
 

 

IŞIK ÜNİVERSİTESİ 

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ 

KLİNİK PSİKOLOJİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS 

PROGRAMLARI İÇİN SÜREÇ ŞEMASI 

FORMLARI İNDİRMEK İÇİN 

İLGİLİ FORMA TIKLAYINIZ 

PROGRAM KABUL/KAYIT 

& 

DANIŞMAN ATAMASI 

Proje Danışman 

Öneri Formu 

Ders Seçimi İlk dönem dersler Öğrenci İşleri tarafından paket olarak atanmaktadır. İkinci 

dönem itibari ile öğrenci ders seçimi yapmaktadır. 

Proje Danışman Ataması 

(1. yarıyılın sonunda kadar) 

Proje danışmanının tam zamanlı bir öğretim üyesi (Dr. Öğr. Üyesi, Doç. 

Dr., Prof. Dr.) veya doktora derecesine sahip bir öğretim görevlisi 

olması zorunludur. Danışman ataması 1. yarıyıl sonuna kadar 

yapılmalıdır. Proje danışmanı Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile 

kesinleşir. 

Proje Konusunun Belirlenmesi 

(2. yarıyılın sonunda kadar) 

Proje Başlığı 

Öneri Formu 

Öğrencinin danışmanıyla beraber belirlediği proje konusunu da en geç 

2. yarıyılın sonuna kadar enstitüye önerir. Proje konusu Enstitü 

Yönetim Kurulu onayı ile kesinleşir.  
 

Proje Ders Seçiminin 

Yapılması 

Proje danışman ataması yapılan her öğrencinin dönemlik derslerine 

ek 2. yarıyıl itibari ile “Yüksek Lisans Projesi” dersini seçmesi ve 

yarıyılın sonunda da danışmanına yazılı proje ve/veya rapor vermesi 

zorunludur. 

Derslerin Tamamlanması 

GNO≥2,50 

3. yarıyıl sonuna kadar derslerini başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin 

Üniversite ile ilişiği kesilir. 

PROJE YAZIMI 

Proje yazma süreci boyunca her yarıyıl proje danışmanı tarafından 

öğrencinin proje çalışmaları değerlendirilerek F veya TP notu verilir. 

Azami süre içerisinde projesini tamamlayamayan öğrencinin Üniversite 

ile ilişiği kesilir. 

BAŞARILI 

BAŞARISIZ 

Dönem projesi başarısız 

bulunan öğrencinin Üniversite 

ile ilişiği kesilir. 
Başarılı bulunan projelerin teslimi öncesinde Turnitin 

Raporu’nu almaları gerekmektedir. Öğrencinin turnitin 

sistemine kayıt olması için (ezgi.bilican@isikun.edu.tr) Ezgi 

Hanım ile iletişime geçmesi gerekmektedir. 

MEZUNİYET 

Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla 

tamamlayan öğrenciye tezsiz yüksek lisans diploması 

verilir. Tezsiz Yüksek Lisans için azami süre, kayıt 

yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın, 3 yarıyıldır. 

Projenin azami süre içerisinde teslim edilmemesi halinde 

öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. 

Basılı Proje Tesliminde İstenilen Evraklar; (Formları 

İndirmek İçin Forma Tıklayınız.) 

- Proje Teslim Tutanağı 

- Turnitin Raporu (Danışman imzalı) 

- İntihal Tutanağı 

- 2 adet karton ciltli proje ve arka kapağın iç kısımın da 

1’er adet CD olmalıdır. (yazım formatı için yazım 

kılavuzunu inceleyeniz.) 

- 2 adet İmza Onay sayfası ıslak imzalı olmalı ve teslim 

edilecek projenin içinde kullanılması gerekmektedir.) 

 

Etik Kurul 

Başvuru Süreci 

Tezsiz program öğrencileri; İnsan 

katılımcıları içeren tüm araştırmalar 

(görüşmeler, anketler ve soru formları 

dahil) etik kurula başvurabilir. 

https://www.isikun.edu.tr/klinik-psikoloji-yuksek-lisans/formlar
https://www.isikun.edu.tr/klinik-psikoloji-yuksek-lisans/formlar
https://www.isikun.edu.tr/i/content/17139_1_1-Proje-Danisman-Oneri-Formu.pdf
https://www.isikun.edu.tr/i/content/17139_1_1-Proje-Danisman-Oneri-Formu.pdf
https://www.isikun.edu.tr/web/1078-7419-1-1/isik_universitesi/akademik/lisansustu_egitim_enstitusu__programlar__yuksek_lisans__psikoloji_ana_bilim_dali_programlari__klinik_psikoloji_yuksek_lisans_programi/ders_plani
https://www.isikun.edu.tr/i/content/17139_1_5-Proje-Basligi-Oneri-Formu.pdf
https://www.isikun.edu.tr/i/content/17139_1_5-Proje-Basligi-Oneri-Formu.pdf
https://www.isikun.edu.tr/i/content/1177_1_Turnitin_Kullanma_Kilavuzu.docx
https://www.isikun.edu.tr/i/content/1177_1_Turnitin_Kullanma_Kilavuzu.docx
mailto:ezgi.bilican@isikun.edu.tr
http://www.isikun.edu.tr/i/content/13881_1_13881_1_MEZUNIYET_ISLEMLERI_%20-%2019.06.2019.doc.pdf
https://www.isikun.edu.tr/i/content/17139_1_4-Proje-Teslim-Tutanagi.pdf
https://www.turnitin.com/login_page.asp?lang=tr_TR
https://www.isikun.edu.tr/i/content/17138_1_11-Intihal-Tutanagi.pdf
https://www.isikun.edu.tr/web/1078-1182-1-1/isik_universitesi/akademik/lisansustu_egitim_enstitusu__programlar__yuksek_lisans__psikoloji_ana_bilim_dali_programlari__klinik_psikoloji_yuksek_lisans_programi/tez_yazim_kurallari
https://www.isikun.edu.tr/web/1078-1182-1-1/isik_universitesi/akademik/lisansustu_egitim_enstitusu__programlar__yuksek_lisans__psikoloji_ana_bilim_dali_programlari__klinik_psikoloji_yuksek_lisans_programi/tez_yazim_kurallari
https://www.isikun.edu.tr/klinik-psikoloji-yuksek-lisans/formlar/etik-kurul
https://www.isikun.edu.tr/klinik-psikoloji-yuksek-lisans/formlar/etik-kurul

