
NOT: Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu kararın tez sınavını izleyen 3 gün içinde enstitüye tutanakla bildirilmesi gerekmektedir. 

 

 
IŞIK ÜNİVERSİTESİ 

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ 

KLİNİK PSİKOLOJİ DOKTORA PROGRAMLARI İÇİN 
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FORMLARI İNDİRMEK İÇİN 

İLGİLİ FORMA TIKLAYINIZ 

PROGRAM KABUL/KAYIT 

& 

DANIŞMAN ATAMASI 

Tez Danışman 

Öneri Formu 

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

dönem itibari ile öğrenci ders seçimi yapmaktadır.  

Doktora Tez Danışman Ataması  

ve Konusunun Belirlenmesi 

(2. yarıyılın sonunda kadar) 

Doktora tez danışmanının tam zamanlı bir öğretim üyesi (Dr. Öğr. Üyesi, 

Doç. Dr, Prof. Dr.) olması zorunludur. Gerekli durumlarda Üniversite 

dışındaki bir yükseköğretim kurumundan danışman öğretim üyesi 

atanması enstitü yönetim kurulu onayı ile yapılabilir. Danışman ataması 

2. yarıyıl sonuna kadar yapılmalıdır. Doktora tez danışmanı ve konusu 

Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kesinleşir. 

Yeterlik Sınav 

Jürisi Öneri Formu 

Kredili Derslerin Tamamlanması 

GNO≥3,00 

Yeterlilik Sınavı 

(4. yarıyıl içerisinde) 

 

Öğrenci gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi 

tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans 

derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili 

derslerini 4 üzerinden en az 3 genel not ortalaması ile tamamlayamayan 

öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. 

Tez İzlemesi 

(Yeterliğin verilmesinin 

ardından en geç 6 ay içerisinde) 

 

Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci bir sonraki yarıyılda tekrar 

sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı 

ile ilişiği kesilir. İlk kez yeterlik sınavına girdiğinde yazılı sınavda başarılı 

olmuş öğrenci, ikinci sınav hakkında yazılı sınava alınmaz. 

 

Yeterlik Sınavı Jürisinin 

Oluşturulması 

(Savunma tarihinden en az 1 ay önce) 

5 Asıl 

Tez Danışmanı 

2 Bölüm Öğr. Üyesi 

2 Farklı Ünv. Öğr. Üyesi 

2 Yedek 

1 Bölüm Öğr. Üyesi 

1 Farklı Ünv. Öğr. Üyesi 

Yeterlik Yazılı 

Sınav Tutanağı 

Yeterlik Sözlü 

Sınav Tutanağı 

 

Tez danışmanı, savunma tarihini, yerini ve katılacak jüri üyelerinin e-posta 

adreslerini, savunma tarihinden en az 1 ay önce, tezin PDF dosyası ekli olacak 

şekilde e-posta ile ilgili Ana Bilim Dalı Başkanlığına bildirmelidir.  

Tez İzleme 

Komitesi Öneri 

Formu 

DOKTORA TEZİNİN 

SONUÇLANMASI  

Tez Danışman 

Görüş Formu 

DÜZELTME 

BAŞARILI 
BAŞARISIZ 

Tez Savunma Jürisinin öğrencinin tez savunmasını 

başarısız bulması halinde Üniversite ile ilişiği kesilir. 

Başarılı olarak savunulan tezin Turnitin Raporu’nu almabilmesi için öğrencinin savunma 

sonrasında turnitin sistemine kayıt olması ve (ezgi.bilican@isikun.edu.tr) Ezgi Hanım ile 

iletişime geçmesi gerekmektedir. Basılı halinin 1 ay içinde Enstitüye teslim edilmelidir. 

(Dilekçe ile 1 ay ek süre talep edilebilir.) Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci, koşulları 

yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz; öğrencilik haklarından yararlanamaz ve 

azami sürenin dolması halinde öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. 

Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç 6 

ay içinde düzeltmeleri yapılan tezini aynı jüri önünde 

yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız 

bulunarak tezi kabul edilmeyen öğrencinin Üniversite ile 

ilişiği kesilir. 

MEZUNİYET 

Doktora programı için süre her dönem kayıt yaptırıp 

yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami 

tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul 

edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on 

dört yarıyıldır. Tezin azami süre içerisinde teslim 

edilmemesi halinde öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. 

Etik Kurul 

Başvuru Süreci 

4. yarıyılda öğrencinin “Yeterlilik Sınavı” dersini seçmesi 

gerekmektedir. Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci 

yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrencinin en geç yedinci yarıyılın 

sonuna kadar yeterlik sınavına girmesi gerekmektedir. 

Yeterlik Sınav Sonucu 

Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay 

içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını 

kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. 

Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on 

beş gün önce komite üyelerine dağıtır. Tez önerisi kabul edilen öğrenci için 

tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer 

defa olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden 

en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana 

kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma 

planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya 

başarısız olarak belirlenir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı 

olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. 

Tez İzleme Komitesinin 

Oluşturulması 

 

5. yarıyılda öğrencinin “Tez Önerisi” dersini seçmesi 

gerekmektedir. Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için 

anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun 

onayı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur.  

Tez İzleme 

Komitesi 

Toplantı 

Tutanağı 

TEZ 

SAVUNMASI   

Etik Kurul Süreci 6., 7. ve 8. yarıyılda öğrencinin “Tez” dersini seçmesi gerekmektedir. Öğrencinin 

tez önerisine onay aldıktan sonra Etik Kurul Onayı için başvuru yapabilir.  

Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç tez izleme komitesi raporu 

sunulması gerekir. Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin, bilime 

yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni 

bir alana uygulama niteliklerinden en az birini yerine getirmesi gerekir. 

 

Tez Jürisinin Oluşturulması 

(Savunma tarihinden en az 1 ay önce) 

Tez Sınav Jürisi 

Öneri Formu 

Tez Sınav 

Tutanağı 

 

5 Asıl 

Doktora Tez Danışmanı 

2 Bölüm Öğr. Üyesi (1’i tez izleme komitesi 

üyesi) 

2 Farklı Ünv. Öğr. Üyesi (1’i tez izleme 

komitesi üyesi) 

2 Yedek 

1 Bölüm Öğr. Üyesi 

1 Farklı Ünv. Öğr. Üyesi 

Savunma Tarihinin 

Enstitüye Bildirilmesi 

 

Basılı Tez Tesliminde İstenilen Evraklar; (Formları İndirmek İçin Forma Tıklayınız.) 

- Tez Sınav Tutanağı 

- Tez Teslim Tutanağı 

- Turnitin Raporu (Danışman imzalı) 

- Kütüphane İzin Formu 

- Tez Veri Girişi ve Yayınlama Formu 

- İntihal Tutanağı 

- Tez Veri Giriş Formu (Öğrenci imzalı) 

- Ulusal/Uluslararası Makale/Yayın veya Kitap Bölümü  

- 4 adet bez ciltli tez ve arka kapağın iç kısımın da 1’er adet CD olmalıdır. 1 adet CD’de evraklar 

ile teslim edilmelidir. (CD içerisindeki tezin pdf’i YÖK referans numarası ile kaydedilmelidir. 

CD üzeri yazım formatı için yazım kılavuzunu inceleyeniz. CD içerisindeki tez mutlaka imza 

onay sayfasının da taranmış halı olmalıdır.) 

- 5 adet imza onay sayfası (4 adet ıslak imzalı onay sayfası teslim edilecek tezlerin içinde 

kullanılmalı ve 1 adette tüm evraklar ile birlikte teslim edilmelidir.) 
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