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SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 
Doktora Süreç Akış Şeması 

 

*Madde 21 (1) 
En az 60 AKTS – En az 8 ders  

En az 120 AKTS (Dersler + Seminer + Bilimsel Araştırmalar ve Yayın Etiği Dersi + Tez Çalışması) 

*Madde 22 (1) 
En az 4 - En çok 6 yarıyıl -BHP (Bilimsel Hazırlık Programı) hariç 

 

İlk Kayıt 

BHP uygulanacak mı? 

*Madde 12 (1) 
BHP öğrencisine lisans dersleri veya başka bir lisans 

programından dersler  aldırılabilir. 

*Madde 12 (2) 
BHP dersleri en çok 2 yarıyılda tamamlandı mı? 

*Madde 12 (2) 

Süre sonunda başarılı olamayan öğrencinin Enstitü ile 
ilişiği kesilir. 

Akademik takvimde belirtilen tarihlerde her 
yarıyıl kayıt yenilemek şartıyla, lisansüstü 

derslere kayıt olunmalıdır. 

Her dönem kayıt yeniledi mi? 

*Madde 16 

Ders geçme notu 75 (CB) (2.5) dir. Koşullu durumu yoktur. 

*Madde 31 (2) 
4 yarıyıl sonunda kredili derslerini ve seminerini başarıyla 

tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. 

*Madde 32 
Danışman, en geç birinci yarıyılın sonuna kadar Anabilim Dalı Akademik Kurul Kararı ile belirlenir ve 

Enstitüye bildirilir. 

Öğrenci derslerini ve seminerini 4 yarıyıl sonunda başarıyla tamamladı mı? 
 

GANO 2,50 ve üzerinde mi ? 

*Madde 33 
Derslerini ve seminerini tamamlayan öğrenci en geç beşinci yarıyılın sonunda yeterlik 

sınavına girmek zorundadır. Geçerli bir mazereti olmaksızın yeterlik sınavına 
girmeyen öğrenci Başarısız sayılır. Bir sonraki yarıyılda yapılan sınavda da Başarısız 

olan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir. 
 

*Madde 34 ve Madde 35 
Yeterlik yazılı ve sözlü sınavında Başarılı olan öğrenci için Tez İzleme Komitesi (TİK) 1 

ay içinde Anabilim Dalı tarafından oluşturulur ve Enstitüye bildirilir. 
 Yeterlik sınavında başarılı olan öğrenci en geç 6 ay içinde tez önerisini sözlü olarak 

savundu mu? 

*Madde 35 
 Tez önerisi Başarısız sayılır. Öğrenci yeni bir danışman 

ve/veya tez konusu seçebilir. Aynı danışmanla; en geç 3 

ay, farklı danışman veya tez konusu ile; en geç 6 ay 

içinde tekrar savunmalıdır. Tez önerisi bu savunmada 

da reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. 

* Madde 36 
TİK yılda iki kez toplanır. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı 

olarak üç kez Başarısız bulunan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir. 
 

*Madde 36 (4) 
Sosyal Bilimler alanlarında (anasanat dalları hariç 

olmak üzere) öğrencinin doktora tezinin teslim 
edilebilmesi ve savunma sınavına girilebilmesi için, 

doktora eğitimi sürecinde, Doktora tezi ile ilgili 
alanda ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli 

dergilerde veya uluslararası alan indekslerinde 
taranan dergilerde yayımlanmış veya yayına kabul 

edilmiş, en az bir adet makale ve ulusal/uluslararası 
bilimsel toplantılarda sunulan (poster hariç) tam 

metni veya özeti matbu veya elektronik olarak bildiri 
kitapçığında yayınlanmış çalışması olması gerekir. 

*Madde 30 (4) 
Her öğrenci öğrencilik süresince en az 4 (dört) 
seminer sunumuna dinleyici olarak katılmak 

zorundadır. 
 

* Madde 36 (1) 
Tezinin sonuçlanabilmesi için öğrencinin en az 3 (üç) TİK raporu sunması gerekir.  

Yayın şartı sağlanması gerekir. 
En az 4 adet seminer sunumuna dinleyici olarak katıldı mı? 
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*Madde 36 
Öğrenci tarafından hazırlanan tez çalışması CD içerisinde Enstitüye, Tez Teslim formu 
da anabilim dalına teslim edilir. Tez Jürisi anabilim dalı tarafından Enstitüye bildirilir. 

Benzerlik oranı kontrolü (en fazla %30) Enstitü tarafından yapılır ve anabilim dalı 
tarafından belirlenen tez jürisine benzerlik raporu bildirilir. 

Tezin Enstitüye teslim edildiği tarihten itibaren en geç 1 ay içinde Tez Savunma Sınavı 
yapılır. Sınav sonunda tez savunma sınav tutanağı Enstitüye teslim edilir. 

Öğrenci sınavda Başarılı bulundu mu? 

 

*Madde 36 
Tezi Başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin 

Üniversite ile ilişiği kesilir. 
Düzeltme kararı verilen öğrenci en geç 6 ay içinde tezi 
yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız bulunan 

öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. 
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*Madde 37 
Öğrenci ciltlenmiş tezinin 1 (bir) nüshasını, dijital kopyasını (CD içerisinde) ve 
mezuniyet için Enstitü tarafından istenen diğer belgeleri sınava girdiği tarihten 

itibaren 1 (bir) ay içinde Enstitüye teslim etmelidir. 

 Öğrenci belgelerini 1 (bir) ay içinde Enstitüye teslim etti mi? 
 

E 

*Madde 37 
Enstitü Yönetim Kurulu tarafından öğrenci dosyası incelenir. 

Geçici Mezuniyet Belgesi verilir. 
Hazırlandığında “Doktora Diploması” verilir. 

*Madde 37 
Bir ay içinde tezini teslim etmeyen öğrenci, geçerli 

mazeretini bildiren bir dilekçeyle Enstitü müdürlüğüne 

başvurarak en çok bir aylık ek süre talep edebilir. 

Belirtilen süre içerisinde tezini teslim etmeyen öğrencinin 

Enstitü ile ilişiği kesilir. 
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