YÜKSEK LİSANS DERECELİ DOKTORA
PROGRAMI EĞİTİM SÜRECİ

Bu program toplam 21 krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60
AKTS’den az olmamak koşuluyla en az 7 ders, seminer (2 adet),
yeterlik sınavı, formasyon dersleri (bazı anabilim dalları için
zorunlu) tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS
kredisinden oluşur.

İLK
KAYIT

Kayıt hakkı kazananlar asil aday; ilanda istenen belgeler ve internet kayıt ortamından sağladıkları
aday numarası ile birlikte E.Ü ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞINA başvuruda bulunur.
Asil adayın belirlenen tarihlerde kayıtlanmaması durumunda ise yedek adaya kayıtlanma hakkı
tanınır.

Öğrencilerin bilimsel hazırlık programları
anabilim dalı kurulu tarafından hazırlanır ve
anabilim dalı başkanlığı tarafından öğrencinin
kayıt tarihini izleyen 15 gün içinde enstitü
müdürlüğüne gönderilir. Madde 30-(4)
Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre
en çok iki yarıyıldır. Yaz öğretimi bu süreye
dâhil edilmez. Süre sonunda başarılı olamayan
öğrencinin ilişiği kesilir. Bu programda geçirilen
süre yüksek lisans veya doktora programı
sürelerine dâhil edilmez. Madde 30-(6)

E

BİLİMSEL HAZIRLIK
OKUYACAK MI?

H

DANIŞMAN ATAMASI
Enstitü anabilim dalı kurulu her öğrenci için Üniversite kadrosunda bulunan bir danışmanını, öğrencinin kesin
kaydını takip eden 15 gün içinde enstitü müdürlüğüne önerir. Danışman enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir.

DERS SEÇİMİ VE KAYIT YENİLEME
 Öğrenci, her eğitim-öğretim yılı için ilan edilen akademik takvimde güz ve bahar dönemleri için belirtilen
tarihler arasında Ege Bilgi Yönetim Sistemi (EBYS) üzerinden elektronik ortamda kayıt yaptırmak
zorundadır.
 Her yarıyılın 2.haftasında danışmanın onayı ile EBYS üzerinden elektronik ortamda ders ekleme ve ders
silme işlemleri yapılabilir.

!

 Enstitü anabilim dallarındaki lisansüstü öğretim planlarında, lisansüstü programdan mezun olunabilmesi için
alınması gereken zorunlu/seçmeli dersler, tez, seminer ve benzeri çalışmaları ile bu çalışmalara karşılık gelen
krediler belirtilir.
 Kayıt yenileme aşamasında öğrenci, eğer ders dönemindeyse, kayıtlı olduğu programın müfredatında yer
alan o yarıyılın derslerine, eğer tez dönemindeyse uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasına kayıtlanmak
durumundadır. Kayıtlanmanın kesinleşmesi için, kayıt tarihleri içerisinde Danışman Onayı gerekmektedir.
 Yüksek Lisans dereceli doktora programında ders aşamasında en az 60 AKTS, Yeterlik-Tez Önerisi
Savunması-Tez Aşamasında en az 180 AKTS tamamlanmalıdır.
 Kayıt yenileme işlemlerini süresi içinde yapmayan öğrencilerden belgelenebilir mazereti bulunanların, geçen
sürenin devamsızlıktan sayılması şartıyla, beşinci hafta sonuna kadar ders kayıt işlemlerinin yapılıp
yapılmamasına ilgili enstitü yönetim kurulu karar verir.
 Öğrenci, kaydını yenilemediği dönemde öğrencilik haklarından yararlanamaz. Kayıt yenilenmeyen dönemler
azami öğrenim süresinden sayılır.

DERS AŞAMASI


En az 7 adet ders, 21 yerel kredi, seminer dahil 60 AKTS lik ders başarı ile tamamlanmalıdır.



Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği dersinin doktora programında verilmesi zorunludur.



Doktora programlarında enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer
yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en
fazla 2 ders seçilebilir. Madde 15-(3)



Öğrenci başarısız olduğu zorunlu/seçmeli derslere, o derslerin açıldığı yarıyılda veya yaz okulunda tekrar kayıt
yaptırabilir, seçmeli dersler yerine danışmanının onayladığı başka bir seçmeli derse de kayıtlanabilir. Madde 36-(9)



Öğretim planlarında yer alan seçmeli dersler içinden hangilerini öğrencilerin alacağına, öğrenci ile birlikte
öğrencinin danışmanı karar verir. Zorunlu derslerin tamamının alınması gerekmektedir.



Doktora programına kayıtlı bir öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için ders başarı notunun en az CB olması
gerekir.



Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans
derecesi ile kabul edilenler için 4 yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan
öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Madde 17-(2)

YETERLİK AŞAMASI
Yeterlik sınavı, derslerini ve seminerini tamamlayan öğrencinin alanındaki temel konular ve kavramlar ile doktora
çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine sahip olup olmadığının ölçülmesidir.


Yüksek lisans derecesi ile doktora programına kayıtlı öğrenci en geç beşinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına
girmek zorundadır.



Öğrenci yeterlilik sınavına girmediği takdirde başarısız sayılır.



Yeterlik Jürisi: En az ikisi başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi olmak üzere, danışman dahil beş
öğretim üyesinden oluşur. Yeterlik Komitesi önerisi ve anabilim üst yazısı ile Enstitüye bildirilir.



Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı bilimsel değerlendirmede başarılı olan öğrenci
sözlü sınava girmeye hak kazanır. Başarı için öğrencinin hem yazılı hem sözlü sınavdan 100 puan üzerinden en az
75 puan alması gerekir.



Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci başarısız olduğu bölüm/bölümlerden bir sonraki yarıyılda tekrar sınava
alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir.

TEZ İZLEME KOMİTESİNİN BELİRLENMESİ


Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim
kurulu onayı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur.



Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede öğrencinin danışmanının dışında anabilim dalı içinden
ve dışından birer üye yer alır

TEZ ÖNERSİ SAVUNMASI
Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan bir öğrenci; en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını,
yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisi hazırlar ve tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur.


Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya reddedileceğine salt çoğunlukla
karar verir.



Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya red yönünde salt çoğunlukla verilen karar, enstitü
anabilim dalı başkanlığınca işlemin bitişini izleyen üç gün içinde tez izleme komite tutanağı ile birlikte enstitüye
tutanakla bildirilir.



Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına sahiptir. Bu durumda yeni
bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde,
danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi
bu savunmada da reddedilen öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.



Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın belirtilen sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak
tez önerisi reddedilir.

TEZ AŞAMASI


Tez önerisi tez izleme komitesi tarafından kabul edilen ve enstitü yönetim kurulunda onaylanan öğrenci için tez
izleme komitesi, ocak-haziran ve temmuz-aralık ayları arasında birer kez olmak üzere yılda iki kez toplanır .
Öğrenci toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o tarihe kadar
yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir.



Tez izleme komite toplantısı yüz yüze veya enstitü yönetim kurulu onayı alındıktan sonra uzaktan erişim aracılığıyla
da yapılabilir.



Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tez izleme komitesi
toplantı tutanağı ve ekleri anabilim dalı başkanlığı tarafından tez izleme komitesi toplantı tarihini izleyen üç iş günü
içinde enstitü müdürlüğüne üst yazı ile gönderilir.



Tez izleme komitesi tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin
Üniversite ile ilişiği kesilir.



Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az 3 başarılı tez izleme komitesi raporu sunulması gerekir.

SÜRE
 Yüksek Lisans Dereceli Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç kayıt olduğu programa ilişkin derslerin
verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın 8 yarıyıl olup azami
tamamlama süresi 12 yarıyıdır. Bu sürenin, en az 3 yarıyılının tez çalışması için kullanılmış olması gerekir. Madde
17-(1)
 Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile
kabul edilenler için 4 yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için 6 yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini
başarıyla tamamlayamayan veya Üniversitenin öngördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin
Üniversite ile ilişiği kesilir. Madde 17-(2)
 Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez
çalışmasını birinci fıkrada belirtilen 12 veya 14 yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği
kesilir. Madde 17-(3)

TEZ YAZIMI
Doktora programındaki bir öğrenci, tamamladığı tezini enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve
tezini jüri önünde sözlü sınavda savunarak başarılı olmakla yükümlüdür.

TEZ SAVUNMA SINAVI ÖNERİ AŞAMASI


Doktora tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini
tamamlayarak danışmanına sunar. Tez sınav tarihinden en az dört hafta önce Danışman, tezin savunulabilir
olduğuna ilişkin görüşünü, ),Tez Çalışması-Uzmanlık Alan Dersi başarı durumuna ilişkin görüşünü ve Tez savunma
sınavı jüri öneri formunu (web sayfamızda Formlar/Akademik Formlar)anabilim dalı başkanlığı aracılığıyla
enstitüye teslim eder ve öğrenci tezi Enstitü Tez Sistemine yükler. Anabilim Dalı başkanlığı öneriyi enstitüye
gönderir.



Doktora tez jürisi, danışman ve enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile
belirlenir. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi Üniversite dışından
olmak üzere, danışman dâhil, 5 öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili
enstitü yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda, jüri 6 öğretim üyesinden oluşur.
Ayrıca ikinci danışman oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir. Madde 22-4



Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir.
Madde 22-(2)



Tez savunma sınav tarihi ve saati ile sınavın yapılacağı yer enstitü yönetim kurulunca belirlenir. Madde 22-(5)

TEZ SAVUNMA SINAVI
Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma sınavının
süresi en az 60, en fazla 120 dakikadır. Madde 22-(6)

SINAV SONUCU

RED

Jüri tutanağı ve jüri üyelerinin tezle
ilgili kişisel raporları enstitü anabilim
dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen
üç iş günü içinde ilgili enstitüye
bildirilir.

Öğrencinin kayıtlı olduğu tezli
yüksek lisans programı ile
kesilir.

DÜZELTME

Tezi hakkında düzeltme kararı
verilen öğrenci en geç altı ay içinde
gerekli düzeltmeleri yaparak tezini
aynı jüri önünde yeniden savunur.

KABUL

Bu savunmada da başarısız
bulunan öğrencinin Üniversite ile
ilişiği kesilir

MEZUNİYET İŞLEMLERİ
 Öğrenci tez sınavında başarılı olmak mezuniyet için gerekli diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, doktora tezinin

ciltlenmiş beş kopyasını ve Enstitü web sayfasında Mezuniyet modülünde (https://fenbilimleri.ege.edu.tr/tr1376/.html) yer alan diğer belgeleri tez sınavı tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eder. Enstitü
yönetim kurulu talep halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci
koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin
dolması halinde ilişiği kesilir.
 Tezi şekil yönünden uygun bulunan doktora öğrencisinin, mezuniyet için gerekli diğer koşulları da sağlamak

kaydıyla mezuniyeti enstitü Yönetim Kurulu’nda onaylanır ve öğrenci doktora diploması almaya hak kazanır.
 Öğrenci onaylanan tezinin ciltli kopyalarını, jüri üyelerine teslim eder.
 Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının anabilim dalı başkanlığınca enstitüye

iletildiği tarihtir.
 Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde yüksek lisans tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve

faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere enstitü tarafından YÖK’e gönderilir.

Yukarıda yer alan bilgiler Ege Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’ nin ilgili maddeleri
kapsamında hazırlanmıştır. Ayrıntılı bilgi edinmek için Ege Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim
Yönetmeliği ve YÖK Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’ni inceleyiniz.

