Doktora
Süreci

Güncelleme Tarihi: 17.06.2020

YÖK Lisansüstü Yönetmeliğine
buradan ulaşabilirsiniz.
Doktora
Kayıt İşlemi
Hayır

Eve
t

Bilimsel
hazırlık dersleri
OBS’den
öğrencinin
kendi
protokolünden
seçilmelidir

Öğrencinin ilişiği
kesilir.

2 Dönem içerisinde
derslerden en az CC notu
alarak bilimsel hazırlık
programını tamamladı mı?

Evet

Programa Başlangıç

Doktora sürecinin tamamlanması
için asgari süre 8 dönem, azami
süre 12 dönemdir.
Bütünleşik doktora sürecinin
tamamlanması için asgari süre 10
dönem, azami süre 14 dönemdir.

Hayır

Ders
Süreci

Bilimsel hazırlık
programı kapsamında
ders alıyor mu?

Hayır

Doktora sürecinde en geç 4. Dönem sonunda /
Bütünleşik doktora sürecinde en geç 6. Dönem sonunda en az
3.00/4.00 ortalama ile programdaki bütün dersler bitirildi mi?

Evet

En geç 2. dönemin sonunda D1
formu Enstitüye iletilir ve tez
danışmanı atanması gerçekleştirilir.
Tez danışmanı değiştirme, ortak tez
danışmanı atama – değiştirme
durumlarında D10
formu doldurularak enstitüye
iletilmelidir.

XXX690 Doktora
Seminer dersine kayıt
olunur.

Hayır
En geç 5. dönem
içinde XXX691
dersine kayıt olundu
mu?

Evet

Yeterlik sınavından
başarılı olundu mu?
Öğrencinin yeterlik sınavına en fazla iki
kere girebilir.

Evet

1 ay içinde D4 formu Enstitü’ye iletilir ve tez izleme
komitesi atanır.
Tez izleme komitesi (TİK): 3 üye (1 kişi kurum dışı)

En geç 6 ay sonra D5 formu (Tez Önerisi) Enstitü’ye
iletilir ve tez izleme komitesine tez öneri sunumu
yapılır. Tez önerisi kabul edilen öğrenci tarafından
(«http://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/giris.jsp» link
üzerinden üyelik oluşturulup sayfa içerisindeki Tez Veri
Giriş Formu bilgisayarda doldurularak kaydedilmeli ve
Referans Numarası alındıktan sonra formun basılarak
imzalanmış hali D5 formu ile beraber Enstitüye
iletilmelidir. (Ulusal tez merkezine veri girişi yapan
öğrenci ORCID ID numarası almalıdır)
Etik kurul onayı gerekiyorsa etik kurul raporu
tez çalışmasına başlamadan önce alınmalı ve
doktora tezi savunma jürisi öneri formu ile
birlikte Enstitü’ye iletilmelidir.

Yeterlik

Öğrencinin ilişiği
kesilir.

Hayır

Tez önerisi, belirlenen formatta
hazırlanır.

Yeterlik sınavından en az 3 hafta
önce D2 formu Enstitüye iletilir ve
Doktora yeterlik jürisi kurulur.

D3 formu Enstitü’ye iletilir.
- Mezuniyete kadar her dönem XXX700 Doktora
Tez dersine kayıt olunur.

Her 6 ayda bir(Temmuz / Ocak ayının
sonunda, Enstitü Takvimi incelenmeli) tez
izleme raporu hazırlanır ve tez ilerleme
toplanGsı yapılır. D6 formu Enstitü’ye iletilir.
2 kere üstüste veya toplamda 3 defa başarısız
olunursa öğrencinin ilişiği kesilir.

En az 3 başarılı tez izleme raporu tamamlamış,
en az 1 adet tez çalışmasından üretilmiş, SCI,
SCIE, DAAI, SSCI, AHCI, indekslerinden birinde
veya en az Q2 sınıfinda (Matematik doktora
programı için en az Q3) dergi makalesi* kabul
almış veya yayınlamış öğrenci tez çalışmasını
tamamlamışsa Tez Teslim Süreci başlar.

Doktora
tamamlanır.

* 2020 Bahar Dönemi ve sonrası Doktora yeterliliğe girecek öğrencilere uygulanacaktır

Tez

Doktora sürecinde en geç 4. Dönem sonunda /
Bütünleşik doktora sürecinde en geç 6. Dönem sonunda
yeterlik süreci başlar.

