
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ  

PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ’NE 

  HOŞGELDİNİZ 



Üniversite 
 Kuruluş: 10 Kasım 1992  

 
• 18 Fakülte 
• 3 Enstitü 
• 5 Yüksekokul 
• 18 Meslek Yüksekokulu 
• 1 Devlet Konservatuarı 
• 26 Uygulama ve Araştırma Merkezi  
• 53 Bölüm 
• 103 Anabilim Dalı 

 
• Toplam 71 akademik birimde eğitim-öğretim veren bir kurumdur. 

 
 



Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü 

Prof. Dr. Osman Selçuk ALDEMİR 



Kampüsler 
 

 Kuruluş aşamasında Aydın'da ve Nazilli ilçesinde faaliyete 

başlayan Üniversitemiz, bugün Merkez, Çakmar, Işıklı, 

İsabeyli, Didim Akbük, Nazilli Sümer, Çine Süleyman 

Pekgüzel ve Karacasu Muzaffer Özuysal Yerleşkelerinin 

yanında Kuşadası, Atça, Sultanhisar, Yenipazar, Söke, 

Davutlar, Bozdoğan, Köşk, Buharkent ilçelerinde olmak 

üzere 17 ayrı yerleşim yerinde faaliyetlerine devam 

etmektedir. 



Kütüphane 

• Merkez Kampüste 

 

 

 

 

 
• Psikoloji kaynakları 

• 1300’den fazla.. 

• Web sitesinin kullanımı ile ilgili seminer! 

 



Sağlık Hizmetleri 
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve 

Araştırma Hastanesi 

 
 

 

 
 Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesinde (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı, Yeşil Kart, 

Genel Sağlık Sigortası, Yurtdışı Sigortası) olan sigortalı hastaların yanı sıra 
ücretli ve acil hastalar tüm sağlık hizmetlerinden faydalanmaktadır. 

 



• Fiziki Olanaklar 

• A, B ve C Blok olmak üzere toplam üç bina 

• 6 amfi, 54 sınıf, 2 bilgisayar laboratuvarı 

• C Blokta ders çalışma ve internet kullanımına olanak sağlayan 120 kişilik 
çalışma salonu 

 

Fen-Edebiyat Fakültesi 



Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı 

Prof. Dr. Kubilay METİN  

  



           Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Şefik ERKURT 

 
 

Doç. Dr. Emre ERDAN 

Fen Edebiyat Fakültesi Dekan 
Yardımcıları 



Devam Zorunluluğu 

• (1) Birim tarafından aksi belirlenmedikçe her öğrenci kuramsal derslerin en 
az %70’ine, uygulamaların en az %80’ine katılmak zorundadır.  

• Farklı derslerde farklı devam koşulları uygulanabilir, ancak aynı dersin farklı 
şubelerinde aynı devam koşulları uygulanır.  

 

• (2) Bilimsel, kültürel, sanatsal, sportif ve benzeri etkinliklere kurumu 
temsilen katılan öğrenciler, birimin ilgili kurulunun kararı ile devam 
zorunluluğunun dışında tutulabilir.  

 

• (3) Devamsızlıktan kalan öğrenciler, devamsızlıktan kaldığı dersin dönem 
sonu sınavlarına giremez ve dersi tekrar eder.  



• (4) Sağlıkla ilgili rapor veya diğer engeller derse devam zorunluluğunu 
ortadan kaldırmaz.  

 

• (5) Öğrencinin başaramadığı dersi tekrar etmesi gerekir. Öğrencinin tekrar 
ettiği derse kayıt yaptırması, devam koşulunu yerine getirmemişse derse 
devam etmesi, başarısız olduğu uygulamalara katılması ve açılacak 
sınavlara girmesi zorunludur.  

 

• (6) Bir derse yaz okulunda devam etmiş olmak, o derse devam 
yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. 

Devam Zorunluluğu 



Sınav Yönetmeliği 

 Birim tarafından aksi belirlenmedikçe başarının ölçülmesinde dönem içi 
başarının ağırlığı %40, dönem sonu sınavının ağırlığı % 60’tır.  

 Bir günde aynı sınıfa ait olan ikiden fazla dersin sınavı yapılmaz.  

 Birimin ilgili kurulunun kararı ile cumartesi ve pazar günleri de ders ve sınav 
yapılabilir.  

 Dönem içi sınavı sonuçları, sınavların yapıldığı tarihten itibaren 2 hafta 
içinde duyurulur.  

 Bir dersin dönem sonu sınavına girebilmek için, derse kayıtlı olmak, devam 
etmek ve uygulamalarını başarı ile tamamlamak gerekir 

 



Not Sistemi 
 Ders başarı notu olarak aşağıdaki tabloda gösterilen ağırlık katsayısına karşılık 

gelen harf notları verilir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mezuniyet için GANO’nun en az 2,00 olması gerekir.   

 D1 notu bu şartla geçer nottur.  

 GANO’nun 2,00’ın altında olması durumunda, mezuniyet için, D1 notlu derslerin 
bir kısmının tekrar alınıp GANO’nun en az 2,00’a yükseltilmesi gerekir. 



Disiplin Yönetmeliği 

• Kınama cezasını gerektiren disiplin suçları 

• MADDE 5 

• a) Yükseköğretim kurumu yetkililerince istenilen bilgileri eksik veya 
yanlış bildirmek, 

• b) Ders, seminer, uygulama, laboratuvar, atölye çalışması, bilimsel 
toplantı ve konferans gibi çalışmaların düzenini bozmak, 

• c) Yükseköğretim kurumu içinde izinsiz olarak bildiri dağıtmak, afiş ve 
pankart asmak, 

• ç) Yükseköğretim kurumunca asılmış duyuruları, program ve 
benzerlerini koparmak, yırtmak, değiştirmek, karalamak veya 
kirletmek, 

• d) Sınavlarda kopyaya teşebbüs etmek 



 

Bir yarıyıl için uzaklaştırma cezasını gerektiren disiplin suçları 

• MADDE 7 

• a) Yükseköğretim kurumu personeli ve öğrencilerini tehdit etmek, 

• b) Yükseköğretim kurumlarında işgal ve benzeri fiillerle yükseköğretim 
kurumunun hizmetlerini engelleyici eylemlerde bulunmak, 

• c) Kurum personeli ve öğrencilerine fiili saldırıda bulunmak, 

• ç) Yükseköğretim kurumlarında hırsızlık yapmak, 

• d) Yükseköğretim kurumu bünyesinde mevcut bina, demirbaş eşya ve 
benzeri malzemeyi tahrip etmek veya bilişim sistemine zarar vermek, 

• e) Sınavlarda kopya çekmek veya çektirmek, 

• f) Seminer, tez ve yayınlarında intihal yapmak. 

 



  Yükseköğretim kurumundan çıkarma cezasını gerektiren suçlar 

• MADDE 9 

• a) Mahkeme kararıyla kesinleşmiş olmak kaydıyla, suç işlemek amacıyla örgüt 

kurmak, böyle bir örgütü yönetmek veya bu amaçla kurulan örgüte üye olmak, 

üye olmamakla birlikte örgüt adına faaliyette bulunmak veya yardım etmek, 

• b) Yükseköğretim kurumlarında uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri satmak, satın 

almak, başkalarına vermek ve ticaretini yapmak, 

• c) 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna aykırı 

olarak ateşli silahlarla, mermilerini ve bıçaklarla saldırı ve savunmada 

kullanılmak üzere özel olarak yapılmış bulunan diğer aletleri, patlayıcı maddeleri 

kullanmak, 

• ç) Kişilerin vücudu üzerinde cinsel davranışlarda bulunmak suretiyle cinsel 

dokunulmazlıklarını ihlal etmek. 

 



Öğrenci Değişim Programları 

 

 Erasmus 

 Mevlana 

 Farabi 

 

 

 



Erasmus Programı 

 Erasmus programı, yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile işbirliği 
yapmalarını teşvik etmeye yönelik bir Avrupa Birliği programıdır.  

 Yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile ortak projeler üretip hayata 
geçirmeleri; kısa süreli öğrenci ve personel değişimi yapabilmeleri için 
karşılıksız mali destek sağlamaktadır. 

 

 



Bölümümüzün anlaşmalı olduğu üniversiteler: 

 Dimitrie Cantemir University (Romanya) 

 Seconda University Degli Studi Di Napoli (İtalya)  

 Helena Chodkowska University of Man. and Law (Polonya) 

 

Psikoloji Bölümü Erasmus Programı Sorumluları:  

 Prof. Dr. Hacer HARLAK 

 Arş. Gör. Dr. Gözde SAYIN KARAKAŞ 

 

 Ayrıntılı bilgi için; (http://www.idari.adu.edu.tr/disiliskiler/) 

 

Erasmus Programı 
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Mevlana Programı 
• Mevlana Değişim Programı, yurtiçinde eğitim veren yükseköğretim 

kurumları ile yurtdışında eğitim veren yükseköğretim kurumları arasında 
öğrenci ve öğretim elemanı değişimi 

• En az 1 en fazla iki yarıyıl eğitim  

 

Psikoloji Bölümü Mevlana Programı Sorumlusu: 

 Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ŞAKİROĞLU 

 

•  Programla ilgili daha detaylı bilgi için Mevlana Kurum Koordinatörlüğü'nün 
internet sayfasına aşağıdaki linki tıklayarak ulaşabilirsiniz. 

• https://idari.adu.edu.tr/mevlana/default.asp 

 

 

 



Farabi Programı 

• Ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim-öğretim 
yapan yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim üyesi 
değişim programı 

• Başvuru tarihleri ve programla ilgili daha detaylı bilgi sahibi olmak için 
üniversitemiz Farabi Kurum Koordinatörlüğü'nün internet sayfasına 
aşağıdaki linki tıklayarak ulaşabilirsiniz. 

• https://idari.adu.edu.tr/farabi/default.asp 

 
• Psikoloji Bölümü Farabi Programı Sorumlusu:  

• Dr. Öğr. Üyesi Cennet ŞAFAK-ÖZTÜRK 



Öğrenci Toplulukları 
 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Öğrenci Toplulukları Yönergesi’ne göre, 

 En az 5 öğrenci  

 Başvuru dosyasında; topluluğun kuruluş amacı ve çalışma esasları, 
öngörülen etkinlikler, önerilen topluluk danışmanının başvuru dilekçesi 

 Fotoğraf, Tiyatro, Edebiyat, Matematik, Binicilik, Sualtı ve Suüstü, Folklor, 
Dans, Müzik, Dağcılık, Seramik, Ekonomi, Sinema,Tenis, Resim vb.  



Psikoloji Topluluğu 

Her dönem, film gösterimleri ve analizleri, bilimsel konferanslar, geziler, 
huzurevi ziyaretleri, tanışma çayı gibi pek çok etkinlik yapılmaktadır. 



Psikoloji Topluluğu 

Topluluğumuzun etkinlikleriyle ilgili daha detaylı bilgi için sosyal medya 
hesaplarını (adupsikoloji) ziyaret edebilirsiniz.  



Gençlik Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi 
                                  ADU-Genç 

 Psikolojik Danışmanlık Hizmeti: Üniversitemiz öğrencilerine (önceden 
randevu almak koşuluyla) psikolojik danışmanlık hizmeti verilmektedir. 



Gençlik Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi 
                                  ADU-Genç 
 

 Eğitim Hizmeti: Üniversitemiz öğrencilerine kişisel gelişimlerine 
katkıda bulunacak ve onları hayata hazırlayacak çeşitli konularda 
seminer-panel vb. eğitim hizmetler verilmektedir. 

 

 

 

İntihara Meyilli Öğrenciler İçin Ne Yapabiliriz 
Konferansı/Prof.Dr. Mehmet Eskin 

İnternet Bağımlılığı Ve Yaşamın Anlamı 
Konferansı/ Doç. Dr. Yaşar Kuzucu 



Gençlik Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi 
                                  ADU-Genç 

 Birim Müdürü: 
 Doç.Dr. Yaşar KUZUCU 

 Eğitim Fakültesi 
Eğitim Bilimleri Bölümü 
Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı 

 

 Uzmanlar: 

 Uzman Psikolog Fatma Evrim GÜREŞEN Dahili: 2593  

  Psikolog Bahar ÖZDEMİR Dahili:2595 

 

İletişim: 

 E-mail: adugenc@adu.edu.tr 

 Tel: +90 256 218 20 17        


