
DOKTORA SÜRECİ 

 

Programa 
Kabul

•Başvuru koşullarını sağlayan ve yazılı/sözlü mülakatlarda başarılı olan öğrenciler kayıt hakkı kazanır.

•Burs alabilmek için öğrencilerin burs koşullarını sağlaması beklenir. 

•Program süresi en az 8 yarıyıl olup, en fazla 12 yarıyıldır.

Ders 
Kaydı

•Kayıt sırasında atanan Akademik Danışman onayı ile OBS sisteminden ders seçimi yapılır.

•Program sürecince toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az 7 ders, seminer dersi alınmalıdır. 

Danışman 
& Tez 

Konusu

•En geç 1. yarıyıl sonuna kadar Tez Danışmanı,

•En geç 2. yarıyıl sonuna kadar Tez Konusu belirlenir.

Ders 
Aşaması

•En geç 4. yarıyıl sonuna kadar müfredatın zorunlu dersleri tamamlanmalıdır.

•Seminer ve derslerini tamamladığı halde izleyen yarıyıl ya da yarıyıllarda yeterlik sınavına girecek öğrenciler, “XXX 56XX Guided 
Research/Focused Study/Proficiency” vb. dersine kayıtlanırlar.

•Lisansüstü derslerde başarılı olmak için en düşük not B- 'dir.

•Seminer dersi zorunludur, notu S veya U şeklindedir. 

•Araştırma ve Etik konusunda ders almak zorunludur. Yüksek Lisansta eşdeğer bir ders alındığı belgelendiği durumda Yönetim 
Kurulu kararı ile başka bir seçmeli ders alınabilir.

•Diğer programlardan en fazla 2 ders alınabilir. Lisans dersleri kredi yüküne sayılmaz.

Yeterlik 
Süreci

•Derslerini ve seminer dersini başarı ile tamamlayan öğrenciler, en geç 5. yarıyılın sonunda olmak üzere yeterlik sınavına 
girebilirler.

•Yeterlik sınav jürisi en az ikisi Yaşar Üniversitesi dışından olmak üzere danışman dahil 5 öğretim üyesinden oluşur.

•Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölümden oluşur. Yazılı sınavda başarılı bulunan öğrenci sözlü sınava alınır. 

•Öğrenciler, yazılı ve sözlü sınavların her birinden 100 üzerinden en az 60 puan alırlarsa ve her iki sınavın da eşit ağırlıklı 
ortalaması olarak hesaplanan puan 100 üzerinden en az 70 puan olursa başarılı sayılırlar. 

•Juri kararı, ilgili tutanak ve formları Anabilim Dalı başkanlığınca Enstitü'ye 3 iş günü içinde iletilir.

Tez 
Önerisi, 

Tez 
İzleme 
Süreci

•Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için 1 ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur. İlgili form Anabilim dalı başkanlığı 
aracılığıyla Enstitü'ye iletilir.

•Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci, yeterlik sınavından itibaren en geç 6 ay içinde tez önerisini tez izleme komitesi 
önünde sözlü olarak savunur.

•Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere 
bir yılda en az 2 kez toplanır. Üst üste 2 kez, ya da toplamda 3 kez başarısız olması durumunda ilişik kesilir.

Tez 
Savunma-

sına 
Girmek 

için

•Tez savunmasına girmek için en az 3 Başarılı Tez İzleme Komitesi toplantısı yapılması gerekir.

•GNO 3.00 ve üzeri olmalıdır.

•Varsa yayın koşulu sağlanmalıdır.

Tez 
Savunma 

Başvurusu

•Tez yazım kurallarına uygun olarak hazırlanan ve danışman tarafından onaylanan tez, Tez Savunma Başvuru Formu ve varsa yayın 
ile birlikte ABD/ASD başkanı tarafından Enstitü'ye iletilir.

•Tez, tez yazım kurallarına uygun ve benzerlik taraması kabul edilen sınırlarlar içinde ise, 

•Öğrenci savunmaya girme koşullarını sağlıyor ise,

•Jüri uygun ise Ensitütü, Tez Savunma toplantısı kararı alır, duyuruları yapar.

•Öğrenci ve danışman tezi ve toplantı tarihini/yerini jürilere iletir.

Tez 
Savunma

•Öğrenci jüri önünde tezini savunur.

•Savunma tutanağı ve bireysel jüri değerlendirme formları 3 gün içinde Enstitüye iletilir.

•Başarılı bulunursa S notu alır ve 1 ay içinde tezini teslim eder.

•Düzeltme istenirse I notu alır ve 6 ay içinde tezini aynı jüri karşısında tekrar savunur.

•Başarısız bulunursa U notu alır ve program ile ilişiği kesilir.

Tez 
Teslimi

•LEE Tez Yazım Kılavuzu'nda belirtilen gereklilikleri sağlayan, format yönünden uygun olan tezler beyaz karton basılı ciltli (spiralsiz) 
3 adet kopya halinde enstitüye teslim edilir. Bir nüshası jüriler tarafından imzalanmış olmalıdır.

•Ulusal Tez Merkezi'nden "tez veri giriş formu" alınmalı ve enstitüye teslim edilmelidir.

•Tez veri giriş formunda bulunan referans numarasıyla kaydedilmiş olan PDF tez hali 3 adet CD ile Enstitü'ye teslim edilmelidir. 
Dosya içerisinde herhangi bir kişisel veri olmamalıdır.

•Hem öğrenci hem danışmanı tarafından imzalanmış olan Tez Teslim Formu Enstitü'ye teslim edilmelidir.


