DOKTORA PROGRAMI SÜRECİ

I.YARIYIL

II.YARIYIL

Kredili derslerin alınması
Akademik Danışmanın atanması

Kredili derslerin alınması
Tez Danışmanın atanması

Öğrenci
en az 21 kredi (120
AKTS) en az 7 ders ve 1
adet seminer alıp başarılı
oldu mu?
(Lisans Derecesiyle
doktora yapanlar için en
az 42 kredi (180 AKTS),
14 ders ve 1 adet
seminer)
Not: Doktora Ders
Geçme Notu: 80 (BB)

III.YARIYIL
Kredili derslerin alınması
Seminer dersinin alınması

IV.YARIYIL
Doktora Yeterlilik Sınavına girme hakkı kazanan
öğrenci Yeterlilik sınavına girebilir (Öğrenci en geç 5.
Yarıyılın sonuna kadar sınava girmiş olmalıdır)

EVET

Öğrenci dilekçesine istinaden Doktora Yeterlilik
Jürisi Belirleme Komitesi tarafından atanan
Doktora Yeterlilik Sınavı Jürisi
1 üye Danışman Öğr.Üyesi
2 üye Anabilim Dalı Öğr. Üyesi
2 üye başka bir Yüksek Öğretim Kurumundan
(Sınav tarihinden en az 1 ay önce kesinleşir)
Sınav yazılı ve sözlü olarak yapılır. Yazılı
sınavdan başarılı olan öğrenci sözlü sınava alınır

Öğrenci için en geç 1 ay içerisinde Tez
İzleme Komitesi belirlenir
1 üye Tez Danışmanı
1 üye Anabilim Dalı Öğr.Üy.
1 üye Anabilim Dalı dışından

Öğrenci en geç 6 ay
içinde yapacağı Tez
Çalışması Önerisi
Raporunu en az 15 gün
önce Tez İzleme
Komitesi’ne yazılı olarak
yollar ve komite önünde
sözlü olarak savunur

EVET

1.RET
Tekrar savunmaya alınır.

2. RET
Öğrencinin ilişiği kesilir

DÜZELTME
1 Ay süre verilir

Öğrenci Doktora
Yeterlilik Sınavı
sonucunda başarılı
oldu mu?

HAYIR
Öğrenci bir sonraki yarıyılda
tekrar sınava alınır. Yeniden
başarısız olan öğrencinin ilişiği
kesilir

Salt çoğunluk ile Tez Önerisi kabul,DOKTORA
düzeltme PROGRAMI
veya red alır.
Düzeltme alan öneri için 1 ay süre verilir. Bu
SÜRECİ
süre sonunda Tez İzleme Komitesi kabul veya red kararı verir. Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir
danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına sahiptir. Bu durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir.
Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına
alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.

HAYIR
Öğrencinin Tez
Önerisi, Tez izleme
Komitesi
tarafından kabul
edildi mi?

Tez çalışması ETİK
KURUL ONAYI
gerektiriyorsa ise ETİK
KURUL ONAY süreci
izlenmelidir.

EVET

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
yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir. Tez önerisi
savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın belirtilen sürede
girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir.

EVET
Tez Çalışması savunma
için hazır mı?

Turnitin Raporu,
Hakemli Dergide
yayımlanmış bir makale,
Tezin Teslimi

Tez yazım kılavuzuna göre
tamamlanan tez, yukarıdaki
şartları taşıdığı takdirde en az bir
ay önceden enstitüye teslim
edilir.
Tez Jürisi Oluşturma
3 TİK Üyesi Öğrt. Üyesi
2 Kurum Dışı Öğrt. Üyesi

RET
Tezi başarısız bulunarak
reddedilen öğrencinin
yükseköğretim kurumu ile
ilişiği kesilir

AZAMİ SÜRE
YL Mezunları için Ders Dönemi 4 Yarıyıl,
Ders ve Tez Dönemi en fazla 12 yarıyıldır.
Lisans Mezunları için Ders Dönemi 6 Yarıyıl,
Ders ve Tez Dönemi en fazla 14 yarıyıldır.

Tez Savunması

DÜZELTME
En geç 6 ay
içerisinde aynı
jüri önünde tezi
yeniden
savunur.

KABUL
Tez inceleme ve değerlendirme formu
ve tez savunma jüri raporu formu üç
gün içinde ilgili enstitüye bildirilir. Tez
onay sayfasını ekleyerek ciltlenen tez
en geç bir ay içinde enstitüye teslim
edilir. YÖK Tez Veri Giriş Formu son
haline göre güncellenir.

Not: Altı çizili
kelimelerde ilgili
formlar mevcuttur.

Mezuniyet

