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Hazırlayan: Uzman Klinik Psikolog Bengü Sare Kılıç



KAPSAM

Bu dosya Işık Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek 
Lisans ve Doktora Programları kapsamında etik 
kurul başvuru sürecine dair takip edilmesi gerekilen 
adımları açıklamaktadır.



ETİK KURUL BAŞVURU DOSYASINDA 
OLMASI GEREKENLER

• Kapak (Öğrenci ismi, numarası, danışman hoca ismi ve unvanı, tez başlığı, yıl, üniversite adı vb. bilgiler)

• Etik kurul başvuru dilekçesi (tarih ve imzaya dikkat edilerek hazırlanmalı ve proje ise tez, tez ise proje ifadesi dilekçeden 
kaldırılmalı)

• Revizyon Mektubu (İlk başvuru sırasında yer almaz. Revizyon alan dosyalar içindir ve eklenmediği durumda dosya 
değerlendirilmeye alınmaz.)

• Dosyada danışman hocanın imzası yok ise "Bengü Kılıç isimli öğrencimin etik kurul başvuru dosyasını okudum ve 
başvuru yapmasını onaylıyorum." şeklinde bir onay maili atılmalı. Başvuru sırasında danışman hoca mailin cc kısmında 
yer almalı. 

• Etik kurul dosyası (Araştırmanın amacı, özgünlüğü, önemi, hipotezleri ve analizlerinin bulunduğu detaylı literatür 
araştırması)

• Etik kurul kontrol listesi (Etik kurul dosyasının özeti niteliğinde sunulan form)

• Bilgilendirilmiş Onam Formu

• SDBF (Sosyodemografik Bilgi Formu) ve Ölçekler

• Ölçek kullanım izin maillerinin ekran görüntüleri

• Türkçe Güvenirlik-Geçerlik makaleleri

• Bilimsel temel oluşturan iki makale veya tez (Daha fazla konmasına gerek yoktur.)



BAŞVURU 
DILEKÇESI



BAŞLIK 
SAYFASI



• Dosyanıza yönelik yapılan geribildirimlerin tümü için 
açıklama, ekleme ve çıkarma gibi yaptığınız tüm 
revizyonları açıkladığınız bir etik kurul revizyon 
mektubu hazırlamanız gerekmektedir. 

• Mektubunuzun etik kurul başvuru dosyanızda kapak 
ve dilekçeden sonra yer almalıdır.

• Bu revizyon mektubunda daha önce aldığınız 
geribildirim ve yaptığınız düzeltmeleri açıkça 
belirtmeli, eğer kurul tarafından istendiyse literatürce 
bunu açıklamalı ve referans göstermelisiniz.

• Düzeltme alan dosyalar, dosyanın danışman 
gözetiminde revize edilmesinin ardından bir sonraki 
etik kurulda değerlendirilmek üzere bahsedilen tüm 
adımlar tekrarlanarak teslim edilmelidir.

REVİZYON 
MEKTUBU



ETİK KURUL DOSYASI

1. Araştırmanın 

Amacı

a. Araştırmanın 

Amacı 

b. Özgünlüğün 

Açıklanması 

(Araştırmanın 

önemi ve 

sınırlılıkları) 

c. Hipotezler 

2. Araştırmanın 

Bilimsel 

Dayanağı ve İlgili 

Literatür 

a. Teorik Çerçeve 

ve Anahtar 

Kelimelerin 

Tanımları 

b. İlgili Literatür 

Taraması 

3. Yöntem 

a. Örneklem 

b. Veri Toplama 

Araçları 

c. Araştırmanın 

Deseni 

4. Veri Analizi 

a. Kullanılması 

Planlanan 

İstatistiksel 

Analizler (Her 

hipotez için hangi 

analizin 

kullanılacağı tek 

tek 

belirtilmelidir.) 

5. Kaynaklar 

(APA 

Formatında)

6. Ekler

Başlık!

(İlk Sayfada yer 

almalı)



ETİK KURUL KONTROL L İSTES İ



ÖNEML İ
NOKTALAR I

Etik kurul tarihinden en geç 1 hafta önceki gün saat 
17:00’e kadar dosyanızı göndermelisiniz. Bu tarih ve saati 
geçen dosyalar kurula iletilmeyecektir.

Etik kurul başvuru dosyaları iletilirken danışman hocaların 
CC’de yer alması, danışman hocaların dosyada imzası 
olması veya onay maili göndermesi gereklidir.

Tüm evrakları içerecek şekilde tek bir PDF dosyası olarak 
gönderilmelidir. Etik kurul başvuru dosyanızın ismi aşağıda 
bulunan örnekteki gibi olmalıdır. 

Örnek: İsim_Soyisim_Etik_Kurul_Başvuru_Dosyası

Etik Kurul Başvuru Dosyası APA formatına uygun 
yazılmalıdır.



ÖNEML İ
NOKTALAR II

Etik kurul dosya hazırlama aşaması; tez 
konusu ve detaylarına danışman hoca ile 
birlikte karar verilmesinin ardından, danışman 
onayı dahilinde gerçekleşmektedir.

Öğrenciler başlıklarını Klinik Psikoloji 
Koordinatörlük Sekreteri Ebru İşleyen’e
ilettikten sonra sistemden öğrencinin Tez/Proje 
başlığı değişimi yapıp yapmadığı Ebru İşleyen 
tarafından kontrol edilir.

Tez/proje başlığında herhangi bir değişiklik 
yapılmış ise öğrencinin “Tez/Proje Başlık 
Değişikliği” dilekçesini koordinatörlüğe iletmesi 
gerekir. 

Öğrenci tez/projesinde danışman hoca 
değişikliği yaptı ise “Danışman Hoca 
Değişikliği” dilekçesini Ebru İşleyen’e
iletmelidir.



TEZ/PROJE 
BAŞLIK 

DEĞIŞIKLIĞI



DANIŞMAN 
HOCA 

DEĞIŞIKLIĞI



BAŞARILAR DİLERİM.


