
 
 

Başarısız 

Bir sonraki yarıyılda 
yeniden yeterlilik 

sınavına alınır. 

Başarısız Başarıl 

               T.C. 

                                                              İSTANBUL YENİYÜZYIL ÜNİVERSİTESİ  
                                                                 SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 

                                                               DOKTORA ÇALIŞMASI SÜRECİ* 
 

 

İş Akış Süreci Görev, Yetki ve Sorumluluklar**
 

Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün doktora programlarına kayıt olan öğrencilerin Ders 
Ders danışman ataması Danışmanları OBS ‘nde gösterilmektedir. 

 

 
 

Ders kaydı işlemleri 
 
 

 
Ders kaydının tamamlanması 

 

 
Tez danışmanı atanması 

Tez danışmanı onayı 

Ders döneminin tamamlanması 
 
 
 
 

Yeterlik komitesinin 
oluşturulması 

Öğrenci; Birinci yarıyıl başında Akademik Takvimde ilan edilen tarihlerde güz yarıyılı 
müfredatına göre ders havuzundan; İkinci yarıyılın başında Bahar yarıyılı müfredatına 
göre ders havuzundan açılacak olan dersleri OBS üzerinden seçer. *Doktora 
öğrencileri için “Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği “ dersinin alınması zorunludur. 

 

Seçilen dersler öğrenci tarafından OBS üzerinden ders danışmanına onaylaması için 
gönderilir. Ders danışmanı seçilen dersleri onayladığı zaman süreç tamamlanmış 
olur. 

Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün doktora programlarına kayıtlı olan öğrenciler için en geç 
ikinci yarıyılın sonuna kadar öğrencinin kayıtlı olduğu anabilim dalı başkanlığınca 
doktora tez danışmanı önerilir. ( Doktora Tez Danışmanı Öneri Formu ) 

Önerilen tez danışmanı, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylandıktan sonra 
öğrenci OBS sistemine işlenir. 

Ders dönemi güz ve bahar yarıyılı olmak üzere iki yarıyıldır. Öğrencinin yeterlik 
aşamasına geçebilmesi için GANO’sunun 4.00 üzerinden en az 3.00 olması, 60 Akts 
tamamlaması ve her bir ders notunun en az CB olması gerekmektedir. 
Ders döneminin belirtilen şartlarda tamamlanmasının azami süresi dört yarıyıldır. 

Yeterlik sınav jürisi, en az ikisi kendi yükseköğretim kurumunun dışından olmak üzere 
danışman dahil beş öğretim üyesinden oluşur. Yeterlik sınav komitesinin 
oluşturulması aşamasında YETERLİK SINAVI BAŞVURU FORMU’nun hazırlanması ve 
anabilim dalı başkanlığına teslim edilmesi gerekmektedir.(Doktora yeterlik Sınav 
Jürisi Öneri Formu) ( Doktora Yeterlik Başvuru Formu) 

 

 
 

Yeterlik sınavı 
 
 

 

 

Yeterlik sınavı Haziran ve Aralık dönemleri olmak üzere yılda en fazla iki kez yapılır. 
Akademik takvimde Doktora Yeterlik Sınav Tarihleri ve Başvuru Tarihleri 
açıklanmaktadır.) 
Yüksek lisans derecesiyle kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın sonuna kadar 
yeterlik sınavına girmek zorundadır.  

 
Yeterlik sınav tarihi, DOKTORA YETERLİK SINAV TARİHİ sınavın yapılacağı tarihten 
önce Enstitüye teslim edilir. Sınav tarihinden bir gün önce ya da aynı gün enstitüden 
YETERLİK SAVUNMA TUTANAKLARI elden alınır. Öğrencinin yeterlik sınavının 
sonucu enstitü anabilim dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde 
enstitüye bildirilir. 

 
 
 

 

 
Yeterlik sınavının başarıyla sonuçlanması halinde bir ay içinde DOKTORA TEZ İZLEME 
KOMİTESİ ÖNERİ FORMU hazırlanarak tez izleme komitesi oluşturulur. 
Tez izleme komitesi danışman, enstitü anabilim dalı içinden ve dışından olmak üzere 
üç üyeden oluşur.  

 
Yeterlik sınavını veren öğrenci en geç altı ay içinde tez önerisini izleme komitesi 
önünde savunur. (Öğrencinin Doktora tez önerisi savunma sınav formunu 
savunmaya girmeden önce Enstitüye teslim etmesi gerekir.) Savunmada TEZ ÖNERİSİ 
SAVUNMA SINAV TUTANAĞI sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye teslim edilir. 

 

 

Aynı danışmanla devam eden 

öğrenci üç ay, tez konusu ve 

danışmanı değişen öğrenci altı 

ay içinde yeni bir tez önerisi 

sunar 

Tez içeriğini etkilemeyecek şekilde TEZ BAŞLIĞI’nda yapılacak küçük değişiklikler için 
tez danışmanının değişikliği onaylayan dilekçesiyle birlikte yeniden DOKTORA TEZ 
KONUSU FORMU hazırlanarak tez savunma tarihinden önce enstitüye teslim 
edilmesi gerekmektedir. 

 
 

 

  

İ  ilişik kesilir 

 

 

 
 
Enstitü Yönetim Kurulu’nun tez önerisini kabul ettiği tarihten sonra tez izleme yapılabilir. Tez izleme komitesi, 
Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık dönemlerinde birer defa olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Yapılan tez 
izlemeler sonunda DOKTORA TEZ İZLEME RAPORU TUTANAĞI Enstitüye teslim edilir. (  Doktora Tez İzleme 
Sınav Formunun izlemeden önce Enstitüye Teslim edilmesi gerekmektedir.) Öğrenci her yarıyıl tez izleme 
komitesi sınavına girmek zorundadır. EYK tarafından kabul edilmiş bir mazereti bulunmadan enstitüye süresi 
içerisinde rapor sunmayan veya sınava girmeyen öğrencinin tez izleme sınavı başarısız sayılır. 1 ay önce TİK  
üyelerine  raporunu vermeyen; bu nedenle tez izleme komitesi toplanamayan öğrenciler başarısız sayılacaktır.

 

 
 

Doktora savunma sınavına girebilmek ve tezi enstitüye teslim edebilmek için en az 3 
tez izleme komitesinden başarılı sonuç almak gerekmektedir. 

 

 

 

 
 
 
 

 
Doktora savunmasından önce teze ilişkin intihal yazılım raporu oluşturulmalıdır. 
  
Benzerlik raporunda benzerlik oranları toplamda %20’un altında olmalıdır. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DÜZELTME: Altı ay 

içinde programın 

azami süresi 

dolmadan aynı jüri 

önünde yeniden 

savunma yapılır 

Tez savunma jürisi bilim dalı ve anabilim dalı başkanlığı tarafından oluşturulur. 
Savunma jürisi üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en 
az ikisi kendi yükseköğretim kurumu dışından olmak üzere danışman dahil beş 
öğretim üyesinden oluşur. Savunma jürileri DOKTORA TEZ SAVUNMA İSTEK FORMU 
hazırlanarak enstitüye bildirilir. 

RED KABUL 

İlişik kesilir. 

Doktora tez savunma jürisinin 

oluşturulması ve tez 

savunmasının 

Yapılması 

 

 

Teze İlişkin İNTİHAL YAZILIM 

PROGRAMI RAPORU’nun 

danışman tarafından alınması 

ve enstitüye teslim edilmesi. 

En az üç izleme komitesinden başarıyla 

geçen öğrenci doktora tezini savunma 

hakkı kazanır. Üçüncü ya da daha 

sonraki herhangi bir izlemede komite 

tezin savunulabilirliğine karar verirse, 

öğrencinin katıldığı son izlemede 

izleme tutanaklarıyla birlikte 

DOKTORA TEZ SAVUNMA İSTEK 
FORMU da hazırlanarak Enstitüye 
teslim edilir. 

BAŞARILI 

Üst üste iki, aralıklı üç 

izlemeye katılmama ya 

da BAŞARISIZLIK 

Tez izleme süreci 

KABUL 
RED 

DÜZELTME: 
Bir ay süre 

Tez önerisinin 
sunulması 

Tez izleme komitesinin 
oluşturulması 

İlişik kesilir 

Başarılı 

 
 



İlişik kesilir 

 

 
 
 

KABUL 
 
 

 

 

 
Bir gün önce ya da aynı gün DOKTORA SAVUNMA TUTANAKLARI enstitüden elden 
teslim alınır. 
DÜZELTME alan öğrenci programın azami süresini aşmayacak şekilde altı aylık süre 
içinde istenen düzeltmeleri yaparak yeniden savunma sınavına girer.  
Savunma sınavından önce; 
1) Tez Savunma İstek Formu, 
2) Danışmanı tarafından imzalanmış Benzerlik Raporu, Enstitüye Teslim edilir. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 DOKTORA TEZ SAVUNMA TUTANAKLARI enstitü anabilim başkanlığınca tez 
sınavını  izleyen üç gün içinde Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bildirilir. 

 
 
 
 

Tezin enstitüye tesliminden önce YÖK Ulusal Tez Merkezi’ne giriş yapılarak, TEZ 
VERİ GİRİŞ FORMU’nun hazırlanması ve REFERANS NUMARASININ alınması 
gerekmektedir.  
Mezuniyet işlemlerinde; 

1- Yüksek Öğretim Kurulu’nun internet sitesi http://tez.yok.gov.tr adresine E- 
Devlet şifresiyle giriş yapılarak TEZ VERİ GİRİŞ FORMU doldurulup, 2 adet 
çıktısı imzalanarak teslim edilir. 

2- Tezin tamamı PDF formatında 1 adet CD ile teslim edilir. PDF dosyasının adı 
Tez Veri Giriş ve Yayınlama Formu’nda yer alan Referans Numarası olmalıdır. 
CD’lerin içeriğinde olması gerekenler; 

 1 adet Referans numarasıyla kayıtlı PDF formatında DOKTORA 
TEZİ ve Danışman tarafından imzalanmış Tez Çalışması Orijinallik 
Raporu Beyan Formu. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Doktora Tez Çalışma Süreci, doktora programına kayıtlı öğrencilerin ders dönemi  sonrasında eğitim ve öğretim aşamaları 

için rehber niteliği taşır. Doktora tez  süreciyle ilgili ayrıntılı bilgi İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sosyal Bilimler    

    Enstitüsü Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde yer almaktadır. 
 

**Görev, yetki ve sorumluluklar içeriğinde adı geçen formlar, Sosyal Bilimler Enstitüsü → Öğrenci Formları sekmesinde  

(http://www.yeniyuzyil.edu.tr/SosyalBilimlerEnstitusu/OgrenciFormlari.aspx ) de  toplu olarak yer almaktadır. 

Tez savunma sınavının yapıldığı 

tarihten sonra bir ay içinde doktora 

tezi CD ortamında enstitüye teslim 

edilmelidir. Tezi şekil yönünden 

uygun olan öğrenciler diğer 

koşulları sağlamak koşuluyla 

DOKTORA DİPLOMASI almaya hak 

kazanır. 

Öğrenci BAŞARILI 

kabul edilerek 

mezuniyet işlemleri 

başlatılır 

RED 

http://tez.yok.gov.tr/
http://www.yeniyuzyil.edu.tr/SosyalBilimlerEnstitusu/OgrenciFormlari.aspx

