DOKTORA TEZ TESLİM ve SINAV SÜRECİ
Doktora programının süresi (bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç) öğrencinin kayıtlı olduğu programa
başladığı dönemden itibaren 8 yarıyıl olup, program en çok 12 yarıyılda tamamlanır. Doktora
programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi 4 yarıyıldır. Öğrenci
yeterlilik sınavına en geç beşinci yarıyılın sonuna kadar girmek zorundadır. Öğrenci ilk yeterlik
sınavından basarız olursa bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Öğrencinin yeterlik sınavına en
fazla iki defa girme hakkı vardır.
Doktora derslerini ve seminer dersini başarı ile tamamlayıp, doktora yeterlilik sınavında başarılı
bulunduktan sonra tez önerisi kabul edilen öğrencin tezini savunabilmesi için en az üç tez izleme
komitesi raporu sunulması gerekir.

İlk kez tezini savunacak veya daha önce savunmuş olup düzeltme aldığı için tekrar savunacak öğrenci
savunmadan önce tezini tamamlayarak danışmanına teslim eder.

Danışman tezin savunulabilir olduğu görüşünde ise, tez, jüri üye sayısının bir fazlası kadar basılı
kopya ve 1 CD kopyası halinde enstitüye “DR Tezi - Sınav Başvuru ve Jüri Öneri Formu” ile birlikte
anabilim dalı başkanlığınca iletilir.
Tez jürisi, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi farklı bir
üniversiteden olmak üzere danışman dahil 5 öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup
olmadığı hususunda enstitü yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı yoksa jüri 6 öğretim
üyesinden oluşur. İkinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.
Tez sınavı, tez kopyalarının sınav başvuru ve jüri öneri formuyla birlikte anabilim dalı başkanlığınca
enstitüye tesliminden itibaren en erken 15 gün sonra olması şartıyla 40 gün içerisinde yapılır.
Tez jürisi enstitü yönetim kurulu kararı ile atanır. Enstitü teze ilişkin benzerlik/intihal raporunu alarak
tez kopyaları ile birlikte jüri üyelerine gönderir.
Tez sınavı tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur.
Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri, tez hakkında salt çoğunlukla kabul (S: Başarılı), ret (U:
Başarısız) veya düzeltme (I) kararı verir. Jürinin kararları enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez
sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye “DR Tezi -Jüri Sınav Tutanağı” ve her jüri üyesinin ayrıca
dolduracağı “DR Tezi - Jüri Bireysel Değerlendirme Formu” ile bildirilir.
Kabul (S: Başarılı)
Ret (U: Başarısız)
Düzeltme (I)
Doktora tezinin ciltlenmiş en az Kayıtlı olduğu program ile ilişiği Öğrenci, en geç altı ay içinde
3 kopyasını, imzalı tez jüri onay yönetim kurulu kararı ile kesilir. düzeltmeleri yapılan tezi aynı
sayfasını da içeren 3 CD
jüri önünde yeniden savunur.
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şekil yönünden uygun bulunan
öğrenci doktora diploması
almaya hak kazanır.

Bu savunma sonunda da tezi
başarılı bulunmayan öğrencinin
kayıtlı olduğu program ile ilişiği
yönetim kurulu kararı ile kesilir.

Not: Yabancı uyruklu öğrenciler
geçici e-devlet şifresi alarak
Ulusal Tez Merkezine giriş
yapabilirler.
Yabancı uyruklu öğrenciler
pasaport ve geçerli bir ikamet
izni ibraz ederek Yurt içinde PTT
Merkez müdürlüklerinden veya
yetkili şubelerden e-devlet
şifrelerini alabilirler.
e-Devlet şifresi yurt dışında
Elçilik ve Konsolosluklardan
temin edilebilir. Bağlı bulunulan
dış temsilciliklerden konuyla
ilgili detaylı bilgi alınabilir.
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