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PSİKOLOJİ İLE ÇAP YAPMAYI DÜŞÜNÜYORUM
B�lg� almak ve aklındak� soruları sormak �ç�n mentörler�m�z

(psycmm@mef.edu.tr), sorumlu as�stanımız (İlksen Bostancı:
bostanc��@mef.edu.tr) veya Ps�koloj� Bölümü ÇAP

koord�natörümüz (Beyza Ateş: atesbe@mef.edu.tr) �le
�let�ş�me geçeb�l�rs�n. 

E-ma�l�n� her üç e-ma�l adres�ne de göndermen daha hızlı
cevap almanı sağlayacaktır!

4 ÇAP BAŞVURUSU İÇİN UYGUNUM, 
BAŞVURU YAPMAK İSTİYORUM

Ana dalında en az 2 dönem� tamamladıktan sonra ÇAP'a başvurab�l�rs�n.
Başvurular yılda �k� kez alınıyor. Başvuru tar�hler�n� öğrenmek �ç�n:

https://students.mef.edu.tr

ÇAP YAPMAK İÇİN UYGUN OLUP 

OLMADIĞIMI ÖĞRENMEK İSTİYORUM
Başvuru koşullarını öğrenmek �ç�n: 

https://students.mef.edu.tr → Öğrenc� Kabul İşlemler�→ ÇAP
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DERS PROGRAMIMI VE TAMAMLAMAM GEREKEN
KREDİ SAYISINI MERAK EDİYORUM

Tamamlaman gereken kred�y� ve dersler� öğrenmek �ç�n:
https://psyc.mef.edu.tr/tr/c�ft-anadal-ve-yandal-programlar�
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B�lmed�ğ�n b�r süreçle �lg�l� end�şe duyman oldukça normal,
 bu süreçte b�r destek ağı �ç�nde yer alman çok faydalı olacaktır. 

İstersen sen�n �ç�n oluşturduğumuz destek ağlarından faydalanab�l�rs�n.
 

   WhatsApp �let�ş�m ağına dah�l olmak �ç�n:         
            https://chat.whatsapp.com/KjQfRaZjrsI98FOE2b44I�

 
   Sana destek olmaları �ç�n ÇAP mentörler�m�z 
Duygu Yurt'a & Mel�ke Ed�z'e ulaşmak �stersen:

psycmm@mef.edu.tr
     

ÇAP SÜRECİYLE İLGİLİ ENDİŞELERİM VAR

PSİKOLOJİ ÇAP’A KABUL EDİLDİM

Öncel�kle sen� tebr�k ed�yoruz, aramıza hoş geld�n!
Sorumlu as�stanımıza (İlksen Bostancı: bostanc��@mef.edu.tr ) ve ÇAP

koord�natörümüze (A. Beyza Ateş: atesbe@mef.edu.tr) b�r e-ma�l atarak
programa kabul aldığını b�ld�rmel�s�n. Her başvuru dönem� sonrası �lan ed�len

Psikoloji’de YAP-ÇAP Oryantasyon toplantısına katılmalısın.
Toplantının zamanını ve yer�n� öğrenmek �ç�n e-ma�ller�n� ve Ps�koloj�

Bölümü'n�n web s�tes�n� tak�p etmel�s�n!

ÇAP BAŞVURU SONUCUMU ÖĞRENMEK İSTİYORUM
Sonuçlar �ç�n:  

https://students.mef.edu.tr
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ÇAP'a kaydın gerçekleşt�kten sonra s�s.mef.edu.tr üzer�nden g�r�ş yaparak
resm�ne tıklamalı, ardından "D�ğer K�ml�kler" butonuna tıklayarak

"Ps�koloj�-Ç�ft Anadal"a tıklamalısın. 
 

Soldak� menüden "Slotlar"a ulaşarak hang� dönemde hang� dersler�n
tamamlanması gerekt�ğ�n� öğreneb�l�rs�n.

 
Ders seç�m dönemler�nde "Ders Programı (Yen�)" butonundan güncel

olarak açılan Ps�koloj� dersler�ne ulaşab�l�rs�n. Ders seç�mler�nde "Ps�koloj�-
ÇAP" k�ml�ğ�nle ders seçeb�l�rs�n. Dersler�n ön koşullarına ve ders

çakışmalarına d�kkat etmel�s�n.
Çakışan dersler�n alınmasına Ps�koloj� Bölümü �z�n vermekted�r, 

ancak bu dersler� alma kararı ve sorumluluğu öğrenc�ye a�tt�r. 
 

Zorlandığın her aşamada: 
1.ÇAP mentörler�m�zle (psycmm@mef.edu.tr)→ (sorun çözülmezse)

2.Sorumlu as�stanımızla (bostanc��@mef.edu.tr) → (sorun çözülmezse) 
3. ÇAP koord�natörümüzle (atesbe@mef.edu.tr) �let�ş�me geçeb�l�rs�n. 

ÇAP  DERSLERİME  KARAR VERMEK İSTİYORUM8

Öncel�kle anadalındak� hang� dersler� Ps�koloj� ÇAP’a saydırab�leceğ�n�
öğrenmek �ç�n adına hazırlanmış Gel�ş�m Formu’na bakmalısın.

Gel�ş�m formu e-ma�l �le ÇAP sorumlu as�stanımız ve koord�natörümüz
tarafından sen�nle paylaşılacaktır.

 
Öğrenc� İşler�n�n hazırladığı transfer formunu doldurmalısın.

2021-22 Güz ders saydırma dönem�: 5 Eylül 21, 9:00-10 Eylül 21, 17:00
Transfer formuna ulaşmak �ç�n:

https://students.mef.edu.tr/tr/kred�-transfer-formu
 

ANA PROGRAMIMDA TAMAMLADIĞIM DERSLERİ ÇAP'A 
TRANSFER ETMEK İSTİYORUM9



Formu doldurmanın üzer�nden 4-6 hafta geçt�yse, dersler�n�n Ps�koloj�
transkr�pt�ne �şlen�p �şlenmed�ğ�n� kontrol etmel�s�n.

 Ün�vers�tedek� yoğunluğa bağlı olarak dersler�n transkr�pt�ne �şlenme sürec�
değ�şeb�l�r.

6. haftanın sonunda dersler�n �şlenmes�yle �lg�l� sorun varsa sorumlu
as�stanımız(bostanc��@mef.edu.tr) ve ÇAP koord�natörümüz

(atesbe@mef.edu.tr) �le �let�ş�me geçmel�s�n.

Öncel�kle sen� tebr�k ed�yoruz!
 

Her dönem�n sonunda sen�nle paylaşılan b�reysel gel�ş�m formunu ve
Ps�koloj� transkr�pt�n� kontrol etmel�s�n, herhang� b�r eks�kl�k ya da hata

tesp�t etmen durumunda h�ç vak�t kaybetmeden sorumlu as�stanımız
(bostanc��@mef.edu.tr) ve ÇAP koord�natörümüz 

(atesbe@mef.edu.tr) �le �let�ş�me geçmel�s�n.

TRANSFER FORMUNU DOLDURUP GÖNDERDİM

ÇAP’TA BİR DÖNEMİ DAHA BAŞARIYLA 
BİTİRDİM
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Bu dönem� kaçırdıysan sorumlu as�stanımıza (İlksen Bostancı:
bostanc��@mef.edu.tr) ve ÇAP danışmanına (Beyza Ateş:

atesbe@mef.edu.tr) b�lg� ver�p b�r sonrak� (bahar) ders saydırma 
dönem�n� beklemel�s�n.

TRANSFER DÖNEMİNİ KAÇIRDIM10

Öneml� Not!
Ps�koloj� bölümündek� zorunlu b�r derse ana dalından ders saydırırken kred�

sayının tam olarak denk gelmes� gerekmekted�r. 
Eğer saydırmak �sted�ğ�n ders�n kred� sayısı, sayılacak dersten az �se en az
eks�k kalan kred� sayısı kadar PSYC kodlu seçmel� b�r ders, yüz yüze ya da

MOOC s�stem�nden alman gerek�yor. 
Başka dersler�n�n fazla kred�s� bu açığı kapatmıyor!
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PSİKOLOJİ İLE YAP YAPMAYI DÜŞÜNÜYORUM
B�lg� almak ve aklındak� soruları sormak �ç�n mentörler�m�z

(psycmm@mef.edu.tr), sorumlu as�stanımız (İlksen
Bostancı: bostanc��@mef.edu.tr) veya Ps�koloj� Bölümü ÇAP

koord�natörümüz (A. Beyza Ateş: atesbe@mef.edu.tr) �le
�let�ş�me geçeb�l�rs�n. 

E-ma�l�n� her üç e-ma�l adres�ne de göndermen daha hızlı
cevap almanı sağlayacaktır!

 

4YAP BAŞVURUSU İÇİN UYGUNUM, BAŞVURU 
YAPMAK İSTİYORUM

Ana dalında en az 2 dönem tamamladıktan sonra YAP'a başvurab�l�rs�n.
Başvurular yılda �k� kez alınıyor. Başvuru tar�hler�n� öğrenmek �ç�n:

https://students.mef.edu.tr

YAP İÇİN UYGUN OLUP OLMADIĞIMI 
ÖĞRENMEK İSTİYORUM

Başvuru koşullarını öğrenmek �ç�n:
 https://students.mef.edu.tr→ Öğrenc� Kabul İşlemler�→ 

Yandal Programı
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DERS PROGRAMIMI VE TAMAMLAMAM GEREKEN
KREDİ SAYISINI MERAK EDİYORUM

Tamamlaman gereken kred�y� ve dersler� öğrenmek �ç�n:
https://psyc.mef.edu.tr/tr/c�ft-anadal-ve-yandal-programlar�
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B�lmed�ğ�n b�r süreçle �lg�l� end�şe duyman oldukça normal,
 bu süreçte b�r destek ağı �ç�nde yer alman çok faydalı olacaktır. 

İstersen sen�n �ç�n oluşturduğumuz destek ağlarından faydalanab�l�rs�n.
 

 WhatsApp �let�ş�m ağına dah�l olmak �ç�n: 
 https://chat.whatsapp.com/KjQfRaZjrsI98FOE2b44I�

 
 Sana destek olmaları �ç�n YAP mentörümüz 

İpek Örnekler'e ulaşmak �stersen: 
psycmm@mef.edu.tr

 

YAP SÜRECİYLE İLGİLİ ENDİŞELERİM VAR

PSİKOLOJİ YAP’A KABUL EDİLDİM

Öncel�kle sen� tebr�k ed�yoruz, aramıza hoş geld�n!
Sorumlu as�stanımıza (İlksen Bostancı: bostanc��@mef.edu.tr) ve YAP

koord�natörümüze (A. Beyza Ateş: atesbe@mef.edu.tr) b�r e-ma�l atarak
programa kabul aldığını b�ld�rmel�s�n. Her başvuru dönem� sonrası �lan ed�len

Psikoloji’de YAP-ÇAP Oryantasyon toplantısına katılmalısın. 
Toplantının zamanını ve yer�n� öğrenmek �ç�n e-ma�ller�n� ve Ps�koloj�

Bölümü'nün web s�tes�n� tak�p etmel�s�n!

YAP BAŞVURU SONUCUMU ÖĞRENMEK İSTİYORUM
Sonuçlar �ç�n:  https://students.mef.edu.tr
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YAP'a kaydın gerçekleşt�kten sonra s�s.mef.edu.tr üzer�nden g�r�ş yaparak
resm�ne tıklamalı, ardından "D�ğer K�ml�kler" butonuna tıklayarak

"Ps�koloj�-Yandal"a tıklamalısın. 
 

Soldak� menüden "Slotlar"a ulaşarak hang� dönemde hang� dersler�n
tamamlanması gerekt�ğ�n� öğreneb�l�rs�n.

 
Ders seç�m dönemler�nde "Ders Programı (Yen�)" butonundan güncel

olarak açılan Ps�koloj� dersler�ne ulaşab�l�rs�n. Ders seç�mler�nde "Ps�koloj�-
YAP" k�ml�ğ�nle ders seçeb�l�rs�n. Dersler�n ön koşullarına ve ders

çakışmalarına d�kkat etmel�s�n. 
Çakışan dersler�n alınmasına Ps�koloj� Bölümü �z�n vermekted�r, 

ancak bu dersler� alma kararı ve sorumluluğu öğrenc�ye a�tt�r. 
 

Zorlandığın her aşamada: 
1.YAP mentörümüzle (psycmm@mef.edu.tr)→ (sorun çözülmezse) 

2.Sorumlu as�stanımızla (bostanc��@mef.edu.tr) → (sorun çözülmezse) 
3. ÇAP koord�natörümüzle (atesbe@mef.edu.tr) �let�ş�me geçeb�l�rs�n

 

YAP İÇİN ALACAĞIM DERSLERE KARAR VERMEK 
İSTİYORUM

8

ANA PROGRAMIMDA TAMAMLADIĞIM DERSLERİ 
YAP'A TRANSFER ETMEK İSTİYORUM

Yandal programında ders transfer� yapılmamaktadır!
 

PDR Bölümüne Özel Olarak:
2021-22 Güz Dönem� �t�bar�yle yen� yandal programı uygulanmaya

başlamıştır! 
Programa ulaşmak �ç�n: 

https://psyc.mef.edu.tr/tr/c�ft-anadal-ve-yandal-
programlar�#gsc.tab=0

 

9



Öncel�kle sen� tebr�k ed�yoruz!
Her dönem�n sonunda sen�nle paylaşılan b�reysel gel�ş�m formunu ve

Ps�koloj� transkr�pt�n� kontrol etmel�s�n, herhang� b�r eks�kl�k ya da hata
tesp�t etmen durumunda h�ç vak�t kaybetmeden sorumlu as�stanımızla

(bostanc��@mef.edu.tr) ve YAP koord�natörümüzle 
(atesbe@mef.edu.tr) �let�ş�me geçmel�s�n.

YAP’TA BİR DÖNEMİ DAHA BAŞARIYLA 
BİTİRDİM
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