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İNSAN ve TOPLUM 
BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

İnsanlık onurunu koruyan, fikrî ve ahlaki erdemlere 
sahip donanımlı toplum bilimciler yetiştirmek.

Tarih Bölümünde bu seçeneklerin haricin-de, 
alacakları pedagoji formasyonu ile Milli Eği-tim 
Bakanlığı bünyesinde yer alan okullarda tarih 
öğretmeni olarak görev alabilirler. Kariyer se-
çeneklerinde yer alan devlet kurumlarında göreve 
atanmaları için Kamu Personeli Seçme Sınavı 
(KPS-S)’den yeterli puanı elde etmeleri 
gerekmektedir.

Puan türü: SÖZ /     Eğitim Dili: Türkçe
Eğitim Türü: Örgün Öğretim
Yabancı Dil Hazırlık: İsteğe Bağlı (Öneriliyor) 
Lisansüstü Eğitim: Yok



  İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültemiz, 

25.12.2019 tarihinde açılmış olup bünyesinde yer 
alan Sosyal Hizmet, Tarih, Psikoloji, Yeni Medya 
ve İletişim Bölümlerimiz; 6 Profesör, 7 Doçent, 10 
Dr.Öğr.Üyesi, 2 Öğr.Gör. ve 8 Arş.Gör. olmak 
üzere toplam 33 öğretim elemanıyla eğitim-
öğretim ve bilimsel araştırma faaliyetlerini 
yürütmektedir. 

Öğretim üyelerimiz, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 
bünyesinde Sosyal Hizmet Yüksek Lisans Progra-
mında 52, Doktora Programında 55; İletişim 
Sanat-ları Yüksek Lisans Programında ise 63 
olmak üzere toplam 170 lisansüstü eğitim 
öğrencisine de eğitim ve danışmanlık hizmetleri 
sunmaktadır.Mevcut 420 öğrencisi bulunan 
Fakültemize Eylül 2022’de toplam 300 yeni 
öğrenci katılmasını bekliyoruz.

 Sosyal Hizmet Bölümü

Yalova Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü, insana 
yönelik bir meslek olması dolayısıyla, evrensel 
insan haklarını dikkate alan, milli değerleri ve tarihi 
tecrü-beyi önceleyen, dünyadaki gelişmeleri de 
takip eden değişen ve değişmekte olan insan 
ihtiyaçlarını karşı-lamayı hedef alan ve bu alanda 
sosyal çalışmalar ya-pacak olan öğrenciler 
yetiştirmeyi amaçlamaktadır. 

Yalova Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü bu amaç 
doğrultusunda, psikoloji, sosyoloji, sosyal politika 
gibi birçok bilimsel alandan yararlanarak 
oluşturulan ders programı sayesinde öğrencilere 
disiplinler arası bir bakış açısı kazandırmayı ve 
işgücü piyasanın ihti-yaç duyduğu sosyal 
çalışmacıları en donanımlı şekil-de yetiştirmeyi 
hedeflemektedir.

        Mezunların İstihdam Profilleri

Mezunlarımız Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Ba-
kanlığına Bağlı tüm kurum ve kuruluşlarda, Ergen 
Danışma Merkezleri, Koruyucu Aile Hizmetleri, Aile 
Danışma Merkezleri, Yaşlı Bakım ve Huzurevleri, 
Re-habilitasyon Merkezleri, Özel Eğitim Kuruluşları, 
Top-lum Merkezleri, Sosyal Yardım Birimleri, Sağlık 
Bakan-lığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Özel/Devlet/
Üniversite/Branş ve İhtisas Hastaneleri, Mediko-
Sosyal Merkez-leri, Kredi ve Yurtlar Kurumu, 
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Gençlik 
Merkezleri, Adalet Bakanlığı Ce-zaevleri, Islahevleri, 
Çocuk Mahkemeleri gibi alanlar-da çalışabilirler.

Puan Türü    : EA   Eğitim Dili: Türkçe 
Eğitim Türü : Örgün Öğretim / İkinci 
Öğretim Yabancı Dil Hazırlık : İsteğe Bağlı   
Yüksek Lisans: Var   Doktora: Var



        Yeni Medya ve İletişim Bölümü

Yeni Medya ve İletişim Bölümü hem geleneksel 
med-ya hem de dijitalleşen medya ortamları ile 
ilgili zengin ve geniş kapsamlı bir müfredata 
sahiptir. Kuramsal ve uygulamalı eğitimi bir arada 
vererek öğrencilere her açıdan gerekli donanımın 
kazandırılmasını amaçlayan bölüm, teknolojik 
gelişmeleri takip eden, çağın gerek-lerini yakalayıp 
hızına ayak uydurabilen, aynı zaman-da literatüre 
hâkim ve eleştirel bir bakış açısı  benim-seyebilen 
öğrenciler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Mezunların İstihdam Profilleri: Öğrencilerimiz me-
zuniyet sonrasında Sosyal Medya Yöneticisi, Dijital 
Medya Programcısı, Dijital İçerik Yöneticisi, Sosyal 
Medya Danışmanı, Portal Yöneticisi, Dijital Pazarla-
ma Yöneticisi, Yeni Nesil İletişim Uzmanı, SEO 
(Ara-ma Motorları Optimizasyonu) Uzmanı, SEM 
(Arama Motorları Reklam) Uzmanı, E-Ticaret 
Uzmanı, Dijital Yayın Direktörü, Yeni Medya 
Muhabiri, Yeni Medya Editörü, Yeni Medya 
Prodüktörü, Online Gazete-ci gibi unvanlarla 
kariyerlerini sürdürebilmektedir.

Puan türü: SÖZ  /  Eğitim Dili: Türkçe
Eğitim Türü: Örgün Öğretim
Yabancı Dil Hazırlık: İsteğe Bağlı (Öneriliyor)
Yüksek Lisans: Var

Puan türü: EA   /   Eğitim Dili: Türkçe 
Eğitim Türü: Örgün Öğretim 
Yabancı Dil Hazırlık: İsteğe Bağlı 
(Öneriliyor) Lisansüstü Eğitim: Yok

 Psikoloji Bölümü

Psikoloji Bölümü, Lisans eğitiminde öğrencilerin 
psi-kolojinin temel alt alanlarını ve farklı araştırma 
ve uy-gulama perspektifleri içinde; teorik, 
uygulamalı ve seçmeli dersler aracılığıyla 
tanımalarına odaklanmak-tadır. Lisans programı, 
ulusal ve uluslararası standart-lar göz önünde 
bulundurularak psikolojinin temel alt alanlarını 
kapsayan (klinik, sosyal, deneysel, bilişsel, adli 
psikoloji vb.) ve zengin seçmeli dersler aracılığıy-la 
(psikanalizin doğuşu ve gelişimi, sosyal biliş, çocuk 
ve oyun, psikoterapi yaklaşımları vb.) daha özgün 
alanları tanıma fırsatı sunan bir müfredata sahiptir. 

Mezunların, etik kurallara ve insana saygılı, mes-leki 
mevzuatı ve güncel alan yazını takip eden ve 
bilimsel düşünme becerisi ile donanmış mes-
lektaşlar olarak yetişmeleri ve kazandıkları be-
cerileri uygulamaya ve topluma katkı sağlaya-cak 
çalışmalara dökebilmeleri hedeflenmektedir.  

Mezunların İstihdam Profilleri: Psikoloji programı 
mezunları hastaneler, huzurevleri, okullar, cezaevle-
ri, ıslahevleri gibi devlet kurum ve kuruluşlar ile özel 
sektörde insan kaynakları birimlerinde “psikolog” 
unvanıyla çalışabilmektedir. Lisans eğitiminin ardın-
dan yüksek lisansa devam etmek isteyen 
öğrenciler, “klinik psikolog”, “gelişim psikoloğu”, 
“sosyal psiko-log”, “trafik psikoloğu”, “endüstri ve 
örgüt psikoloğu” gibi unvanlarla uzmanlık 
birimlerine ilişkin olduk-ça çeşitli alanlara 
yönelebilme imkânına sahiptirler. 

 Tarih Bölümü

2020 yılında kurulan ve beş anabilim dalından 
oluşan Tarih Bölümümüz, dört yıllık lisans eğitimi 
vermek üzere hazırlık çalışmalarını tamamlamış 
olup güz döneminde gelecek ilk öğrencilerini 
beklemektedir. Kadrolu 1 profesör, 2 doçent ve 2 
Dr.Öğr.Üyesi ile çağdaş tarih bilgisinin temellerini 
vermeye ha-zır bölümümüzde 1. yıl dersleri farklı 
bilgi düzeyi-ne sahip öğrencileri aynı bilgi 
seviyesine getirmek maksadıyla başlıca ve temel 
dersleri içermektedir. 2 ilâ 4. yıllarda dallara göre 
organize edilmiş seç-meli dersler mevcuttur. Bu 
dersler sayesinde öğren-cilere tarih alanına ilişkin 
zengin seçenekler sunul-maktadır. Dördüncü yılın 
ikinci döneminde alınan Bitirme Ödevi, araştırma 
ve geliştirmeye yönelik bir başlangıç olmakta ve 
bir tez hâlinde sunulmaktadır. 

Öğrencilerimizin mezuniyet sonrasında meslek 
sınav-larında başarılı olmaları, kamu, özel ve 
gönüllü sektör kuruluşlarında öğretmen veya 
tarihçi unvanıyla çalı-şabilmeleri, uluslararası 
düzeyde yetenekli ve dona-nımlı birer tarihçi 
olarak yetişmeleri için istekli bir kad-roya sahip 
olan Tarih Bölümümüz yeni yılda katılacak yeni 
öğretim elemanlarıyla daha da güçlenecektir. 

 Mezunların İstihdam Profilleri

Tarih bölümü mezunları kariyerleri konusunda 
çeşitli seçeneklere sahiplerdir. Mezunların geneli; 
Araştır-ma Görevlisi, Okutman, Öğretim Görevlisi 
ve Uzman gibi akademik kadrolarda 
çalışabilecekleri gibi; Devlet Arşivleri Genel 
Müdürlüğü, Türk Ta-rih Kurumu, Atatürk Araştırma 
Merkezi, Türk Tarih Kurumu, Müzeler,  Tarih 
Araştırma Mer-kezleri’nde istihdam olanakları 
bulabilirler.




