
   
 

   
 

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ  

2021-2022 AKADEMİK YILI TANITIM DÖNEMİ 

SIKÇA SORULAN SORULAR  

 

EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM SÜRECİ  

 Üniversitenizdeki eğitim-öğretim dili nedir? 

Seçmiş olduğunuz programa göre değişmektedir. Fakültemiz içerisindeki dokuz program 

Türkçe eğitim vermekte, İngilizce Öğretmenliği Programı ise %100 İngilizce eğitim 

vermektedir.  

 Dersler hangi kampüste, hangi blokta olacaktır? 

Derslerin çoğunluğu İAÜ Sosyal Bilimler Kampüsü T Blokta olacaktır. Ancak, derslerin 

özelliklerine ve sınıf mevcuduna göre Halit Aydın Kampüsü (Florya Kampüsü) içerisindeki 

farklı bloklarda da dersleriniz olabilir. 

 Ders programlarını her gün ders olacak şekilde mi planlanmaktadır? 

Ders programları her program ve sınıf için değişiklik göstermekle birlikte üniversitemizde altı 

gün ders olabilmektedir. Her dönem için ders seçim ve onay işlemleri tamamlandıktan sonra 

ders programları belli olmaktadır. 

 Ders muafiyeti nedir? Nasıl başvurulur? 

Ön lisans/lisans öğrencileri, daha önce öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunda başarmış 

olduğu dersler için muafiyet talebinde bulunabilir. Muafiyet dilekçesini muafiyete esas olacak 

onaylı belgelerle (transkript, ders içerikleri) birlikte eğitim-öğretimin başladığı ilk hafta 

içerisinde bağlı bulundukları fakülte dekanlıklarına verir. Muafiyet talebi; dersin içeriği, 

kredisi ve başarı notu dikkate alınarak ilgili yönetim kurulu tarafından karara bağlanır. Süresi 

içinde yapılmayan muafiyet talebi değerlendirmeye alınmaz. Muafiyeti bir kez reddedilen 

dersten tekrar muafiyet talep edilmez.  Öğrencilerimizin kaç dersten muaf oldukları, eğitim-

öğretim yılının başında, ders seçim döneminde belli olmaktadır. 

Ders sayma işlemi (Transfer) yapılırken yeni YÖK Öğretim Programı esas alınmaktadır. Buna 

ilişkin ders planına link üzerinden ulaşabilirsiniz. İAÜ Muafiyet ve İntibak Yönergesi’ne göre 

ders sayma işlemlerinde yer alan temel esaslar aşağıda özetlenmiştir: 

▫ Bir dersin sayılması için birebir aynı isim olması zorunluluğu yoktur. 

▫ Sayılacak dersin içeriği İAÜ ders planındaki dersin içeriği ile en az %80 uyumlu 

olmalıdır. 

▫ İçerikleri uyuşan dersin AKTS’si İAÜ ders planındaki dersin AKTS’sinin en az %65’i 

kadar olmalıdır. 

▫ Aynı türde olan seçmeli dersler (genel kültür, meslek bilgisi, alan bilgisi) AKTS 

uyduğu sürece birbiri yerine sayılabilir. 

▫ Ders sayma işlemlerine göre toplamda mezuniyet için gereken 240 AKTS’nin en fazla 

120 AKTS’lik kısmı sayılabilir. (Bu sebeple 1 yılda mezun olmak mümkün değildir.) 

 

 

https://ebs.aydin.edu.tr/index.iau?Page=BolumDersleri&BK=448&DersTuru=0&ln=tr
https://kalite.aydin.edu.tr/wp-content/uploads/2019/09/%C4%B0A%C3%9C-Muafiyet-ve-%C4%B0nt.-Y%C3%B6nergesi-2019-02-Say%C4%B1l%C4%B1-Senato.pdf


   
 

   
 

 Açık-öğretim okuyorum. Derslerimi saydırabilir miyim? İkinci üniversitem 

olacağı için kaç dersten muaf olacağım?  

Sadece bitirmiş olduğunuz programa dair dersleri, muafiyet başvurusu yaparak yeni 

programınızdaki uyumlu derslerin yerine saydırabilirsiniz. Devam edilen, bitirilmemiş 

programın dersleri yeni programa saydırılamaz. (Bakınız, Ders muafiyeti nedir? Nasıl 

başvurulur?) Detaylı bilgi için tıklayınız.  

 

 Devam mecburiyeti var mıdır? 

Öğrenciler, eğitim-öğretimin başladığı tarihten itibaren teorik derslere %70, uygulama ve 

laboratuvar derslerine ise en az %80 oranında devam etmek zorundadırlar. Öğrencilerin 

devamsızlık durumu, ilgili öğretim elemanı tarafından takibi yapılarak sisteme işlenir. 

Öğrenciler devamsızlık durumunu sistemden izler/izleyebilirler. Devamsızlık oranının teorik 

derslerde %30'u, uygulama ve laboratuvar derslerinde ise %20'yi aşması halinde öğrenciye 

otomatik olarak NA notu verilir ve öğrenci yarıyıl sonu sınavlarına giremez. 

Yabancı Dil hazırlık eğitimindeki öğrencilerin ise tüm değerlendirmeler sonucunda başarılı 

olabilmeleri için derslerin %80'ine devam etmeleri zorunludur. Derslerin %80'ine devam 

etmemiş olan öğrenciler başarısız sayılırlar. 

 

 Bir dönemde kaç ders alınır? 

Normalde bir dönemde 30 AKTS’ye kadar ders alınabilir. Genel not ortalamasına göre 3,00 ve 

üzeri ortalaması olanlar bir dönemde 36 AKTS’ye kadar ders alabilirler.  

Yatay geçiş ile kayıt yaptıran öğrenciler ilk iki yarıyılda 36 AKTS’ye kadar ders alabilirler. 

Ancak bu öğrenciler de diğer dönemlerde 30 AKTS’ye kadar ders alabilirler.  

 

 Üstten ders alabilir miyim? 

Ders alma sisteminde her zaman öncelik alt dönemlerdeki dersleri alma üzerindedir. Yani 

birinci sınıftan hiç alınmamış bir ders varken ikinci sınıftan ders alınamaz. Ancak tüm birinci 

sınıf dersleri alındıktan sonra ve bir dönemde hakkınız olan AKTS’yi aşmamak koşuluyla üst 

dönemden ders alınabilir. Örneğin; muafiyete başvurmuş bir öğrencinin birinci sınıftan 20 

AKTS’lik, ikinci sınıftan 18 AKTS’lik dersi sayılmış olsun, (ders planına göre her yarıyılda 30 

AKTS’lik ders alınması gerekir.) ders seçme işlemlerinde öncelikle birinci sınıftan kalan 10 

AKTS’lik ders, sonra ikinci sınıftan kalan 12 AKTS’lik ders alınır. Ardından bir dönemde 

hakkı olan AKTS’yi doldurmak için 3. sınıftan 8 AKTS’ye kadar ders alabilir. Bunların dışında 

GNO’ya göre 3,00 ve üzeri ortalaması olanlar bir dönemde 36 AKTS’ye kadar ders alabilirler. 

 

 Formasyon sertifikam var, erken bitirebilir miyim? 

Formasyon sertifikalarının geçerlilik süresi beş yıldır. Beş yıldan önce alınan sertifikalar ile 

muafiyet yapılamamaktadır. Formasyon sertifikasındaki dersler, yine aynı şekilde muafiyet 

yönergesine uygun şekilde muaf edilmektedir. Öğrenciler uygulamalı alan derslerinden (Okul 

Deneyimi/ Öğretmenlik Uygulaması) muaf olmamaktadır. Öğrencilerimizin muafiyetleri 

yeterince fazla ise erken bitirebilme şansını arttırabilir ancak erken bitirme durumu tamamen 

öğrenci başarısına bağlı olduğundan, üniversitemiz bu hususta bir taahhüt vermemektedir. 

https://kalite.aydin.edu.tr/wp-content/uploads/2019/09/%C4%B0A%C3%9C-Muafiyet-ve-%C4%B0nt.-Y%C3%B6nergesi-2019-02-Say%C4%B1l%C4%B1-Senato.pdf


   
 

   
 

 Üniversitede uygulanan uzaktan eğitim programları ile ilgili bilgilere nereden 

ulaşabilirim? 

Mevcut uzaktan eğitim programlarımızın listesine https://uzep.aydin.edu.tr/ adresinden 

ulaşabilirsiniz. 

 Çocuk Gelişimi mezunuyum. Özel eğitim öğretmenliği bölümüne DGS ile geçiş 

yapabilir miyim? İki yılda okulum biter mi? 

Evet, yapabilirsiniz. Ancak aldığınız dersler, İstanbul Aydın Üniversitesi Muafiyet yönergesi 

kapsamında değerlendirileceğinden, sadece muafiyete uygun dersleriniz muaf olacaktır. Aynı 

bölüm, aynı üniversite mezunu öğrencilerin bile seçmeli derslerden dolayı transkriptleri farklı 

olabileceğinden ötürü, muaf olacak derslerin sayısı değişebilmektedir. Öğrencinin okulu 

bitirme süresi, en başta öğrenci başarısına bağlı olmak üzere, muaf olacak ders sayısı, yaz 

okulunda ders alıp almayacağı, öğrenci not ortalaması, doğru ders seçimi gibi birçok faktöre 

bağlıdır. Görüldüğü üzere çok büyük oran ile öğrencinin kendisine bağlı olan faktörler sebebi 

ile üniversitemizin bu hususta bir taahhüt vermesi olası değildir. (*Özel eğitim bölümü 

özelindedir.) (Bakınız: Ders muafiyeti nedir? Nasıl başvurulur?) 

 Matematik Bölümü mezunuyum. İlköğretim matematik öğretmenliği programını 

kazanırsam kaç dersim sayılır? Derslerim sayıldığında bir yılda mezun olabilir 

miyim?  

Ders sayma işlemi (Transfer) yapılırken yeni YÖK Öğretim Programı esas alınmaktadır. 

Mezun olduğunuz programda aldığınız dersler, İstanbul Aydın Üniversitesi Muafiyet yönergesi 

kapsamında değerlendirileceğinden, sadece muafiyete uygun dersleriniz muaf olacaktır. Ders 

planına web sayfamız üzerinden ulaşabilirsin. İAÜ Muafiyet ve İntibak Yönergesi’ne göre ders 

sayma işlemlerinde yer alan temel esaslar yukarıda mevcuttur. (*İlköğretim matematik 

öğretmenliği programı özelindedir.) (Bakınız: Ders muafiyeti nedir? Nasıl başvurulur?) 

 Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi Öğretmenliği arasında ne fark vardır? 

Çocuk Gelişimi Programı sağlık alanında eğitim verir. İki yıllık ön lisans ve dört yıllık lisans 

seçenekleri vardır. Çocuk gelişimi mezunları, çocuk gelişimcisi olarak sağlık alanında 

çalışırlar. Okul Öncesi Öğretmenliği Programı, eğitim alanında mezun yetiştirmek üzere bir 

program sunar. Dört yıllık lisans derecesi ile öğretmen unvanı ile mezun verir. Öğretmenler, 

devlet ve özel kurumların anaokulu, kreş ve gündüz bakımevlerinde çalışabilirler.  Birçok ortak 

ders bulunduğundan, Çocuk Gelişimi ön lisans veya lisans mezunları, DGS ile Okul Öncesi 

Öğretmenliği programına geçiş yapabilirler. (*Okul öncesi öğretmenliği özelindedir.) 

 Okul Öncesi Öğretmenliği okurken el işi becerisine dayalı dersler yoğunlukta mı?  

Erken çocukluk dönemindeki çocukların gelişimsel özellikleri göz önüne alındığında okul 

öncesi öğretmenlerinin eğitsel materyal hazırlamak konusunda belli bir donanıma sahip olması 

oldukça önemlidir. Fakat eğitsel materyal hazırlamaya ilişkin dersler lisans eğitiminde 

gözlemlenen bir yoğunluğa sahip değildir. Buna ek olarak okul öncesi öğretmen adayları 

eğitsel materyal hazırlamak konusunda lisans eğitimi boyunca eksikliklerini tamamlamak 

üzere desteklenmektedir. (*Okul öncesi öğretmenliği özelindedir.) 

 

https://uzep.aydin.edu.tr/


   
 

   
 

 İngilizce Öğretmenliğinin diğer dil bölümlerinden (İngiliz Dili ve Edebiyatı, 

Mütercim Tercümanlık) farkı nedir? 

İngilizce Öğretmenliği programı Eğitim fakültesi altında İngiliz Dili öğretmenleri yetiştirmeyi 

hedefleyen bir programdır. Dolayısıyla, lisans eğitiminiz çoğunlukla bu dili nasıl öğreteceğiniz 

ile ilgili pedagojik dersleri içerir. Mezun olduğunuzda öğretmen unvanı alırsınız. (*İngilizce 

öğretmenliği özelindedir.) 

YATAY GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YANDAL VE ERASMUS ŞARTLARI 

 Kurum içi yatay geçiş nasıl yapılır? 

Kurum içi yatay geçiş yapabilmeniz için en az bir yarıyıl öğrenim görülmesi gerekmektedir. 

Kurum içi yatay geçiş için öğrencinin, kayıtlı olduğu programda tamamlamış olduğu dönem 

itibariyle genel not ortalamasının 4 üzerinden en az 2.29 olması gerekmektedir. Başarı şartını 

sağlayamayan, ancak merkezî yerleştirme puanı geçiş yapmak istediği diploma programının 

puan türündeki taban puanına eşit veya yüksek olan adaylar da yatay geçiş başvurusu (Ek 

Madde-1 ile) yapabilir. Başvurular öğrenci işleri ofisine kurum içi yatay geçiş formu ile 

Akademik Takvimde belirtilen tarihler arasında yapılacaktır.  

 Başka bir üniversitede aynı öğretmenlik programında okuyorum. Geçiş yaparsam 

derslerim sayılabilir mi? 

Evet, dersler arasında eğer içerik (%80) ve AKTS (%65) uyumu varsa alınan derslerin tamamı 

sayılacaktır. 

 Çift anadal programı (ÇAP) nedir? 

Lisans programlarını başarı ile yürüten öğrencilerin ilgi duydukları ikinci bir lisans 

programında eş zamanlı olarak ders alarak diploma almalarını sağlayan programdır. Çift anadal 

programı ücretsiz olup üniversitemizde çift anadal programına kayıtlı öğrenciler ek ücret 

ödemezler.  

 Çift anadal programına ne zaman başvurabilirim? 

Öğrenci ikinci anadal diploma programına, dört yıllık anadal lisans diploma programının en 

erken üçüncü yarıyılın başında, en geç beşinci yarıyılın başında gerekli koşulları sağladığı 

takdirde başvuru yapabilmektedir. 

Çift anadala başvuracak olan öğrenci başvurduğu yarıyıla kadar ana dalında aldığı tüm dersleri 

başarıyla tamamlamış olması ve öğrencinin başvuru sırasında anadal diploma programındaki 

genel not ortalamasının dörtlü sistemde en az 3.00 olması ve anadal diploma programının ilgili 

sınıfında başarı sıralaması açısından en üst %20 içinde yer alması gerekmektedir. (Anadal 

diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibarı ile en üst %20'sinde yer almayan 

ancak genel not ortalaması 3.00 ve daha yukarı olan öğrencilerden çift anadal yapılacak 

programın ilgili yıldaki taban puanından az olmamak üzere aynı türden puana sahip olanlar da 

çift anadal programına başvurabilirler.)  

 Yandal programı nedir? 

Lisans programlarını başarı ile yürüten öğrencilerin ilgi duydukları ikinci bir lisans 

programında eş zamanlı ders alarak sertifika almalarını sağlayan programdır. Yandal programı 

ücretsiz olup üniversitemizde yandal programına kayıtlı öğrenciler ek ücret ödemezler. 



   
 

   
 

 Yandal programına ne zaman başvurabilirim? 

Öğrenci yandal programına, dört yıllık anadal lisans diploma programında en erken üçüncü 

yarıyılın başında, en geç altıncı yarıyılın başında gerekli koşulları sağladığı takdirde başvuru 

yapabilmektedir. Yandala başvuracak olan öğrencinin başvurduğu döneme kadar lisans 

programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlamış olması ve öğrencinin başvuru sırasında 

anadal programındaki genel not ortalamasının en az 2,50 olması gerekmektedir. 

 Çift anadal/yandal programı başvuru, kabul ve devam koşulları nelerdir? 

Çift anadal/yandal işlemleri "Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki 

Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi 

Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" ve "İstanbul Aydın Üniversitesi Çift Anadal 

Programı ve Yandal Programı Yönergesi" hükümleri çerçevesinde yürütülür. Aşağıdaki tablo 

Fakültemizdeki programların Çift Anadal/ Yandal programları için ayırdığı kontenjanları 

göstermektedir.  Örneğin, Arapça Öğretmenliği programı Türkçe ve İngilizce Öğretmenliği 

programlarından 10 öğrenci kabul etmektedir. 

 

 



   
 

   
 

 Erasmus Öğrenci Değişim Programı var mıdır? 

Evet, Erasmus Değişim Programı kapsamında her yıl birçok Avrupa ülkesinden İstanbul Aydın 

Üniversitesi'ne öğrenciler gelmekte ve üniversite olarak anlaşmalı olduğumuz kurumlara 

öğrenci gönderilmektedir. Detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz. 

 Fakültenizdeki bir lisans programından mezun olduğumda lisansüstü eğitimi 

olarak hangi alanları tercih edebilirim? 

Mezun öğrencilerimiz kendi programlarında yüksek lisans yapabilecekleri gibi aşağıda 

belirtilen fakültemize ait farklı disiplinlerdeki lisansüstü programlarına şartlarını sağlayıp 

başvurabilir ve akademik kariyerlerine devam edebilirler. 

                Tezli Yüksek Lisans Programlarımız 

o ARAP DİLİ EĞİTİMİ  
o EĞİTİM YÖNETİMİ 
o İLKÖĞRETİM SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 

o İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ (İngilizce) 

o OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ 
o REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK 
o TÜRKÇE EĞİTİMİ 

               Tezsiz Yüksek Lisans Programlarımız  

o ARAP DİLİ EĞİTİMİ 

o EĞİTİM TEKNOLOJİSİ VE ÖĞRETİM TASARIMI 
o EĞİTİM YÖNETİMİ VE DENETİMİ 
o İLKÖĞRETİM SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 

o İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ (İngilizce) 

o REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK 
o OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ 

                Doktora Programımız 

o OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ 

Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. 

ÜCRETLER VE BURSLAR 

 Fakültenizde bulunan lisans programlarının ücretlerini öğrenebilir miyim? 

Ödeme şartları nasıldır? 

https://aday.aydin.edu.tr/kontenjan-ve-puanlar/ adresinden ücretlerle ilgili ayrıntılı bilgiye 

ulaşılabilir. 

 Üniversitedeki burslar nelerdir? 

Burs İmkanları – Aday Öğrenci Portalı (aydin.edu.tr) adresinden burslarla ilgili ayrıntılı bilgiye 

ulaşılabilir. 

 

https://www.aydin.edu.tr/en-us/international/erasmus/Pages/index.aspx
https://www.aydin.edu.tr/tr-tr/akademik/lisansustu-egitim-enstitusu/Pages/default.aspx
https://aday.aydin.edu.tr/kontenjan-ve-puanlar/
https://aday.aydin.edu.tr/burs-imkanlari/


   
 

   
 

 Burs geçerlilik süresi kaç yıldır? 

Burslar zorunlu eğitim öğretim dönemleri boyunca geçerlidir. 

 Başarı bursum hangi durumda kesilir? 

Üniversiteye giriş sınavı Başarı Bursu aşağıdaki şu durumlarda sona erer: 

a) Yabancı dil hazırlık sınıfını iki dönemde başarı ile tamamlayamama, 

b) İstanbul Aydın Üniversitesi Önlisans ve Lisan Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 

hükümlerine göre eğitim gördüğü programda güz ve bahar dönemlerinde üst üste iki kez aldığı 

not ortalamasının 2.00’nin altına düşmesi (Yaz Döneminde alınan dersler, dersin alındığı 

yarıyılın not ortalamasının hesabında değerlendirilir.), 

c) Yasal mazereti bulunmadan bir dönem devamsız kalma, 

d) Yükseköğrenim Kurumundan “Uzaklaştırma” cezası almış olmak. 

Başarısızlık nedeniyle bursu kesilen öğrenciler, tekrar burslu statüye geri dönemezler. Ancak 

üniversiteye giriş snavı bursu ile kayıt yaptıranlar kümülatif not ortalamalarını dört üzerinden 

2.00’ye çıkaran öğrenciler, normal yasal öğrenim süresi kadar burstan tekrar yararlanırlar. 

Başarı Destek Bursu’nun devam edebilmesi için ise genel not ortalamasının 3.00’ün üstünde 

olması gerekir. Herhangi bir yarıyıl sonunda not ortalaması 3.00’ün altına düşen öğrencinin 

bursu kesilir. Yukarıdaki c ve d maddeleri yazılı burs kesilme halleri aynen uygulanır. 

Ayrıntılı bilgi için T.C. İstanbul Aydın Üniversitesi Burs Yönergesi’ne bakabilirsiniz. 

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI (STAJ) 

 Öğretmenlik uygulaması kapsamında stajımı gerçekleştireceğim okul nasıl 

belirleniyor? 

Öğretmenlik uygulamasını gerçekleştireceğiniz okulu program başkanlığı yani üniversite 

belirliyor. Öğretim elemanları staj sürecinizde uygulama okullarını ziyaret ediyor ve 

uygulamaları gözlemliyor. Bu nedenle sadece fakültenin anlaşmalı olduğu eğitim kurumlarında 

staj yapılmaktadır.  

 Bir kurumda öğretmenlik yaptım/yapıyorum. SGK döküm belgesini göstersem 

staj derslerinden muaf olur muyum? 

Hayır. Staj uygulamaları MEB ve YÖK kapsamında yürütülmekte ve staj süreci boyunca 

öğretmen adaylarının bilgileri ve notlandırmaları MEBBİS’e girilmektedir. Bu süreç bir 

öğretim üyesi ve bir öğretmen tarafından gözlemlenmektedir. Bu gözlemlemelerin yapılmadığı 

durumlar için staj dersleri yapılmış sayılmamaktadır. Yani yapılan öğretmenlikler staj 

uygulaması yerine sayılmaz. 

 Formasyon programında aldığım öğretmenlik uygulaması dersi sayılır mı? 

Formasyon programında alınan staj dersleri programlara bağlı olarak farklı kademelere yönelik 

olabilir. Örneğin, ilköğretim matematik öğretmenliği programında öğretmenlik uygulamasının 

sayılması için ilköğretim kademesinde staj yapılmış olması gerekmektedir. (Detaylı bilgi için 

bakınız, Formasyon sertifikam var, erken bitirebilir miyim?) 



   
 

   
 

 Öğretmenlik uygulaması (yani staj) lisans eğitimi süresinde ne zaman 

gerçekleştiriliyor? 

Öğretmenlik uygulaması dersi içeriği bölüm/program bazlı değişmektedir. Ancak, bütün 

programlarda uygulama dersi dördüncü sınıfın hem güz hem de bahar döneminde mevcuttur. 

Öğrenciler dördüncü sınıf boyunca haftada bir gün uygulama okullarına giderek stajlarını 

gerçekleştirmektedir. 

 Rehberlik ve psikolojik danışmanlık programında uygulamalı dersler nelerdir? 

RPD Programı uygulamalı dersler açısından zengin bir lisans programıdır. Lisans sürecinde 

Topluma Hizmet Uygulamaları, Mesleki Rehberlik Uygulamaları, Bireyle Psikolojik Danışma 

Uygulama, Yerinde Uygulama, Psikolojik Testler, Psikodrama, Grupla Psikolojik Danışma, 

RPD Alan Çalışması gibi dersler ile uygulamalı olarak eğitim alırsınız. (*Rehberlik ve 

psikolojik danışmanlık programı özelindedir.) 

 Rehberlik ve psikolojik danışmanlık programı uygulamalı dersleri nerelerde 

tamamlanır? 

Uygulamalı derslerin bir kısmı devlete bağlı farklı okul seviyelerinde gerçekleşirken, adliye, 

insan kaynakları birimi, Rehberlik Araştırma Merkezleri, Aile Danışmanlığı Merkezleri, Kadın 

Danışma Birimleri ya da İstanbul Aydın Üniversite’sinin ilgili departmanları gibi farklı 

alanlarda öğrenciler kişisel tercihlerine göre kurum deneyimi kazanabilir. (*Rehberlik ve 

psikolojik danışmanlık programı özelindedir.) 

 Rehberlik ve psikolojik danışmanlık programından mezun olmadan önce bireyle 

psikolojik danışma yürütmek zorunlu mu? 

Lisans programının son senesinde “Bireyle Psikolojik Danışma Uygulama” dersi kapsamında, 

gerçek bir danışan ile süpervizyon altında psikolojik danışma süreci yürütmek zorunludur. 

(*Rehberliik ve psikolojik danışmanlık programı özelindedir.) 

SOSYAL İMKANLAR  

 Lisans eğitimi dönemince katılabileceğim sertifikalı eğitimler var mıdır? 

Öğrencilere özel indirim vb. imkânlar sağlanıyor mu? 

Üniversitemiz web sayfasında duyurular bölümünde ve mail ile dönemlik yapılacak eğitimlerin 

bilgisine erişim sağlanabilmektedir. Eğitimlerin bazıları sertifika ile sonuçlandığı gibi 

uygulama ile de sınırlı kalabilmektedir. Verilecek olan eğitimin niteliğine ve süresine bağlı 

olmak üzere değişmektedir. Ayrıca üniversitemiz bünyesinde kurulan İAÜ Sürekli Eğitim 

Merkezi de eğitimler planlamakta, öğrencilerimiz bu eğitimlerden indirimli yararlana 

bilmektedirler. Aşağıdaki linkten daha ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz. 

https://www.aydin.edu.tr/tr-tr/arastirma/arastirmamerkezleri/sem/Pages/default.aspx 

 Üniversitede hangi sosyal imkânlardan (Yurt, yemek, eğlence, spor vb.) 

yararlanılabilir? 

İstanbul Aydın Üniversitesi konaklama konusunda öğrencilerine destek olmaktadır. 

Üniversitemizin kız öğrenci yurdunda güvenli ve huzurlu bir ortam sunulurken, okul 

çevremizde de kız ve erkek öğrenciler için devlet yurtları ve özel yurtlar mevcuttur. 

https://www.aydin.edu.tr/tr-tr/arastirma/arastirmamerkezleri/sem/Pages/default.aspx


   
 

   
 

Üniversitemizin konumundan dolayı bu yurtlara ulaşım oldukça rahat oldukça rahat 

sağlanmaktadır. Kampüs alanı içerisinde çeşitli yemek ve içecek imkânına erişim kolaylığı 

bulunmaktadır. Spor faaliyetlerinin yapılabileceği spor merkezi mevcuttur.  

Yurt & Konaklama – Aday Öğrenci Portalı (aydin.edu.tr) adresinden konaklamayla ilgili ayrıntılı 

bilgiye ulaşılabilir. 

 Öğrenci kulüpleri bulunmakta mıdır? 

Öğrencilerin kendi aralarında veya öğretim elemanlarının rehberliğinde oluşumunu 

geçekleştirebilecekleri kulüpler kulüp açma talebi dilekçesine verilen olumlu yanıt 

çerçevesince açılabilir. Kulüplerin kendi kurallarına uygun buldukları üyeleri oluşumları 

içerisine dâhil etme karar mekanizmaları vardır. Aynı zamanda var olan kulüplere dâhil 

olabilme durumu da mevcuttur. 

MEZUNİYET SONRASI 

  Mezuniyet sonrası iş imkânları nelerdir? 

Mezun olan öğrencilerimiz, T.C. Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okullarda 

öğretmenlik yapabilmekte, üniversitelerde lisansüstü çalışmalar yürütebilmektedirler. 

 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği programında mezun olunca 

sadece öğretmenlik mi yapabilirim? 

Hayır. Programımızdan mezun olan öğrencilerimiz alacakları kaliteli bir pedagojik formasyon 

eğitiminin yanı sıra aynı zamanda ileri düzeyde bilgisayar uygulamalarına hakim 

olacaklarından, kolej ve okullarda öğretmen olmanın yanı sıra, uzaktan eğitim ile ilgili 

çalışmalar yapan firmalarda, web tabanlı proje geliştirme birimlerinde, yazılım geliştirme 

birimlerinde, eğitim ve öğretim ile ilgili kurumlarda, kurumların eğitim departmanlarında, web 

tasarımı yapan firmalar gibi kurumlarda 

▫ Öğretim tasarımcısı,  
▫ Uzaktan eğitim uzmanı / danışmanı, 
▫ Akademisyen 
▫ Bilgisayar sistemleri ve web tasarımcısı, 
▫ Web tabanlı eğitim tasarımcısı 
▫ Eğitim yazılımı geliştirme sorumlusu ve yetkilisi, 
▫ Ağ Yöneticisi, 
▫ Multimedya ve grafik tasarımcısı, 
▫ Proje yöneticisi ve takım lideri, 
▫ Bilgi-bilişim merkezi yöneticisi-danışmanı, 
▫ Öğretim tasarımı modelleri sürecinde test geliştirme ve değerlendirme uzmanı olarak 

görev yapabilmektedirler. (*Bilgisayar ve öğretim teknolojileri programı özelindedir.) 

 

 RPD Programında mezuniyet sonrası çalışma alanları nelerdir? 

Okuldan mezun olan öğrencilerimiz başta T.C. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel 

okullarda, Adalet Bakanlığında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında, Sosyal Hizmetler 

ve Çocuk Esirgeme Kurumunda, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında, Polis Akademisinde, 

Türk Silahlı Kuvvetlerinde, rehberlik ve araştırma merkezlerinde, üniversitelerin psikolojik 

https://aday.aydin.edu.tr/yurt-ve-konaklama/


   
 

   
 

danışma ve rehberlik merkezlerinde, kreş ve yuvalarda, yetiştirme yurtlarında, özel eğitim 

merkezlerinde ve işletmelerin insan kaynakları bölümlerinde psikolojik danışman ve/veya okul 

psikolojik danışmanı olarak görev alabilmektedirler. Ayrıca, üniversiteler bünyesinde çalışmak 

ve akademik faaliyetlerini sürdürmek isteyen öğrencilerimiz lisans eğitimini başarı ile 

tamamladıktan sonra, lisansüstü programlarda devam edip akademik faaliyetlere ve bu 

alandaki iş olanaklarına da yönelebilir. Mezuniyetiniz sonrası, okul psikolojik danışmanlığı, 

gelişim psikolojisi, örgütsel psikolojik danışma, travma psikolojik danışmanlığı, klinik 

psikoloji, uygulamalı psikoloji gibi alanlarda, kişisel tercihleriniz ve mevcut eğitim 

olanaklarına göre uzmanlığınızı kazanabilirsiniz. (*Rehberlik ve psikolojik danışmanlık 

programı özelindedir.) 

ULAŞIM 

 Kampüse nasıl ulaşabilirim? 

Toplu Taşıma 

Metrobüs ile Beşyol metrobüs durağı ve 73B (Florya-Bakırköy); 73F (Florya-Taksim) İETT 

otobüsleri ile inilip birkaç dakika yürüyüş ile, 

Aracınız ile 

E-5 Yönünden Geliyorsanız; 

1. İkitelli-Edirne sapağına girdikten sonra Basın Ekspres yoluna bağlanın.  

2. Bu yolda ilerken Çobançeşme ve Sefaköy sapağını geçtikten sonra 4. sapak olan Florya 

sapağından sağa girin. 

3. Florya sapağından sonra karşınıza çıkan Beşyol kavşağından 3. çıkıştan çıkın. 

4. Şükrü Balcı Polis Meslek Yüksekokulu istikametine doğru gittiğinizde hastanemize 

ulaşabilirsiniz. 

Beylikdüzü Yönünden Geliyorsanız; 

Metrobüs hattını takip ederek Küçükçekmece metrobüs durağını geçtikten sonra Florya sahil 

yoluna (yanyol) bağlanın. Sahilyolunu takip edin. Takip ettiğiniz sahil yolu sizi Beşyol’a 

çıkaracaktır. Beşyol kavşağından 3. çıkıştan çıkın, Şükrü Balcı Polis Meslek Yüksekokulu 

istikametine doğru gittiğinizde fakültemize ulaşabilirsiniz. 

 

Diğer sorularınız için Aday Öğrenci Portalı – İstanbul Aydın Üniversitesi (aydin.edu.tr)  
adresini ziyaret edebilirsiniz. 

https://aday.aydin.edu.tr/

