
Dear PSYC Minor and Double Major Students, 
  
Welcome to the Psychology Department! We want to invite you to the orientation meeting 
conducted for the students beginning their Minor and Double Major with Psychology.  
The meeting will be on Sep 8 (Wednesday), between 18.00-19.00. We hope to 
inform you about the Minor-Double Major process and the Fall Credit Transfer Period (which 
started on Sep 5, 9 a.m. and will end on Sep 10, at 5 p.m.) and answer your 
questions about these processes. You can find a brief recap in the attached brochure. 
  
We have a mentorship team to help you during your Minor-Double Major process. Although we 
will get to know you during the orientation meeting, we would like to introduce our team briefly. 
Our team: 

● the Major program mentors are Melike Sabahat Ediz and Duygu Yurt, 
● the Minor program mentor is İpek Örnekler, 
● the program assistant is İlksen Bostancı, and 
● the program coordinator is A. Beyza Ateş. 

If you need any support about the Minor or Major Program, you can send an email to us 
(psycmm@mef.edu.tr).  
 Also, you can communicate with us faster by joining the WhatsApp group that we created for 
you. You can find the WhatsApp group link below: 
https://chat.whatsapp.com/KjQfRaZjrsI98FOE2b44Ii 
  
To attend the meeting, please use the Zoom link below: 
  

https://mef-edu-tr.zoom.us/j/94405450283?pwd=VW9iR2FwUUpsbGd3eGFJbkNLU2VFZz09 
  

Meeting ID: 944 0545 0283 
Passcode: 245344 
  

Have a great week and semester! 
Psychology Minor-Major Program  
Mentorship Team 
  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Sevgili PSYC YAP-ÇAP Öğrencileri, 



  

Psikoloji bölümüne hoş geldiniz! Sizleri yeni dönemde Psikoloji bölümüyle yandal ve çift anadal 
yapmaya başlayacak olan öğrenciler için düzenlediğimiz oryantasyon toplantımıza davet 
ediyoruz. Toplantımız 8 Eylül Çarşamba günü 18.00-19.00 saatleri arasında 
gerçekleşecektir. Bu toplantıda hem YAP-ÇAP süreci, hem de Güz Kredi Transfer Dönemi 
(5 Eylül, saat 9:00-10 Eylül, saat: 17:00) ile ilgili bilgilendirme yapmayı ve bu 
süreçlerle ilgili sorularınızı cevaplandırmayı umuyoruz. Ön bilgileri ekteki broşürlerde 
bulabilirsiniz.  
  

Ayrıca, her ne kadar toplantıda tanışacak olsak da ekibimizden de kısaca bahsetmek istiyoruz. 
YAP-ÇAP süreciniz boyunca sizlere yardımcı olabilmek adına oluşturmuş olduğumuz bir 
mentörlük sistemimiz var:  

● ÇAP Programı Mentorlerimiz: Melike Sabahat Ediz & Duygu Yurt 
● YAP Program Mentorümüz: İpek Örnekler 
● YAP-ÇAP Program Asistanımız: İlksen Bostancı  
● YAP-ÇAP Program Koordinatörümüz: A. Beyza Ateş 

Aklınıza takılan bir soru olması durumunda psycmm@mef.edu.tr adresine mail atarak bizlere 
ulaşabilirsiniz. Ayrıca, YAP-ÇAP sürecinde size destek olmak için kurulmuş WhatsApp grubuna 
katılarak bizlerle daha hızlı iletişim sağlayabilirsiniz.  
  

WhatsApp grubuna dahil olmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz:  
https://chat.whatsapp.com/KjQfRaZjrsI98FOE2b44Ii 
  

Toplantıya katılım için Zoom bilgilerini aşağıda bulabilirsiniz: 
  

https://mef-edu-tr.zoom.us/j/94405450283?pwd=VW9iR2FwUUpsbGd3eGFJbkNLU2VFZz09 
  

Meeting ID: 944 0545 0283 
Passcode: 245344 
  

Herkese mutlu bir hafta ve dönem dileriz! 
Psikoloji YAP-ÇAP Programı 
Mentör Takımı 
  
  
  

 
 


