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KLİNİK PSİKOLOJİ TEZLİ-TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ÖN 

BAŞVURU ve KABUL KOŞULLARI 

Klinik Psikoloji yüksek lisans programı bahar dönemi için ön başvurular 20.01.2023 tarihinde sonlanacaktır. Ön 

Değerlendirmesi kabul edilen öğrenci için bilim sınavı 23.01.2023 tarihinde yapılacaktır. Bilim sınavına kabul 

edilen öğrenciler hakkında bilgilendirmeler ise lisansüstü eğitim enstitüsü web sitesi üzerinden yapılacaktır. 

Öğrenci seçim süreci Madde 2’de detaylı şekilde açıklanmaktadır.  

Başarılar Dileriz. 

**Ön Başvuru Yapmak İsteyen Adayların https://apply.aydin.edu.tr/lisansustu/ adresinden online başvuru 

yapmaları gerekmektedir. Başvuru esnasında istenen belgeler aşağıda yer almaktadır. 

• Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi 

• Transkript (Orijinal) 

• ALES: 55 (Eşit ağırlık puan türünde)(Tezli 

öğrenciler için) 

• Askerlik Durum Belgesi 

• Kimlik Fotokopisi 

• Fotoğraf 

 

1. PROGRAMA BAŞVURU ŞARTLARI 

Programa PDR ve Psikoloji Bölümü lisans mezunları dışında başvuru alınmayacaktır. 

 

2. ÖĞRENCİ SEÇİM SÜRECİ 

a. Tezli Program 

• Ön değerlendirme sonucunda sınav hakkı bulunan öğrenciler, 23.01.2023 tarihinde bilim sınavına 

alınacaktır.  

• Bilim sınavı sonrasında aşağıda yer alan kriterler doğrultusunda sıralama yapılacak ve kontenjanın 5 katı 

sayıda öğrenci mülakata çağırılacaktır. Mülakata çağırılacak öğrenci listesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 

web sitesinde yayınlanacaktır. 

• ÖNEMLİ NOT: Bilim sınavından 60 puan altında alan adaylar, sıralamaya dâhil edilmeyecektir. 

Mülakata Çağırılacak Öğrenciler İçin Sıralama Kriterleri 

ALES BİTİRME NOTU BİLİM SINAVI 

%50 %25 %25 

 

• Mülakata hak kazanan öğrenciler için 25.01.2023 tarihinde mülakatlar yapılacaktır. Mülakat sonrası 

değerlendirme, aşağıdaki kriterler doğrultusunda yapılacaktır. Değerlendirme sonrası asil ve yedek 

öğrenci listesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü web sitesinde yayınlanacaktır. 

Mülakat Sonrası Sıralama Kriterleri 

ALES LİSANS GNO BİLİM SINAVI MÜLAKAT 

%25 %25 %25 %25 

b. Tezsiz Program 

• Ön değerlendirme sonucunda sınav hakkı bulunan öğrenciler, 23.01.2023 tarihinde bilim sınavına 

alınacaktır.  

• Bilim sınavı sonrasında aşağıda yer alan kriterler doğrultusunda sıralama yapılacak ve kontenjanın 5 katı 

sayıda öğrenci mülakata çağırılacaktır. Mülakata çağırılacak öğrenci listesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 

web sitesinde yayınlanacaktır. 

• ÖNEMLİ NOT: Bilim sınavından 60 puan altında alan adaylar, sıralamaya dâhil edilmeyecektir. 

Mülakata Çağırılacak Öğrenciler İçin Sıralama Kriterleri 

LİSANS GNO BİLİM SINAVI 

%50 %50 

 

• Mülakata hak kazanan öğrenciler için 25.01.2023 tarihinde mülakatlar yapılacaktır. Mülakat sonrası 

değerlendirme, aşağıdaki kriterler doğrultusunda yapılacaktır. Değerlendirme sonrası asil ve yedek 

öğrenci listesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü web sitesinde yayınlanacaktır. 

Mülakat Sonrası Sıralama Kriterleri 

LİSANS GNO BİLİM SINAVI MÜLAKAT 

%50 %25 %25 

 

https://apply.aydin.edu.tr/lisansustu/

