GENEL BİLGİLENDİRME
Başvuru İşlemleri ile ilgili bilgi almak için; Enstitü web sayfasını ziyaret ediniz.
* Doktora programını tamamlama süresi azami altı yıldır (12 yarıyıl).
Dersleri tamamlama süresi azami iki yıldır (4 yarıyıl).
Dört yarıyıl sonunda lisansüstü programında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla
tamamlayamayan ve diğer koşulları yerine getirmeyen; azami süre içerisinde ise tez savunmasına
girmeyen veya tez çalışmasında başarısız olan öğrencinin ilişiği kesilir.
* 21 krediden az olmamak üzere; alanı ile ilgili 7 ders, seminer, yeterlilik sınavı, tez önerisi,
uzmanlık alan dersleri ve tez çalışmasını içerecek şekilde toplam 240 AKTS’yi sağlamak
zorunludur.
* Derslerini ve seminerini başarı ile tamamlayan öğrencinin, en geç beşinci yarıyılın sonuna kadar yeterlilik
sınavına girmesi zorunludur.
* Seminer ve Uzmanlık alan dersleri kredisiz zorunlu derslerdir.
Seminer dersinin ilk dört yarıyıl içinde alınması zorunludur.
Uzmanlık Alan dersine her dönem kayıtlanmak zorunludur.
* Öğrenci 7 adet dersi alıp başarmak zorundadır. Başarısız olunan seçmeli dersler tekrar alınabilir veya yerine
farklı bir ders (Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile) seçilebilir.

I-II. YARIYIL

III-IV. YARIYIL

(Ders Dönemi)

(Ders veya Tez Dönemi)

* OBS üzerinden ders seçimi yapılır, danışman
onayından sonra seçilen dersler kesinlik kazanır.

* OBS üzerinden ders seçimi yapılır, danışman
onayından sonra seçilen dersler kesinlik kazanır.

Seminer
ve
unutulmamalıdır.

Seminer
ve
Uzmanlık
unutulmamalıdır.

Uzmanlık

alan

dersleri

alan

dersleri

* Derslerini tamamlayan öğrenci OBS üzerinden
Uzmanlık alan dersi ve teze kayıt yapmalıdır.

V. YARIYIL

VI-XII. YARIYIL

(Tez Dönemi)

(Tez Dönemi)

* OBS üzerinden uzmanlık alan dersi ve tez seçimi
yapılır, danışman onayından sonra seçilen dersler
kesinlik kazanır.
*Doktora Yeterlilik sınavı, Öğrenci dönem
sonuna kadar Doktora yeterlilik sınavına girmek
zorundadır.

* OBS üzerinden uzmanlık alan dersi ve tez
seçimi yapılır, danışman onayından sonra seçilen
dersler kesinlik kazanır.

Doktora Yeterlik Sınavı
* Kredili derslerini ve seminer dersini başarı ile tamamlayan ve genel not ortalaması 3,00’ün üstünde olan öğrenci
en geç beşinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.
* Yeterlik sınavı akademik takvimde belirtilen tarih aralığında yılda iki defa yapılır. Bir öğrenci en fazla iki defa
yeterlilik sınavına girebilir.
*Doktora Yeterlilik Sınavı, Ana Bilim Dalı tarafından önerilen ve ilgili Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanan beş
kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür.
*Doktora Yeterlik Sınavı Doktora Yeterlik Sınav Başvuru formu (Form - DYS02 ) ve Jüri Atama Formu (Form DYS03) ana bilim dalı başkanlığı aracılığıyla Enstitüye en az bir ay önce gönderilir.

* Doktora Yeterlik Sınavı Tutanak Formu (Form - DYS04 ) ve öğrencinin yazılı sınav evrakları ana bilim dalı başkanlığı
aracılığıyla savunmayı izleyen 3 iş günü içinde Enstitüye gönderilir.

BAŞARILI

BAŞARISIZ

en geç bir ay içinde
oluşturulur Form T01) ve ana bilim dalı başkanlığı aracılığı ile Enstitü Yönetim
Kurulu onayına sunulur.
* Tez İzleme Komitesi (Tez danışmanı ile enstitü ana bilim dalı
içinden ve dışından birer öğretim üyesi olmak şartıyla) üç
öğretim üyesinden oluşur.
* Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan
en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır.

İLİŞİĞİ
BAŞARILI

BAŞARISIZ

KESİLİR

*Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez
önerisi reddedilir.

DÜZELTME

KABUL

RET

Düzeltme için bir ay süre verilir

* Yeni bir danışman ve/veya tez
konusu seçme hakkı verilir. Bu
durumda yeni bir TİK atanabilir.
* Savunmaya ait Doktora Tez Önerisi Savunma
Tutanağı (Form - T02) ve Tez Önerisi Formu
(Form - T03) anabilim dalı başkanlığı aracılığı ile
savunma tarihini izleyen üç iş gününde Enstitü ‘ye
bildirilir.

* TİK Raporları sunulur (her 6 ay)
*En az 3 TİK raporu sunulması gerekir

* Programa aynı danışmanla devam
etmek isteyen öğrenci üç ay içinde,
danışman ve tez konusunu değiştiren
öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez
önerisi savunmasına alınır.

BAŞARILI

BAŞARISIZ

İLİŞİĞİ
KESİLİR

TEZ AŞAMASI
* Doktora tezi, tez çalışması ve sonrasında tezin jüri üyeleri önünde savunulması aşamalarını içerir.
* Tezini tamamlayan öğrenci enstitü Tez Yazım Kılavuzuna uygun biçimde yazdığı tezin bir kopyasını danışmanına teslim
eder.
*Tez jüri öneri formu Ana Bilim Dalı tarafından sınavdan en az bir ay önce enstitüye gönderilir.
*Doktora tez jürisi, tez danışmanı ve ilgili Ana Bilim Dalı önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile atanır. Jüri üçü tez
izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere beş öğretim üyesinden oluşur.
* Teze ilişkin intihal yazılım programı raporu alınarak tezle beraber jüri üyelerine gönderilir.

Form - T08
Tutanak Formu(Form - T07 ) ana bilim dalı başkanlığı aracılığıyla savunmayı
izleyen üç iş günü içinde Enstitü Müdürlüğüne gönderilir.

KABUL

DÜZELTME

* Sınav tarihinden itibaren en geç 6 ay
* MEZUNİYET işlemleri
başlatılır

RET

gerekli

düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde savunur.

BAŞARILI

*

DOKTORA DİPLOMASI
almaya hak kazanır.

BAŞARISIZ

İLİŞİĞİ
KESİLİR

