
**Bu mesaj hazırlık öğrencilerini ilgilendirmemektedir.** 

Herkese merhaba, 

2020-2021 Eğitim-Öğretim yılında psikoloji anadalına kredi transferleri için bölümümüze 
yapılacak başvuru tarihleri şu şekildedir: 5-10 Eylül 2021, 17:00’e kadar. 

Bu tarihteki başvuruyu kaçırırsanız, bir sonraki dönemde transfer başvurunuzu 
yapabilirsiniz. Bunun tarihilerini ilerleyen dönemlerde yine duyuruyor olacağız.  Başvuru 
kapsamında olup olmadığınız ve başvurunun nereden ve nasıl yapıldığı konusunda 
bilgileri aşağıda üç yıldızlı kısımdan sonra bulabilirsiniz. 

İyi çalışmalar, 

  

Hilal H. Şen 

  

** 

This message includes information about credit transfer. If you need further information 
in English concerning credit transfer, please email to me (senh@mef.edu.tr). 

*** 

PSİKOLOJİ ANADALINA KREDİ TRANSFER SÜRECİ 

 

Bu kısımda yer alan bilgiler psikoloji anadal programına yapılacak kredi 
transfer süreciyle ilgilidir. 

 

Kredi transfer, bir başka bölümden alınan dersleri psikoloji anadalı programında 
herhangi bir slotta saydırmak için yapılan başvuru sürecidir. Bu süreç, genelde beş grup 
öğrenciyi ilgilendirir: 

 

1. Anadalı başka program olup, yandal/çiftanadalını psikoloji ile yapanlar 

2. Anadalı psikoloji olup, yandal/çiftanadalını başka programlar ile yapanlar 



3. Psikoloji anadalında olup farklı üniversiteden ders alanlar 

4. Tekrar lisans programı okuyarak psikoloji anadalına başlayanlar 

5. Farklı üniversite/bölümden psikoloji anadalına geçiş yapanlar 

 

1. gruptaki öğrencilerin danışmanı Beyza Ş. Ateş'tir. 

2., 4. ve 5. gruptaki öğrencilerin danışmanları ise Beyza Ş. Ateş dışındaki diğer 
hocalarımızdır. 

3. gruptaki öğrenciler tüm danışman hocalarımızda olabilir. 

Her grup için neyi transfer edebileceklerini aşağıda örneklendirdik: 

1. gruptaki öğrenciler: PDR bölümü öğrencisi olup Psikoloji için çift anadal 
yapıyorsunuz. PDR bölümünden aldığınız bir seçmeli dersi ayrıca psikoloji anadalınıza 
saydırabilirsiniz.  

2. gruptaki öğrenciler: İşletme bölümü ile çift anadal yapıyorsunuz. İşletme 
anadal programında zorunlu olarak aldığınız derslerin bazılarını Psikoloji anadal 
programına transfer ederek psikoloji anadalındaki slotları doldurabilirsiniz. Bunlar 
genellikle bölüm dışı ve serbest seçmelilerdir. 

3. gruptaki öğrenciler: Güz, bahar ya da yaz döneminde başka üniversiteden seçmeli 
ders alıp psikoloji anadalına saydırmak isteyebilirsiniz. Ancak, başka bir üniversiteden 
ders almadan önce muhakkak danışmanınıza danışmalısınız. Üniversitelerin ders 
kredilerinin ve içeriklerinin farklılıkları nedeniyle ders almak her zaman mümkün 
olamayabiliyor. 

4. ve 5. gruptaki öğrenciler: Önceki lisans programınızdaki bazı dersleri psikoloji 
anadalınıza transfer edebilirsiniz. Bunlar genellikle her iki bölümdeki ortak olan 
derslerdir (Türkçe, tarih vb.). Bunların dışında psikolojide anadalında olmayan dersleri 
bölüm dışı/serbest seçmeli olarak saydırabilirsiniz. Psikoloji anadalında olan dersler ise 
eğer içerik ve kredi açısından uygun bulunursa saydırılabilir. 

 

Aldığınız dersleri psikoloji anadalınıza transfer etmek istiyorsanız aşağıdaki adımları 
takip etmeniz gerekmektedir. 

a. Güz, Bahar ve yaz dönemleri sonunda psikoloji bölümü olarak belirlediğimiz 
tarihlerde kredi transfer formunuzu doldurup başvurunuzu yapmalısınız. Bu tarihleri her 
dönem öncesinde SİS üzerinden ve bölüm websitemizden duyuruyor olacağız.  



Psikoloji bölümünün transfer tarihleri üniversitenin ilan ettiği tarihlerden farklı olduğu 
için bölümün ilan ettiği tarihleri büyük bir dikkat ile takip edin lütfen. Duyurulan tarih 
aralığında başvuru yapmazsanız bir sonraki dönemi beklemeniz gerekmektedir. 

 

b. https://students.mef.edu.tr/tr/kredi-transfer-formu#gsc.tab=0 linkinden kredi 
transfer formunu doldurarak başvurunuzu yapmalısınız. 

Başvurunuzu değerlendirerek olumlu/olumsuz kararını Öğrenci İşleri’ne bildiriyor 
olacağız. 

 


