve kuşlarla olan ilişkilerini nasıl değerlendirdiklerini ve kuşların 

deltadaki değişimlerden nasıl etkilendiklerini araştırıyorum.  

Kuş gözlemi sırasında ona katılmamı kabul eden kuş gözlemcisiyle birlikte yanımızdan sadece 

birkaç saniyelik bir sürede uçan küçük bir kuş gördük. Gördüğümüz yağmurcun kuşunun Gediz 

Deltasında yabancı olduğunu anlayan kuş gözlemcisinin söyledikleri beni insan dışındaki canlılarla 

olan ilişkilerimiz hakkında daha derin bir düşünme sürecine itti: “Uçuşundan tanıdım.” Uçuşundan, 

kanatlarının şeklinden, tüylerinin renginden tanıdıkları, ev sahibi veya yabancı olduklarını 

anlayabildikleri kuşlar bazen Gediz’in ev sahipleri, bazen duraklayıp yollarına devam edecek olan 

göçmen kuşlar, bazen de yolunu kaybedip buraya sığınan yabancılar. 

Kuş gözlemcileri deltanın en yakın takipçilerindir ve yılın çeşitli dönemlerinde deltayı ziyaret 

ederek kuşları gözlemlemekte ve deltadaki hayatı gözlemleyerek ve notlar alarak 

deneyimlemektedir. Sahada bulunduğum mart ayının ikinci haftası boyunca Gediz Deltası’ndaki 

kuş gözlemcilerinin kış ortası su kuşu sayımlarını gözlemledim. Kuş sayımlarının temel amacı 

deltada hangi kuş türlerinden kaç tane bulunduğunu tespit etmek ve kuş sayısına göre deltanın 

durumu hakkında bilgi toplamaktır. Elde edilen verilere göre deltanın analizi yapılarak koruma 

çalışmalarına ihtiyaç olup olmadığı hakkında çıkarımlar yapılmaktadır. Pelikanlar iki yıl öncesine 

kadar Homa Dalyanı’nda ürerken, dalgaların üreme adalarına zarar vermeleri sonucu deltanın farklı 

bir bölgesinde üremeye başlamışlar. Üreme bölgelerinin değişmesi çevrelerindeki diğer canlılarla 

olan ilişkilerine de yansımaktadır. Kuş gözlemcilerinin mahalle olarak adlandırdıkları çevrede 

kuşların kendilerine ait bir sosyal yaşama sahip olduklarını görmekteyiz. 

Yaptığım araştırmada Gediz Deltası’nın sayıca en büyük sakinlerinin yaşamlarına, onları en iyi 

tanıyan ve anlayan kuş gözlemcilerinin gözünden tanık oluyor ve doğayla kurduğumuz ilişkinin 

nasıl değiştiğini ve geliştiğini anlamaya çalışıyorum. Araştırmam henüz bitmedi, deltayı ziyaret 

etmeye devam edeceğim ve bu ilişkiyi antropolojik bir perspektifle ele almak için çabalayacağım.  



 

 

 

BİLİM KULÜBÜ 

 
 
    Bilim Kulübünün geçtiğimiz Mart ayının 17'sinde üçüncüsünü gerçekleştirdiği "Bilim 

Akşamları" etkinliğinde Fizik Bölümü öğrencisi ve Fizik Topluluğu Başkanı Arda Batın Tank 

öğrencimiz farklı bölümlerden öğrencilere bir "Parçacık Fiziği" sunumu gerçekleştirdi. Sunum 

sonrasında katılımcıların da aktif olduğu bir bilim ve felsefe sohbeti gerçekleşti; öğrenciler bilgi, 

birikim ve düşüncelerini birbirleriyle paylaştılar. 

 
      

 

 

Bilim Kulübü etkinliği kapsamında 

öğrencilerimiz 2. FİZİK ÇALIŞTAYINI 

16-17 Nisan 2022 tarihlerinde 

üniversitemizde gerçekleştirmişlerdir.   

 
 
 
 
 
 
    

 

 

 

 

Öğrenci Kulüpleri 



 

16-17 Nisan tarihlerinde Hacettepe Üniversitesi kampüsünde 7 farklı üniversitenin Fizik ve Fizik 

Mühendisliği bölümü öğrencilerinden oluşan Ulusal Fizik Öğrencileri Birliği'nin düzenlediği 

Ulusal Fizik Öğrencileri Zirvesi'nde okulumuz Fizik Topluluğu'nu temsil etmek üzere Fizik 

Bölümü öğrencimiz Arda Batın Tank yer almıştır. 8 farklı konuşmacının kendi çalışma 

alanlarında yaptıkları konuşmalardan oluşan etkinlikte Yeditepe Üniversitemiz Fizik Bölümü 

mezunu Erbil Can Artun da konuşmacı olarak yer almıştır.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

     Fen-Edebiyat Fakültesi mezuniyet töreni 2 Temmuz 2022 tarihinde kampüste 

gerçekleştirilmiştir. Fakültemiz bu yıl 280 öğrenci ile şimdiye kadarki en yüksek mezun sayısına 

ulaşmıştır.  

 

    Psikoloji Bölümü mezunlarımızdan Fakülte birincilerimiz İlayda Ağtaş'ı ve Gaye Özdemir'i, 

Fakülte ikincimiz Simge Merve Vit'i ve Fakülte üçüncümüz Zeynep Özdemir'i başarılarından 

dolayı tebrik ediyoruz.  

Mezuniyet 

Haberleri 



     Bölümlerini dereceyle bitiren öğrencilerimizin yazılarını sizlerle paylaşıyoruz.  

 

Gaye Özdemir 

Psikoloji Bölümü Mezunu  

Fakülte Birincisi 

 

Herkese merhaba, 

 

Ben Gaye Özdemir, 2021-2022 akademik yılında 

Psikoloji bölümünden mezun oldum. 2016 yılında 

merakla ve heyecanla başladığım Yeditepe 

Üniversitesi’nde geçirmiş olduğum yılların benim için 

çok özel ve anlamlı olduğuna inanıyorum. Üniversiteyi hiçbir zaman yalnızca bir teorik bilgi ve 

meslek edinme yeri olarak görmedim, her zaman benim için çok daha fazlasını ifade etti. Bunu 

mümkün kılan bir üniversiteden mezun olmanın mutluluğunu yaşadığımı belirtmek isterim.  

Lisans eğitiminde tercih edeceğim bölümün beni bir iş alanıyla sınırlamayacak, kendimi ifade 

edebileceğim, bakış açımı etkileyecek ve genişletecek bir bölüm olmasını istediğimi biliyordum, 

bu anlamda Yeditepe Üniversitesi Psikoloji Bölümünde aldığım eğitimin beni çok memnun 

ettiğini, bana yalnızca cevap vermeyi değil ama aynı zamanda soru sormayı da öğrettiğini, 

alanında yetkin psikologlar yetiştirmek amacında olduğunu ve öğrendiğim pek çok bilgiyi sosyal 

hayatıma da ekleyebildiğimi belirtmek isterim. Bu vesileyle de tüm bilgisini paylaşmaya her 

zaman hazır olan, nazik ve açık iletişimiyle ve yetkinlikleriyle kendilerinden ders alma şansı 

bulduğum tüm psikoloji bölümündeki hocalarıma teşekkür ederim. Ayrıca psikoloji bölümündeki 

başarımda etkilerinin olduğuna inandığım sosyoloji bölümü hocalarıma da teşekkür ederim. 

Bu yazı vesilesiyle Yeditepe Üniversitesi Psikoloji bölümündeki yolculuğumu da sizlerle 

paylaşmak isterim. Lisans hayatıma aslında ilk olarak sosyoloji bölümüyle başlamıştım. Daha 

sonrasında sosyoloji bölümünde ilgiyle derslerimi takip etmeye devam ederken bir bilim olarak 



psikolojinin beni heyecanlandırdığının farkındaydım 

ve bu sebeple okulumuzun çift anadal olanağından 

yararlanarak psikoloji bölümüyle çap yapmaya 

başladım. Bu da aslında benim akademik anlamda 

psikoloji yolculuğumun başlangıcı olmuş oldu. 

Sonrasında da keyifli dersler, uykusuz final haftaları, 

stajlar ve araştırma deneyimleriyle birlikte benim için 

çok değerli ve keyifli bir yolculuk olarak sürmeye 

devam etti. Psikoloji çok hızla gelişen ve çokça 

araştırma alanlarına sahip bir bilim. İnsan duygu ve 

davranışlarını anlama çabasının birbirinden farklı 

sayısız yönteminin olduğunu öğrenmek beni çok 

heyecanlandırmıştı. Bu heyecanım bölüme 

başladığım zamandan itibaren hiç azalmadı. Bunun da 

bölümün akademik kadrosunun çok donanımlı 

olmasına, araştırmaya önem vermesine, meraklı ve istekli arkadaşlarımla bir arada ders alıyor 

olmama ve sunulan olanaklarla yakından ilişkili olduğuna inanıyorum.  

 

Psikoloji bölümü çok geniş bir araştırma alanına sahip bir bölüm ve lisans eğitimim boyunca ve 

sonrasında bunun faydasını göreceğimi düşünüyorum. Bilişsel psikoloji, gelişim psikolojisi, 

klinik psikoloji, adli psikoloji ve sosyal psikoloji gibi aslında çok zengin alanları olan bir 

bölümde eğitim almanın yalnızca akademik anlamda 

değil sosyal hayatımda da beni çok şanslı hissettirdiğine 

inanıyorum. Böyle zengin içerikli bir bölümde okurken 

aslında en ilgilendiğimiz alanı ve alanları daha iyi 

anlamak açısından çok fazla seçeneğimiz oluyor. Çeşitli 

araştırma laboratuvarlarında çalışma, klinik stajı, adliye 

stajı, farklı kamu kuruluşlarında staj yapma veya 

araştırma programlarına dahil olma gibi aslında lisans 

eğitimi alırken staj için çok fazla seçeneğimiz oluyor. 



Bölümüze yeni başlayacak olan arkadaşlarımın da tüm bu 

olanakları kullanmasının, meraklarını takip ederek araştırma 

derslerini özellikle almalarının çok önemli olacağına 

inanıyorum. Ayrıca Erasmus öğrenim ve staj hareketliği gibi 

imkanlarımız da var. Psikoloji bölümü okumayı, merakı, 

eleştirel düşünmeyi, farklı perspektiflerden bakmaya istekli 

olmayı gerektiren bir bölüm olduğunu düşünüyorum. Lisans 

eğitimi boyunca tüm bu alışkanlık ve becerileri edinmek ve 

benimsemek için desteklendiğimizi düşünüyorum. Ayrıca 

Yeditepe Üniversitesi’nde desteklendiğimiz bir diğer 

konunun sosyallik olduğunu düşünüyorum. Cıvıl cıvıl yeşil 

kampüsümüzde geçirdiğim vakit, öğrenci kulüpleri, Çamlık, kampüsümüzdeki patili dostlarımız 

benim için her zaman çok özel olarak kalacak. Şimdi Yeditepe Üniversitesi’nde geçirdiğim altı 

yıla bakınca, ne kadar güzel, eğlenceli ve değerli anılarımın olduğunu anlıyorum. Bu altı yıl 

boyunca pek çok staj deneyimi, kulüp başkanlığı, öğrenci temsilciliği gibi pek çok deneyimim 

oldu. Tüm bu deneyimler yolumu bulmamda bana çok yardımcı oldu. Bunu mümkün kıldığı ve 

Yeditepeli olarak kendimi şanslı hissettirdiği için Yeditepe Üniversitesi’ne teşekkür ederim.  

 

Öğrenme arzusuyla zorlukların bile zamanla keyfe 

dönüştüğü, yoğun ve dolu dolu bir eğitimin aldığımız 

üniversitemizden mezun olurken 2021-2022 akademik 

yılında mezun olan tüm arkadaşlarımı tebrik ederim. 

Ancak bu diplomalar bizim için bir son olmadığını, 

aksine hedeflerimizin peşinden koşarken bize bir 

basamak olacağına inanıyorum.  

Aynı zamanda, Yeditepe Üniversitesi’ne yeni 

başlayacak tüm arkadaşlarıma da keyifli ve sağlıklı bir 

yıl dilerim. Yeditepe’de akıllarına takılan her bir 

soruda, sorularını yanıtlamak için hevesli 

Yeditepelilerin onları her zaman beklediklerini 



hatırlatmak isterim. Son olarak, kendinin farkında bireyler olarak heyecanlarımızın peşinden 

gittiğimiz, içimize sinen işler yaptığımız, yaptığımız işlerle güzel bir ağ oluşturduğumuz, 

Yeditepeli olmanın hepimizde güzel bir iz olduğu, hayat boyu öğrenci olduğumuz, öğrenme 

arzumuzun hiç tükenmediği, “iyi ki”lerle dolu bir hayat dilerim.  

       Saygılarımla,  

Gaye Özdemir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Simge Merve Vit 

Psikoloji Bölümü Mezunu  

Fakülte İkincisi 

 

Ave Atque Vale1 

  

Merhaba… Ve elveda! Hala inanamasam da 

Yeditepe Üniversitesi’nde geçirdiğim dört buçuk yılın 

sonuna gelmiş bulunmaktayım. Bazı arkadaşlarla 

tanışma fırsatı bulmuşumdur fakat birçoğunuzla 

elbette tanışmadık. Ben Simge, kısa bir süre öncesine 

kadar Yeditepe Üniversitesi Psikoloji Lisans 

Programı’nın bir parçasıydım. Sizlere, aklınızdaki soru işaretlerini bir nebze de olsa 

silikleştirebilmek dileğiyle yolculuğumdan biraz bahsetmek isterim. 

 2017 güzünde 26 Ağustos Kampüsü’nden içeri ilk adımımı attığımda oldukça 

endişeliydim. Üniversite yaşamına uyum sağlayıp sağlayamayacağımdan emin değildim, oldukça 

gergindim. Bir dönem sürdürdüğüm hazırlık öğrenimim boyunca kabuğumun içinde yaşadım, 

herhangi bir topluluğa veya kulübe dahil olmayı aklımın ucundan dahi geçirmedim (Sonrasında 

ne kadar yanlış düşündüğümün farkına vardım elbette). 

 Fakülteye geçip resmen lisans eğitimime başladığımda naçizane size de tavsiye edeceğim 

gibi başta okulumuzun Psikoloji Kulübü ve Antropoloji Kulübü olmak üzere alanımla ilgili 

etkinliklere katılmaya başladım. Bana soracak olursanız, üniversite yaşamımın en keyif aldığım 

taraflarını iki madde ile özetleyebilirim: Araştırma faaliyetlerim ve gönüllü çalışmalarım. Bu, 

müfredat dahilinde aldığım derslerden keyif almadığım anlamına gelmiyor, aslına bakarsanız 

aldığı her dersten keyif alacak bir taraf bulabilen bir öğrenciydim (hala da öyleyim). Demek 

istediğim şey, bana kalırsa, üniversite hayatı zorunlu akademik faaliyetlerinize neler 

                                                           
1 Alternatif pek çok çevirisi olsa da ben “Merhaba ve Elveda”yı tercih ediyorum. 



katabildiğinizle alakalı. Üniversite hayatı; öğrenmenin yanı sıra farkındalığın, keşfetmenin ve 

kişiliğinizi şekillendirmenin zamanı bir yandan. Bahsettiğim bu süreçle ilgili, kendi yolculuğumu 

baz alarak size bazı fikirler vermek isterim. 

 Araştırma faaliyetlerinden başlayacak olursam: Asla çekinmeyin! Sizin de ilgilendiğiniz, 

üzerine okumalar yapmayı sevdiğiniz hocalarınızla iletişime geçmekten asla çekinmeyin! Bu 

hocalar Yeditepe Üniversitesi’nde çalışıyor olabilir de olmayabilir de. Önemli olan sizin azminiz 

ve çalışma isteğiniz. Kıymetli zamanınızı ders dışı araştırma faaliyetlerine ayırabilecek misiniz? 

Karşılaştığınız zorluklar karşısında motivasyonunuzu yeniden toplayabilecek misiniz? Bana 

kalırsa, araştırma faaliyetleri akademik bir özgeçmiş inşa etmenin bir yolu olduğu kadar kendinizi 

tanımanın da harika bir yolu. Örneğin ben, lise öğrenimimden beri TÜBİTAK projelerine dahil 

olduğumdan bu süreçten ne kadar keyif aldığımı ve bu sürecin hayatımı daha da 

anlamlandırdığını düşündüğümü biliyordum. Akademik adımlarımı da önceki tecrübelerime 

dayanarak attığımı söyleyebilirim. Ancak, yinelemek istiyorum: Hocalarınızdan çekinmeyin! 

Saygıdan ödün vermeyerek amacınızı ve kazanmak istediklerinizi anlattığınızda sizi kaba bir 

şekilde reddedecek herhangi bir hocanın olduğunu düşünmüyorum (Benim için de olmadı). 

Herhangi bir lisans araştırma projesine başvuracaksanız da “Beni neden seçsinler?” diye asla 

düşünmeyin! “Rakipleriniz” de tıpkı sizin gibi lisans öğrencileri olacak. 

 Sosyal faaliyetlerime gelecek olursam: Hangi faaliyete ne kadar vakit ayırabileceğiniz 

konusunda gerçekçi olun (Arkadaşlarım bazı günler hayalet gibi gezdiğimi bilir )! Dahil olmayı 

düşündüğünüz herhangi bir faaliyetin size olan katkılarını da göz ardı etmeyin. Yalnızca 

nicelikten bahsetmiyorum elbette, nitelikten de bahsediyorum. Kendimden örnek verecek 

olursam, lisans hayatım boyunca Yeditepe Üniversitesi Antropoloji Kulübü ve Psikoloji 

Kulübü’nün aktif üyesiydim, Antropoloji Kulübü’nde Yönetim Kurulu üyeliği yapma fırsatı da 

buldum. Okulumuza bağlı, tamamen öğrencilerin yer aldığı Çamlık Dergisi’nde yazarlık ve 

redaktörlük yaptım. Türk Psikoloji Öğrencileri Psikoloji Grubu’nda Yeditepe Üniversitesi 

Temsilciliği görevinde bulunarak okulumuzu temsil ettim. Her biri bana paha biçilemez 

tecrübeler kattı, her faaliyetimden çok şey öğrendim. Yetişkin hayatımı akademik ve sosyal 

tecrübelerimle, iyi ya da kötü, ilmek ilmek işlediğimi düşünüyorum. 

 Buradaki yolculuğumun sonuna geldim… Elbette ki bu yolun sonu anlamına gelmiyor. 

Hepimiz, her zaman Yeditepe Üniversitesi’nin bir ferdi olarak kalacağız. Diğer tecrübelerimiz 



silinmediği gibi, Yeditepe Üniversitesi’nin izi de bizlerden silinmeyecek. Dürüst olmam 

gerekirse, bu yolculuğun her zaman kolay olduğunu söyleyemeyeceğim. Zorlayıcı, can sıkıcı, 

sinir bozan tarafları da olacak. Her zaman gülümsüyor olmayacaksınız (Özellikle de final 

haftaları ). Sizin için daha pozitif bir tablo çizmek isterdim fakat bu yalan söylemekten başka 

bir şey olmaz. Ancak biliyorum ki, bu yolculuğun sonuna geldiğinizde, tıpkı benim 

deneyimlediğim gibi, gözyaşlarınızın arasından gülümsüyor olacaksınız (Hepinizin gözyaşlarının 

metaforik olmasını diliyorum). 

 Sizlere elimden geldiğince kendi yolculuğumu anlatmaya çalıştım. Sizlerin de 

yolculuğunu dinlemeyi, yolculuğunuz boyunca elimden geldiğince yoldaşınız olmayı çok isterim. 

Bana simgemervevit@gmail.com adresinden ulaşabilirsiniz. 

 Hepinize, hepimize, “ışığı yitirmediğimiz” bir yaşam dilerim. 

 

 

 

 



Zeynep Özdemir 

Psikoloji Bölümü Mezunu 

Fakülte Üçüncüsü 

 

Öncelikle bu yazıyı okuyan sizler, eğer yeni 

bir Yeditepeli iseniz aramıza hoşgeldiniz! Çok 

şanslı olacağınız güzel bir yolculuk, yemyeşil bir 

kampüs, bilimin ışığında ve Atatürk rönesansını 

devam ettiren bir okuldasınız. Çok klişedir fakat 

mezuniyetimin üstünden bir ay geçmesine rağmen 

çok özlediğim bu güzel okulda olduğunuz için çok 

şanslısınız. Okulumuz da aynı şekilde sizlere ve biz 

mezunlarına sahip olduğu için… 

Burada bu yazıyı yazıyor olmak ve kendi lisans hayatımdan bahsetmek beni çok 

heyecanlandırıyor çünkü kendime hiç inanmadığım bir yoldayken fakülte derecem ile buradayım. 

Ve anadalım olan Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümünde Eğitim Fakültesi birincisi 

olarak tüm mezun arkadaşlarım adına konuşma şansım oldu. Fakat aslında 2017 yılında sınava 

girdiğimde aklımda yalnızca Psikoloji okumak vardı. Daha sonra umduğumdan bambaşka bir 

sonuç aldım. Siz de bilirsiniz ki hayattaki her şey maalesef istediğimiz gibi gitmiyormuş, ilk kez o 

yıl öğrendim. Çünkü hak ettiğimden emindim. Daha sonra Yeditepe Üniversitesi Rehberlik ve 

Psikolojik Danışmanlık bölümüne yerleştim. Lisede herkesin kötü olduğu dersleri bambaşkayken 

benim İngilizceydi. Ve hazırlığa ilk kayıt olduğum gün aileme bunu yapamayacağımı söylemiştim. 

Ama en başından, hazırlığın ilk kademesinden başlayarak bir dil edindim bu güzel okul sayesinde. 

Sonra yapabildiğimi gördükçe öz disiplinim ve motivasyon seviyem güdüleyici bir hale gelmeye 

başladı. Daha sonra iyi bir İngilizcenin lisans hayatını ne kadar etkilediğini fark ettim. Algım çok 

genişledi, daha hızlı öğrenmeye başladım ve hayal bile edemediğim seviyede tam not ortalaması 

ile birinci sınıfımı tamamladım. Ve Çift Anadal! Hayal ettiğim bölüm hep aklımın bir ucundaydı 

ve üniversitemizin bu konudaki politikası sayesinde hayatın bana sunmadığı bir şeyi çabamla 

ondan almayı öğrendim. 2019 yılında da bu sayede Fen Edebiyat Fakültesi ve Psikoloji ile tanışma 



şansı yakaladım. Uzman bir kadro, öğrencisini dinleyen bir fakülte ve başarının şans olmadığını 

hissettiren düzeni ile benim için yepyeni ve inanılmaz bir şans kapısı aralandı. Tüm fakültemiz 

hocalarının da emeklerine buradan ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Gösterdikleri ışıklı yolda ne 

kadar geliştiğinizi gördüğünüzde siz de kendinizle çok gurur duyacaksınız ve fark edeceksiniz ki 

siz o ışıklarsınız. Her biriniz çok özel ve çok şanslısınız.     

Peki ben şu an ne yapıyorum? 2017 yılında Klinik Psikolog olmak isterken son sene 

hayatımı önceliklendirmeyi gündemime alarak kendime yeni bir hedef koymuştum. İnsan 

Kaynakları alanında çalışmak fikrimi ise aldığım Örgütsel Psikoloji dersi ile pekiştirdim. Aldığım 

bir sürü ders arasında kişiliğime, zekamın çalışma şekline en uygun olandı diyebilirim. Yüksek 

lisans fikrim bu alanda oluşmaya başlarken bir yandan hayata tutunmayı da çok istediğim için İK 

alanında uygun olduğumu düşündüğüm pozisyonlara başvuru yapmaya başlamıştım. Ve henüz 

mezuniyetime katılmadan işe girdim. Şu an bir İnsan Kaynakları Danışmanlık şirketinde İşe Alım 

Uzmanı olarak çalışıyorum. Çizdiğim yol belki tam olarak böyle değildi ama olduğum yerde çok 

mutluyum. Başta da dediğim gibi bazen hayat istediklerimizi bize sunmuyor hatta bazen 

elimizdekileri alabiliyor. Doğru yolu, olmak istediğiniz yeri, ve size en uygun olan alanı doğru 

zamanda yakalayacağınızdan hiç şüphem yok. Özellikle lisansın sonlarına doğru yaşanan kafa 

karışıklığı sizi çok zorlarken en büyük öğretmeniniz olacak. Belki deneye yanıla belki büyük 

yanlışlar da yaparak hepimiz istediğimiz yere varacağız. Çünkü bizler “Umutsuz durum yoktur, 

umutsuz insanlar vardır. Ben hiçbir zaman umudumu yitirmedim” diyen Mustafa Kemal’in 

çocuklarıyız. Yolunuz, ışığınız ve umudunuz bol olsun. Yeditepeli için imkansız diye bir şey 

yoktur! 

Son olarak, yukarıda ilk kez hayatın her zaman planladığı gibi gitmediğini hissettiğim 

anından bahsetmiştim fakat hayatımın en planlayamadığım olayı, lisan hayatımın son senesinde 

babamı kaybetmekti. Tüm başarımın mimarı babamın bana olan inancıdır, bu yüzden babam için… 

 

 

 

 



Melek Öyküm Yalçın 

Psikoloji ve Felsefe Bölümü Mezunu 

      

      Ben Melek Öyküm Yalçın. 2021 Bahar döneminde Psikoloji Lisans programından bölüm 2.si, 

2021 Güz döneminde ise Felsefe Lisans programından bölüm 1.si olarak mezun oldum. Psikoloji 

lisans eğitimimde birkaç dönem ilerledikten sonra alanın arkaplanını oluşturan kimi sorulara o 

güne kadar değinmediğimizi; o sorulardaki temel kavramlara ilişkin eleme, ayıklama işinin eksik 

kaldığını fark ettim.  

 

    Aradığım alanın tam da Felsefe olduğunu Dr. Melike Durmaz’dan aldığım ders sonrasında fark 

ettikten sonra çift ana dal programına başvurdum. Felsefe eğitimi bana en başta “Nedir (Quid 

est)?” sorusunu sormayı öğretti. Lisans eğitimimiz boyunca kimi kavramlara yöneltilen nedir 

sorusu, bunu her seferinde yeni bir işe başlarken tekrarlamanın önemi, bunun hakkında okurken 

de metinlerin kendisine gidilmesi gerektiği hakkında konuştuk. Şimdi dönüp baktığımda her bir 

hocamdan kendi alanlarında çok şey öğrendiğim Felsefe bölümüne başlamanın Lisans eğitimim 

boyunca verdiğim en iyi karar olduğunu görüyorum.  

 

 

 

tebrik ediyoruz. 
. 

http://2.si/
http://1.si/

