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Öğrencinin doktora tezinin savunabilmesi için en
az üç tez izleme komitesi ve bir tez öneri
komitesi raporu sunması gerekir.

Öğrencinin danışmanıyla birlikte hazırladığı
en az bir adet bilimsel makalesinin; SCI,
SCI-Expanded, SSCI, AHCI ya da
Üniversitelerarası
Kurul
Başkanlığınca
Doçentlik sınavında kabul edilen alan
indekslerinde yayımlanmış/yayıma kabul
edilmiş olması (DOI numarası almış olmak),
şartlarından birini yerine getirmesi doktora
tez savunma jürisinin kurulması için ön şart
olarak aranır.

Yayın şartını sağlayan öğrenci, tez
danışmanının da onayını alarak jürisi
belirlenmek üzere doktora tezini enstitüye
teslim eder.

Öğrenci, tezini tamamlamış olup tez çalışmasını
danışmanına sunar ve danışmanında oluruyla, tez
değerlendirmesini ve sınavını yapmak üzere tez
jürisinin
kurulması
için
Jüri
Atama
Formunu( Form 6) ve Lisansüstü Tez Biçimsel
Değerlendirme Formunu (Form 27) Ana Bilim Dalı
Başkanlığına eder. Öğrencinin zorunlu ve seçmeli
ders
kontrolü,
Danışman/Ana
Bilim
Dalı
Başkanlığınca yapılmalıdır
Doktora tez jürisi; uzmanlık alanları
göz önünde bulundurularak danışmanın
tez izleme komitesi üyeleri ile birlikte
önereceği beş öğretim üyesi ve ilgili Ana
Bilim Dalı Başkanlığının önereceği beş
öğretim üyesi ile birlikte on öğretim
üyesi önerilir.

Ana Bilim Dalı Başkanlığı tarafından Jüri Atama
Formu (Form 6) EBYS sistemi üzerinden Enstitüye
gönderilir. Enstitü de ilgili Öğrenci İşleri personeli
tarafından dosyası hazırlanarak Enstitü Yönetim
Kurulu gündemini oluşturan ilgili personele teslim
edilir.

Öğrenci, spiralli tezini, yayını ve 40 MB
geçmeyen CD (İçinde tezin PDF formatı
ve Yayının kaynakça formatına göre
worde yazılır.) Enstitüye teslim eder.

Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile öğrencinin
doktora tez savunma sınavı jürisi oluşturulur.

A

Doktora jürisi, tez izleme komitesi ile
birlikte en az ikisi başka bir
yükseköğretim kurumunun öğretim
üyesi olmak üzere beş kişiden oluşur.
Danışmanın oy hakkı olup olmadığı
hususunda ilgili enstitü yönetim kurulu
karar verir. Danışmanın oy hakkı
olmaması durumunda jüri altı öğretim
üyesinden oluşur. İkinci danışmanı olan
doktora tezleri için jüri yedi asıl ve iki
yedek üyeden oluşur ve ikinci danışman
da jüri üyesi olarak atanır.

A

Jüri üyelerinin atanmasından sonra
öğrenci, on beş gün içinde tezini jüri
üyelerine teslim eder.
Öğrenci tezini jüri üyelerine teslim ederken
Savunma Öncesi Tez Teslim Tutanağını (Form
20) imzalatır. Ana Bilim Dalı Başkanlığı
tarafından ilgili evrak ve Tez Biçimsel
Değerlendirme Formu (Form 27) ile
EBYS
sistemi üzerinden Enstitüye iletir.

Öğrenci Tez savunma sınavının yapılacağı yer,
saat ve tarihi içeren, enstitünün ilgili Ana Bilim
Dalı Tez Savunma İlanı Bilgi Formu (Form 22)
savunman tarihinden en az 7 gün öncesinde Ana
Bilim Dalı Başkanlığına teslim eder. Ana Bilim
Dalı Başkanlığı tarafından ilgili evrak ve Tez
Biçimsel Değerlendirme Formu (Form 27) ile
EBYS sistemi üzerinden Enstitüye iletir.

Jüri
üyeleri;
Enstitü
Yönetim
Kurulu'nca atandıktan sonra en geç bir
ay içinde toplanarak, öğrenciyi tez
savunma sınavına alır.

DÜZELTME

Tezi hakkında düzeltme kararı verilen
Doktora öğrencisi ise tezini en geç 6 ay
içinde
aynı jüri önünde yeniden
savunur.
Savunma
sonucu
tezi
reddedilen öğrencinin Enstitü ile ilişiği
kesilir.

Sınav sonucu
KARAR?

RED

KABUL
Tezi reddedilen veya düzeltme sonrası
savunmada tezi reddedilen öğrencinin
enstitü ile ilişiği kesilir.
Tez
Savunma
Sınavının
tamamlanmasından sonra jüri, tez
hakkında kabul kararını içeren Tez
Savunma Sınavı Tutanak Formu (Form 7)
Ana Bilim Dalı Başkanlığına teslim edilir.

Bu karar ilgili Ana Bilim Dalı Başkanlığı
tarafından sınavı izleyen üç iş günü
içinde Tez Savunma Sınavı Tutanak
Formu (Form 7) ve Tez Değerlendirme
Kişisel Raporu (Form 16) ile birlikte
Enstitüye bildirilir. Ret kararı veren jüri
üyesinin/üyelerinin gerekçesi tutanağa
eklenir.

B

B

Doktora tez savunma sınavında başarılı olan
öğrenci, doktora tezinin ciltlenmiş ve jüri
üyelerince imzalanmış en az bir kopyası ile
birlikte elektronik ortamda yazılmış en az bir
kopyasını tez savunma sınavına giriş
tarihinden itibaren bir ay içinde enstitüye
teslim etmek zorundadır.

İlgili enstitü tarafından tezin tesliminden
itibaren üç ay içinde doktora tezinin bir
kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma
ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere
Yükseköğretim
Kurulu
Başkanlığına
gönderilir.

Tez savunma sınavında başarılı olmak ve
diğer koşulları da sağlamak kaydıyla,
doktora tezini ve enstitü tarafından
istenen diğer belgeleri ilgili enstitüye
teslim eden ve tezi tez yazım kurallarına
uygun bulunan doktora öğrencisi, Enstitü
Yönetim Kurulu Kararıyla doktora
diploması almaya hak kazanır.

Enstitü yönetim kurulu, talep halinde teslim
süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu
koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları
yerine getirinceye kadar mezun olamaz,
öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami
süresinin dolması halinde enstitü ile ilişiği kesilir.

