DOKTORA SÜRECİ
PROGRAMA KABUL VE PROGRAM SÜRESİ
Programa kabul edilen öğrencinin mezun olabilmesi için belirlenmiş gereklilikleri yerine getirmesi
gereken bir süreç başlar.
Doktor programının süresi (bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç) 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.
DANIŞMAN ATANMASI
Öğrenciye, en geç 1. yarıyılın sonuna kadar tez danışmanı atanır.
Anabilim dalı başkanı her bir öğrenci için doktorası veya doçentliği öğrencinin tez konusu ile
doğrudan ilişkili olmak üzere en az 4 yarıyıl lisans ya da iki yarıyıl boyunca tezli yüksek lisans dersi
vermiş ve en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş Yaşar Üniversitesi kadrosunda olan bir öğretim üyesini
tez danışmanı olarak önerir; enstitü yönetim kurulu kararı ile tez danışmanı kesinleşir.
Gerekli durumlarda ikinci tez danışmanı atanacak ise, Yaşar Üniversitesi kadrosunda olmayan ve en
az doktora derecesi olan kişilerden atanır.
DERS SÜRECİ
Öğrenci en erken 2.yarıyıl sonunda, en geç 4. yarıyıl sonunda kredili dersleri ve seminer dersini başarı
ile tamamlamak zorundadır.
YETERLİK SÜRECİ
Derslerini ve seminer dersini başarı ile tamamlayan öğrenciler, en geç beşinci yarıyılın sonunda
olmak üzere yeterlik sınavına girebilirler.
Yeterlik sınavları, anabilim dalı başkanlığınca önerilen ve enstitü yönetim kurulunca onaylanan beş
kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki
sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacı ile sınav jürileri kurar.
Bir yeterlik sınav jürisi en az ikisi Yaşar Üniversitesi dışından olmak üzere danışman dahil beş öğretim
üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığına enstitü yönetim kurulunca karar verilir; oy
hakkı yoksa jüri altı kişiden oluşur. Anabilim dalı başkanlığı “DR Yeterlik Sınavı Jürisi Öneri Formu”nu
enstitüye iletir ve yeterlik jürisi enstitü yönetim kurulunca atanır.
Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölümden oluşur. Yazılı sınavda başarılı bulunan öğrenci sözlü
sınava alınır. Sınav jürisi, öğrencinin başarılı olup olmadığına salt çoğunlukla karar verir. Karar,
anabilim dalı başkanlığınca “DR Yeterlik Jüri Sınav Tutanağı” ve “DR Yeterlik Sınav Kağıdı” ile birlikte
enstitüye 3 iş günü içinde iletilir.
BAŞARILI
BAŞARISIZ
Öğrenci başarılı bulunsa bile, yeterlik sınav jürisi, Sınavda başarısız olan öğrenci bir sonraki yarıyıl
toplam kredi miktarının 1/3’ünü geçmemek şartı sınava tekrar girebilir. Yeterlik sınavında ikinci
ile fazladan ek dersler almasını isteyebilir.
kez başarılı bulunmayan öğrencinin programla
ilişiği kesilir.
Bu durumda öğrenci bu işleri başarmak
zorundadır.
TEZ İZLEME KOMİTESİNİN OLUŞTURULMASI
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Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için Anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim
kurulu onayı ile 1 ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur. Anabilim dalı başkanlığı “DR Tez
İzleme Komitesi Öneri Formu”nu enstitüye iletir.
Tez izleme komitesi biri danışman, biri anabilim dalı içinden biri de anabilim dalı dışından olmak
üzere 3 öğretim üyesinden oluşur. İkinci tez danışmanı var ise, dilerse toplantılara katılabilir.
Tez izleme komitesindeki üyelerde, anabilim dalı başkanlığının “DR Tez İzleme Komitesi Üye
Degisiklik Formu”nu kullanarak önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile değişiklik yapılabilir.
TEZ ÖNERİSİ SAVUNMASI VE TEZ İZLEME SÜRECİ
Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci, yeterlik sınavından itibaren en geç 6 ay içinde tez
önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, bu savunmadan en az 15 gün
önce tez önerisini yazılı bir rapor olarak komite üyelerine dağıtır.
Tez izleme komitesi üyeleri salt çoğunluk ile tez önerisinin kabul, düzeltme veya reddedileceğine dair
karar verir. Karar “DR Tez Önerisi Sınav Tutanağı” ile beraber 3 işgünü içerisinde anabilim dalı
başkanlığı tarafından enstitüye iletilir.
KABUL
DÜZELTME
RED
Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez Öğrenci 1 ay içerisinde Öğrenci, aynı danışman ile
izleme komitesi Ocak-Haziran ve düzeltme yaptığı tez önerisi devam etmek istiyorsa 3 ay
Temmuz-Aralık ayları arasında birer tekrar sunar.
içinde yeni bir tez konusu
defa olmak üzere bir yılda en az 2 kez
ile tez önerisi sınavına
toplanır.
girebilir.
Toplantı tarihlerinden en az 1 ay önce
öğrenci, komite üyelerine tezindeki
ilerleme özetini ve bir sonraki dönemde
yapacaklarına ilişkin çalışma planını
içeren yazılı raporlarını sunar.

Öğrenci, yeni bir danışman
seçecek ise, yeni bir tez
konusu ile en geç 6 ay
içinde tekrar tez önerisi
sınavına girebilir.

Öğrencinin tez çalışmaları, tez izleme
komitesi tarafından başarılı ya da
başarısız bulunur. Kararı içeren “DR Tez
İzleme Komitesi Toplantı Tutanağı”
anabilim dalı başkanlığınca 3 işgünü
içerisinde enstitüye iletilir.
BAŞARILI
BAŞARISIZ
Bir öğrencinin
Komite tarafından
tezini
üst üste iki kez ya
savunabilmesi
da aralıklı olarak
için tez önerisinin toplamda 3 kez
kabulünden sonra tez izlemelerinde
en az 3 tez izleme başarısız bulunan
toplantısının
öğrencinin
yapılmış olması
program ile ilişiği
gerekmektedir.
kesilir.

Her iki durumda da yeni bir
tez
izleme
komitesi
oluşturulabilir.
Tez önerisi bu sınavda da
kabul edilmeyen öğrencinin
program ile ilişiği kesilir.

TEZ SAVUNMA SÜRECİ
İlk kez tezini savunacak veya daha önce savunmuş olup düzeltme aldığı için tekrar savunacak öğrenci
savunmadan önce tezini tamamlayarak danışmanına teslim eder.
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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)
RED (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.
kopyasını ve Ulusal Tez
Bu savunma için de tez
Merkezinden
alınan
tez
savunma sürecinde izlenmesi
yayımlama izin formunu
gereken
aşamalar
aynen
tez sınavına giriş tarihinden
uygulanacaktır.
itibaren bir ay içinde ilgili
enstitüye teslim eden ve tezi
Bu savunma sonunda da tezi
şekil yönünden uygun bulunan
başarılı bulunmayan öğrencinin
öğrenci doktora diploması
kayıtlı olduğu program ile ilişiği
almaya hak kazanır.
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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