Son Revizyon: 29.1.20

Psikoloji Bölümü Lisans Öğrencileri İçin Bazı Gerekli Akademik Bilgiler:
1. Kayıt Sistemi:
Kayıt İşleri’nin https://registration.boun.edu.tr/ websitesinde “general services” altında
“schedule”a girdiğinizde kendi bölümünüz ve üniversitenin diğer bölümlerinin derslerini
görebilirsiniz. “Psychology”i tıkladığınızda karşınıza bölümün o dönem açılan tüm derslerinin listesi
çıkacaktır. Bu listede; derslerin kodlarını, eğer online yüklenmişse “Descr.”i tıkladığınızda dersin
programını (syllabus), dersin kaç kredi olduğunu (ve dışarıdan gelen Erasmus öğrencileri için bu
kredinin Ects olarak kredi sayısı, bunun sizin için önemi yok), dersi veren hocanın ismini ve dersin gün
ve saatlerini görebilirsiniz.
Ders günleri M(onday), T(uesday) vd., ders saatleri ise 1., 2. vd. diye belirtiliyor, “1.” birinci saat, yani
9:00-9:50 demek, “2.” ise 10:00-10:50 demektir. Örneğin bir ders için gün ve saat olarak MWW 134
verilmişse bu dersin pazartesi saat 9:00-9:50 ve çarşamba 11:00-13:00 arası olduğu anlamına gelir.
2. Bölüm websitesi:
Önemli diğer bir websitesi ise bölümün websitesidir: www.psychology.boun.edu.tr. Bu sitede
“Undergraduate Program”i tıkladığınızda karşınıza yaklaşık olarak dönemlere dağıtılmış 4 yıllık ders
programınız çıkacaktır*. Sayfanın alt kısımlarında ise “Departmental Program with area
requirements” isimli bir link göreceksiniz. Bunu tıkladığınızda bölümden mezun olabilmeniz için ne tip
derslerden kaç tane almanız gerektiğini göreceksiniz.
Biz dersleri 4 tipe göre ayırıyoruz, “Departmental core courses” diye geçen dersler, mezuniyetiniz için
zorunlu olan derslerdir. “Non-departmental must courses” diye geçen dersler, bölüm dışı olup yine
zorunlu olan derslerdir. “General area requirements” diye geçen dersler ise üç alana ayrılıyor ve her
alandan listelenen derslerden belirtilen miktardakini almanız yeterlidir. “Electives” (veya
“unrestricted electives” diye de geçer kimi yerde) tipi dersler ise ilginizi çeken tüm diğer bölüm dışı
veya bölüm derslerini kapsamaktadır ve toplam 45 kredilik derse kadar almanız gerekmektedir.
Size verilen şablonları dikkatlice okuyup, seçtiğiniz derslerin hangi gruptaki derslere uygun olduğunu
belirleyin. Bunu basıp her dönem sonunda aldığınız dersleri ve notları bu forma işlemeniz, geç mezun
olmanıza neden olabilecek sorunların çıkmaması için aldığınız dersleri kontrol etmeniz, gerekli
durumlarda danışmanınızdan fikir almanız son derece önemlidir.

* “yaklaşık” çünkü eğer bir dönem icin 2 bölüm seçmeli (dept. elective) ve 1 bölüm dışı seçmeli
(unrestricted elective) yazdığında bu mutlaka öyle olmak zorunda değil, onun yerine 3 bölüm seçmeli de
alınabilir veya 1 bölüm seçmeli ve 2 bölüm dışı seçmeli de alınabilir. Önemli olan 4 yılın bitiminde tüm
zorunlu ve seçmeli alanların kredisini genel olarak tamamlamaktır. Ayrıca PSY 304 uygulama ağırlıklı bir
ders olması nedeniyle en fazla 30 öğrencilik kontenjana sahip, bundan dolayı da ders her iki dönem
açılmaktadır. Erasmus/exchange nedeniyle dönemlerden birinde burada olmayacak öğrencilerin dışında, 3.

sınıf öğrencileri bölüm tarafından iki gruba bölünüp sonbahar ve bahar dönemi PSY 304 derslerinde
yerleştirilmektedir. PSY 304 üçüncü sınıfta alınması gereken bir derstir, ancak çok büyük istisnai
durumlarda bu dersin son sınıfta alınmasına izin veriyoruz.
3. Bölüm dersi kategorileri:

"Departmental core courses" ve "non-departmental must courses" derslerini zamanında almaya
özen gösterin. Genelde dersler her dönem açılmıyor, almanız gereken dönemde açıkladıklarında bu
dersleri alın.
"General Area Requirement" adı altında 3 farklı alanımız var (sıkça bu alanlara “bohça” da deriz halk
ağızıyla :) ). Alan 1’deki dersler ağırılıklı olarak gelişimsel, sosyal ve kişilik psikolojisiyle ilgili dersler.
Alan 2’deki dersler biyopsikoloji, öğrenme ve bilişsel psikolojiyle ilgili dersler. Alan 3’teki dersler ise
psikolojinin uygulama tarafıyla ilgili dersler.
Bu dersler birbirileriyle tekrarlanamaz (“repeat” edilemez), F alındığı takdirde o ders ancak
kendisiyle tekrarlanabilir.
Alanlar ve altlarındaki dersler özetle şöyle {kalın işaretli olanlar hemen her zaman açılan dersler, kalın
işaretli olmayanlar ise daha nadiren açılan derler}:
Alan 1 (en az üç tane alınmalı):
PSY 233
PSY 234
PSY 241
PSY 242
PSY 251
PSY 338
PSY 443
Alan 2 (en az üç tane alınmalı):

PSY 222
PSY 228
PSY 271
PSY 326
PSY 327
PSY 377
PSY 428
Alan 3 (en az iki tane alınmalı):

PSY 362
PSY 363
PSY 364
PSY 464
PSY 466

“Unrestricted Electives” kategorisinde önemli olan sizin orada aldığınız derslerle toplam 135
mezuniyet kredisini tamamlamanızdır. Dolayısıyla aldığınız seçmeli derslerin 2, 3 veya 4 kredili
olmasına bağlı olarak ve İngilizce seviyenize bağlı olarak “non-departmental must courses” kategorisi
altında almanız gereken zorunlu İngilizce takviye derslerin sayısına bağlı olarak o kategorideki toplam
ders sayısı değişebilmektedir. Bu dersler, yukarıda da belirttiğimiz gibi her türlü dersi kapsamaktadır.
Bu dersler için kimi önerileri bir sonraki maddede bulabilirsiniz.
4. Unrestricted Electives/Serbest Seçmeliler Önerileri:
Bu dersleri seçerken, eğer dile meraklıysanız, YADYOK (School of Foreign Languages)’ın altındaki GER,
FR, SPA vd. dil derslerine bakın, ayrıca FLED (Foreign Language Education) bölümü altında ise
İtalyanca, Western Languages & Literatures Bölümü’nün altında da Latince, Grekçe, Çince, Rusça gibi
daha farklı dillerin derslerini de bulabilirsiniz.
Yine Western Languages & Literatures Bölümü’nün altında eğer kültür tarihine meraklıysanız HUM
kodlu Cultural Encounters isimli dersi veya FA kodlu caz tarihi, film analizi, senaryo yazılımı, belgesel
filmcilik, Anadolu sanatı, modern dans analizi gibi çok değişik dersler bulabilirsiniz.
Eğer fen bilimlerine meraklıysanız, fen bilimleri dışındaki öğrenciler için hazırlanmış Fizik Bölümü
altındaki SCI 101 ve Kimya Bölümü’nün altındaki SCI 102 kodlu dersleri alabilirsiniz. Hatta psikoloji
giderek fen bilimleri kavrayışı da gerektiren bir alan olduğundan genel bir “bilim okuryazarlığı” veren
bu derslerden en azından birini almanızı çok tavsiye ederiz.
Tüm bu dersler tüm öğrencilere açık olduğundan kayıtlarda erken davranmakta yarar var. Ayrıca
Department of Fine Arts’ın altında seramik ve benzeri PA kodlu dersleri de seçebilirsiniz (ancak bu
derslerden mezuniyetinize kadar en fazla 4 adet alabilirsiniz, bkz. madde 8). Bunun dışında diğer
bölümlerin 100 ve bazen 200 kodlu dersleri genele açık olabilmektedir.
5. AE 111/112 ve İngilizce takviye dersleri*:
BUEPT A ile geçen - Herhangi bir zorunlu ek inglizce dersi almak ZORUNDA değil. Ancak HUM 101-102
ya da AE 200 kodlu bir ders unrestricted elective olarak alınması ÖNERİLİR.
BUEPT B ile geçen - AE 200 kodlu bir ders YA DA HUM 101-102 derslerinden BİRİNİ almalıdır. Bu
ingilizce ek ders zorunluluğu tamamlanmadan yabancı dile başlayamaz.
BUEPT C ile geçen - İlk yıl AE 111-112 derslerini almalıdır. İkinci yıl itibariyle AE 200 kodlu bir ders YA
DA HUM 101-102 derslerinden BİRİNİ almalıdır. Bu ingilizce ek ders zorunluluğu tamamlanmadan
yabancı dile başlayamaz.
* Bu yeni kural 2019-2020 akademik yılında bölüm derslerine başlayan öğrencilerden itibaren
geçerlidir.
6. PA dersleri:
PA kodlu derslerin iki çeşidi var: 2 kredili, pass/fail (P/F) olarak verilenler ve 3 kredili, P/F veya harf
notlu (AA, BA vs.) olarak verilenler. Hangi tipi olursa olsun, bu derslerden mezuniyetinize kadar ancak
toplam 4 tanesi kredili olarak alınabilir. Dört tane PA dersini tamamlayıp yeni bir tane daha almak
istediğiniz takdirde, PE derslerindeki gibi onlara da NC (noncredit) olarak kaydolmanız gerekir.

7. PE dersleri:
PE kodlu dersler (yoga, spor vb.) sistemde 1 kredi gibi gözükse de bölümümüzde bu krediler toplam
mezuniyet kredinize sayılmıyor. Bu dersleri seçebilirsiniz ancak kredi hesabınıza katmayın. İlerleyen
dönemlerde toplam kredinize bakıp yanılmamanız için PE dersleri aldığınızda onları mutlaka NC
(noncredit) olarak programınıza ekleyin.
8. Readings and Research dersleri:
Tüm “Readings and Research in ...” isimli PSY dersleri uygulama dersleridir ve pass/fail olarak verilir.
Bu dersleri almak için dersi veren öğretim üyeleriyle konuşmanız gerekmektedir. Bu dersleri almak
için 4. sınıfta olmanız gerekmemektedir ancak her dersin farklı önkoşulları olabilir.
Bu derslerden mezuniyetinize kadar en fazla 4 tanesinin kredisini mezuniyet kredinize sayabilirsiniz.
Dolayısıyla ders seçimini yaparken bu noktayı göz önünde bulundurun. 4 dersten daha fazlasını almak
isterseniz, kredisiz (NC) almanız gerekmektedir.
Not: Tüm pass/fail tipi dersler (PA kodlu dersler dahil) tamamlanmış kredi hanenizde “+ xx” olarak
görünecektir ama normal kredi olarak sayılmaktadır. Örneğin tamamlanmış krediniz 25+6 olarak
gözüktüğünde sizin toplam 31 kredi tamamladığınız ve bu 31 kredinin 6’sının P/F tipi derslerden
geldiği anlamına gelir. (Harf notu yerine P/F olarak değerlendirilen derslerin kredileri sayılıyor ama
bunlar doğal olarak genel not ortalamanızı (GNO) etkilememektedir.)
9. Selected Topics dersleri:
Tüm “ Selected Topics in...” isimli PSY dersleri içerik dersidir ve harf notuyla değerlendirilir. Bu
derslerle ilgili olarak herhangi bir sayı kısıtlaması yoktur.
10. İç transfer ve ÇAP:
İç Transfer ve ÇAP (Çift Anadal Programı, Sosyoloji, Politika, Ekonomi, İşletme, Felsefe, Tarih ve Batı
Dilleri & Edebiyatı programlarıyla yapılabilir) başvuruları en erken 2. dönemin sonunda ve en geç 4.
dönemin sonunda yapılabilir.
11. Değişim/Exchange:
Değişim--yani bir döneminizi Avrupa (Erasmus) veya Avrupa dışı ülkelerde okuma-- programına 5., 6.,
7. dönemler için başvurabilirsiniz. Başvurular yaklaşık gitmek istediğiniz dönemden bir yıl öncesinde
başlamaktadır. Daha ayrıntılı bilgi için Uluslararası İlişkiler Ofisi'nin şu link’inden
http://www.intl.boun.edu.tr/index_tur.html ve bölümün websayfasındaki şu link’ten
http://www.psychology.boun.edu.tr/OutgoingStudents.html bakın lütfen.
12. Not ortalaması:
Not ortalaması önemlidir, unutmayın ki 2.50’in altında bir GNO ile mezun olduğunuzda hayatınızın
herhangi bir döneminde iş hayatınızı bırakıp yüksek lisans yapmak isteseniz de bu yol size ömür boyu
kapanmış olacak (doktora için minimum GNO daha yüksek olacaktır tabii). Böyle bir şansı
kaybetmemek için daha birinci yılınızdan itibaren derslerinizi aksatmamaya çalışın. Bir sonraki
maddedeki ders tekrarına ilişkin kısıtlamayı da göz önünde bulundurduğunuzda 3., 4. dönemlerden
itibaren düşük olan bir GNO’yu yükseltmeniz oldukça zor olabilir.

13. “DD/DC” alınan ders için ders tekrarı (Repeat):
200, 300 ve 400 kodlu PSY derslerinde alınan DD ve DC notları için artık ders tekrarı imkanı
sunulmayacak.*
DD ve DC ders tekrarı hakkı sadece birinci sınıf dersleri için ve bölüm dışı seçmeliler için geçerlidir.
DD/DC ders tekrarı hakkınız olan derslerde ise şu kurallar geçerlidir:
(1) yıl içinde bir dönemde en fazla 1 DD/DC dersini tekrar alabilirsiniz;
(2) tekrar almak istediğiniz dersleri en fazla 3 dönem içinde almanız gerekiyor; (3) en son
aldığınız not sayılıyor ancak önceki notunuz yine de transkriptte görünecek.
*Bu kural ”repeating” ve “on probation” statüsündeki öğrencileri kapsamaz.

14. “F” alınan ders için ders tekrarı (Repeat):
•
•

“F” aldığınız zorunlu dersleri sadece aynı dersle tekrar etmek zorundasınız (örn., PSY 101, PSY
101 ile veya MATH 105 yine MATH 105 ile)
“F” aldığınız alan seçmeli (alan 1, 2, veya 3) dersi yine aynı dersle tekrarlamak zorundasınız,
aynı alandan farklı bir PSY dersi ile tekrarlayamazsınız!* Örneğin, PSY 228’i, PSY 326 ile
tekrarlayamazsınız.

* Bu durumda bir istisna vardır. PSY 363 dersinden “F” almanız durumunda, bu dersi A, B veya C
alanlarından herhangi bir bölüm seçmelisi ile tekrar edebilirsiniz.
15. Dersten Çekilme (Withdrawal):
Bir dersi seçtiniz ve kayıtlardan yaklaşık 10 gün sonra başlayan Add/Drop (derse ekleme/çıkarma)
döneminde de o dersi almaya devam etme kararı aldınız diyelim, ama sömestrin ilerleyen zamanında
dersin yükümlülüklerini yerine getiremeyeceğinizi farkettiniz. Bu durumda, dönemin başlamasından
yaklaşık 8 hafta sonra başlayan Withdrawal (dersten çekilme) döneminde o dersten danışman
onayıyla çekilebilirsiniz. Sadece birinci sınıfın zorunlu derslerinde ve F aldığınız için tekrarlamak
zorunda olduğunuz derslerden çekilme hakkınız yok, onun dışındaki tüm derslerde bu geçerlidir (tabii
ki dönemlik kredi sayınızı 15 kredinin altına düşürmemek koşuluyla, yoksa dilekçe yazmanız gerek).
Lisans eğitiminiz süresince, en fazla 3 dersten çekilme (withdrawal) hakkınız vardır.
Bir dersten çekildiğiniz takdirde dersin yanında W işareti konacaktır. Bu işaret ileriki başvurularınızda
herhangi olumsuz bir şey ifade etmez, sadece ve sadece dersten çekildiğinizi gösterir, o kadar.
16. Dönem izni (Leave of absence):
Eğer ciddi bir sağlık ve bunun gibi başka bir probleminiz olursa ve bu problemden dolayı derslere
devam edemeyecek duruma gelirseniz "Dönem İzni" alabilmek için başvurabilirsiniz. Dönem iznini
hastalık gibi bir nedenle aldığınızda normal eğitim sürenize sayılmamaktadır, öte yandan o dönem
yaşadığınız kimi ailevi/kişisel zorluklar nedeniyle* dönem izni aldıysanız 14 dönemlik sürenize
sayılarak verilir (yani topu topu 14 dönemlik eğitim hakkınızın 1 dönemi eksilmiş olur o kadar). Böyle
bir durumla karşılaşırsanız bölüme danışın, gerekli dilekçelerle işlemlere başlayabilirsiniz.
*Bazen öğrencinin bir dersten çekilip dönemdeki performansını düzeltme imkânı olabiliyor ama bazen öyle bir

durum olur ki (ailevi, kişisel vb.), o dönemi hiçbir şekilde düzgün yürütemeyeceğinizi farkedersiniz. Bu durumda
mutlaka danışmanınızla görüşün ve gerekirse dönem izni için başvurun. Dönem izni için bir son başvuru tarihi
yoktur, yani dönemin 3. ayında bile öyle bir hakkınız vardır. Kimi kez öğrencilerin, herhangi bir nedenden dolayı

tüm derslerini boşladıklarını ve boşu boşuna dönem sonunda F’lerle dolu bir transkript getirdiklerini
gözlemliyoruz. Buna hiç gerek yok, dönemi dondurursanız (tabii dilekçeniz hem bölüm hem fakülte tarafından
onaylanmalı) o dönemki tüm derslerinizin yanında L harfi duracaktır, o kadar, yani GNO’nuz düşmeyecektir
gereksiz yere.

17. Dilekçeler:
Dilekçeler artık e-dilekçe olarak hazırlanıyor. ÖBİKAS’tan öğrenci hesabınıza girdiğinizde e- dilekçe
sisteminin nasıl çalıştığını inceleyebilirsiniz. Örneğin değişime gidip döndüğünüzde derslerinizi
saydırmak için e-dilekçeyle talepte bulunmanız lazım. Değişim süreciylie ilgili bilgileri şu link’te
bulabilirisiniz: http://www.psychology.boun.edu.tr/OutgoingStudents.html .
18. Staj:
Bölümümüzde staj zorunluluğu yoktur ancak dönem aralarında staj yapmak, özellikle 1. ve 2. sınıftan
sonra sizin açınızdan çok yararlı olabilir. Özel sektörde İnsan Kaynakları alanında yaptığınız staj size
insan kaynakları hakkında daha yakın bilgi verebilecektir ki bu gelecekteki kariyerinizi şekillendirmek
açısından iyi olur. Öte yandan TOG, AÇEV, KADER vb. Sivil Toplum Kuruluşları(STK)’nda staj yapmak da
sizin için çok geliştirici ve yararlı olur. Klinik alandaki stajları ise (hastaneler, klinikler, rehabilitasyon
merkezleri vb.) 3. sınıftan sonra yapmanızı tavsiye ederiz. Klinik alandaki stajlar için bölüm
websitesinin “Registration & the departmental program” link’inin altında “Klinik stajlar” isimli bir
dosya koyduk, bu alandaki sorularınız için mutlaka bölümün klinik alanda çalışan öğretim üyelerine
danışın.
Staj başvuru formunu http://www.psychology.boun.edu.tr/forms.html link’inde bulabilirsiniz.
ÖNEMLİ NOT: Bölüm olarak hiçbir şekilde öğrencilerin dönem içi staj yapmasını onaylamıyoruz,
stajlar ancak yaz ve kış tatilleri içinde yapılabilir. Bunun tek istisnası, son sınıfa gelmiş ve 11-12
kredilik ders yükü kalmış öğrencilerdir, ancak bu da yine akademik danışmanının bilgisi ve onayı
dahilinde olmak zorundadır.
19. Öğrenci Temsil Kurulu (ÖTK):
Üniversitemizin tüm öğrencilerini temsilen, adı ÖTK olan bir öğrenci temsil kurulu var. Bu kurul,
öğrenci talep ve tepkilerinin yönetime ulaşımını sağlayan, etkin bir yaptırım gücüne sahip, karar alma
sürecinde görüşleri okul yönetimi tarafından dikkate alınan, bağlı oldukları
bölüm/fakülte/üniversitenin yönetim kurulu toplantılarına katılan, tamamı seçimle belirlenmiş
öğrencilerden oluşan bir kuruldur.
Bölümler her yıl kendi içlerinden birer temsilci seçer ve tüm seçilen bölüm temsilcileri arasından
ÖTK’ya giren kişiler seçilir. Bu tarz kurulları önemsiyoruz çünkü sizlere örgütlülük ve demokratik
katılım gibi konularda deneyim kazandırır, ayrıca da ÖTK’da bölümünüzden bir temsilci olduğu
takdirde sorunlarınızı çok daha rahat bir şekilde ilgili kurumlara iletebilirsiniz. (bkz. 2006-2007 ÖTK
bülteni)
20. Akademik etik ilkeler:
Akademik etik ilkelerine özen göstermeniz çok önemlidir. İntihal, bölümümüzün ve üniversitemizin
sıfır tolerans gösterdiği bir davranıştır.
•

Herhangi başka bir insanın eserinden bilgi alıp alıntılamadığınızda;

•
•
•

referans vermeden tercüme ederek kendi cümlenizmiş gibi gösterdiğinizde;
referans vermeden bir başkasının fikrini farklı sözcüklerle ifade ettiğinizde;
referans verseniz dahi kullandığınız kaynağın bir cümlesinden birkaç kelimeyi tırnak işareti
kullanmadan peşi sıra veya sırası değişitirilmiş olarak kendi cümlenizin içinde sunduğunuzda;
...intihal yapmış oluyorsunuz.

(daha detaylı bilgi için bkz. http://www.buowl.boun.edu.tr/students/avoidingplagiarism.htm)
Herhangi bir ödevde intihal gördüğümüz an, söz konusu öğrenci (eğer grup projesiyse tüm grup)
a)
b)
c)
d)
e)

ödevinden doğrudan ve değişmez şekilde “F” alacaktır;
hiçbir Readings & Research dersi alamayacaktır;
bölümün hiçbir öğretim üyesinden referans mektubu isteyemeyecektir;
değişim ve ÇAP programlarına başvuru hakkını kaybedecektir;
bölüme hiçbir zaman araştırma görevlisi/uzman veya yüksek lisans/doktora öğrencisi
olarak başvuramayacaktır.

21. Akademik dışı etik ilkeler:
Akademik dışı etik ilkeler ve kurallarla ilgili olarak lütfen
http://www.boun.edu.tr/government/etik/uyek.html websitesindeki bilgileri dikkatlice okuyun.

