
  

 

1. YARIYIL (DERS AŞAMASI) 

Bu dönemde en fazla 30 AKTS değerinde ders seçilebilir. 

[ ‘’Bilimsel Araştırma Tekniği ve Yayın Etiği’’ (7,50 AKTS) (Zorunlu) ve 3 (Üç) adet ‘’Seçmeli Ders’’ (22,50 AKTS)] 

2. YARIYIL (DERS AŞAMASI) 

Bu dönemde ‘’SEMİNER’’ (7,50 AKTS) (Zorunlu) ve 3 (Üç) adet ‘’Seçmeli Ders’’ (22,50 AKTS) seçilir. 

(İlgili Anabilim Dalı’na ait seçilebilir ders olması ve/veya önceki dönemden ‘’BAŞARISIZ’’ olarak kalan derslerin 

yerine ders seçilmesi koşulu ile en fazla 60 AKTS değerinde ders seçilebilir.) 

‘‘YETERLİK AŞAMASI’’na geçilebilmesi için ‘’Bilimsel Araştırma ve Yayın 

Etiği’’ (7,50 AKTS – Zorunlu), SEMİNER (7,50 AKTS – Zorunlu) ve 6 adet 

‘’SEÇMELİ DERS’’ten (45 AKTS) ‘’BAŞARILI’’ olunması ve genel not 

ortalamasının 3,00/4,00 olması şartı aranır. (‘’BAŞARISIZ’’ olarak önceki 

dönemlerden kalan derslerin kendisi tekrar veya yerine ders alıp 

başarmış olmak kaydıyla.) ‘’DERS AŞAMASI’nı BAŞARI ile tamamlayan 

öğrenciye ‘’TEZ DANIŞMANI’’ atanır. 

3. YARIYIL (YETERLİK AŞAMASI) 

Doktora programında almış olduğu tüm kredili 

derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayan, 

4,00 üzerinden en az 3,00 genel not ortalamasını 

sağlayan öğrenciler yeterlik sınavına girmeye hak 

kazanırlar. Bir öğrenci yeterlik sınavına mart ve ekim 

aylarında olmak üzere yılda en fazla iki kez girebilir. 

Yeterlik sınavına girmek isteyen öğrenci, güz ve bahar yarıyılları 

başında, akademik takvimde belirtilen tarihlerde yeterlik sınavı 

başvurusunu enstitüye yapar. Belirlenen tarih dışında yapılan 

başvurular değerlendirmeye alınmaz. Sınava girmesi gerektiği 

halde dilekçe ile başvurmayan öğrenci o dönem için sınav hakkını 

kullanmış sayılır. 

2. YARIYIL sonunda tez danışmanının atanabilmesi için, 

öğrenci almakla yükümlü olduğu derslerden başarılı 

olması ve genel not ortalamasının ise 3,00/4,00 olması 

şartı aranır. 



  Yeterlik aşamasındaki öğrenci, tez 

danışmanına ait ‘’TEZ ÇALIŞMASI (24 AKTS)’’ 

ve ‘’UZMANLIK ALAN DERSİ (6 AKTS)’’ne 

kayıt yaptırmak zorundadır.  

Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci başarısız 

olduğu yazılı ve/veya sözlü sınavlardan bir sonraki 

yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız 

olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir 

Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen 

öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans 

derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en 

geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik 

sınavına girmek zorundadır. 

Doktora yeterlik sınav jürisi; yeterlik sınavını başaran bir 

öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, toplam kredi 

miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan 

ders/dersler almasını isteyebilir. Öğrenci, yeterlik sınav 

jürisi tarafından belirlenen ve EYK kararıyla onaylanan 

dersleri başarmak zorundadır. 

Yeterlik sınavında başarılı olan öğrenci aynı dönem içerisinde tez izleme sınavına giremez. 

TEZ İZLEME KOMİTESİ VE TEZ KONUSUNUN BELİRLENMESİ 

Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı 

ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma 

planını kapsayan tez önerisini, tez izleme komitesi önünde sözlü 

olarak savunur. Öğrenci, danışmanının kontrolünde tez önerisi ile 

ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce 

komite üyelerine sunar. 

Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için 

danışmanının görüşü, ABD/ASD başkanlığının önerisi ve 

EYK kararı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi 

oluşturulur. 

Tez önerisi savunma sınavına geçerli bir mazereti olmaksızın en geç altı ay içinde girmeyen öğrenci başarısız 

sayılarak tez önerisi reddedilir. 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 

savunma sınavına alınır. Tez önerisi bu savunma sınavında da reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. 



 
4. YARIYIL (TEZ AŞAMASI) 

5. YARIYIL (TEZ AŞAMASI) 

6. YARIYIL (TEZ AŞAMASI) 

7. YARIYIL (TEZ AŞAMASI) 

‘’Tez Aşaması’’nda bulunan öğrenci her dönem tez 

danışmanına ait ‘’TEZ ÇALIŞMASI (24 AKTS)’’ ve 

‘’UZMANLIK ALAN DERSİ (6 AKTS)’’ne kayıt yaptırmak 

zorundadır. 

Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, 

tez çalışması faaliyetleri ile ilgili olarak her yıl haziran ve 

aralık aylarında birer kere olmak üzere yılda iki kez 

toplanır. 

Tez izleme sınavına katılarak veya mazeretsiz olarak tez 

izleme sınavına katılmayarak, tez izleme komitesi 

tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez 

başarısız bulunan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. 

Tez izleme komitesi tarafından tez konusu değiştirilen 

öğrenci yeni bir tez önerisi vermek ve en az dört tez 

izleme sınavına girmek ve başarılı olmak zorundadır. 

‘’TEZ AŞAMASI’’nı ‘’BAŞARI’’ ile bitiren öğrenci, ‘’TEZ ÇALIŞMASI’’na ait danışmanı tarafından alınan ‘’TEZ 

ÇALIŞMASI ORİJİNALLİK RAPORU’’nu ve Tez Yazım Klavuzuna göre şekil yönünden incelenmek üzere ‘’TEZ 

ÇALIŞMASI’’na ait 1 nüshayı Enstitüye teslim eder. 

Son tez izleme raporunun başarılı bulunması koşulu ile 

en az dört başarılı tez izleme rapor dönemini geçirmiş 

olan ve ‘’YAYIN KOŞULU’’nu yerine getirmiş olan 

öğrenciler ‘’TEZ AŞAMASI’’nı başarı ile bitirmiş kabul 

edilir. 

‘’TEZ ÇALIŞMASI’’ Tez Yazım Klavuzuna göre şekil şartlarına 

uygun bulunduğu ve ‘’TEZ ÇALIŞMASI ORİJİNALLİK RAPORU’’ 

benzerlik değerinin %30 ve daha az çıkması durumunda; 

‘’TEZ SAVUNMA SINAVI TARİH/YER/JÜRİ ÜYESİ ÖNERİSİ’’ 

Enstitüye sunulur. 

‘’TEZ ÇALIŞMASI’’ Tez Yazım Klavuzuna göre şekil 

şartlarına uygun olarak düzeltilmediği ve/veya ‘’TEZ 

ÇALIŞMASI ORİJİNALLİK RAPORU’’ benzerlik değerinin 

%30’dan çıkması durumunda gerekli şartlar 

sağlanıncaya kadar ‘’TEZ SAVUNMA SINAVI 

TARİH/YER/JÜRİ ÜYESİ ÖNERİSİ’’nde bulunulamaz. 

‘’TEZ SAVUNMA SINAVI TARİH/YER/JÜRİ ÖNERİSİ’’ uygun görülen öğrenci, ‘’TEZ ÇALIŞMASI’’na ait 1 nüshayı TÜM JÜRİ 

ÜYELERİNE (Yedek Jüri Üyeleri Dahil) ‘’TEZ SAVUNMA SINAVI’’ndan en az 15 gün önce ulaştırmakla yükümlüdür. 

‘’TEZ SAVUNMA SINAVI’’ sonucu ‘’BAŞARILI’’ kararı verilen öğrenci, ‘’TEZ ÇALIŞMASI’’na ait 1 nüshayı (şekil şartlarından 

incelenmek üzere) ve güncel ‘’TEZ ÇALIŞMASI ORİJİNALLİK RAPORU’’nu Enstitüye teslim eder. 



  

Tez Yazım Klavuzuna göre şekil şartlarından geçen ‘’TEZ 

ÇALIŞMASI’’ basıma verilir. 

‘’TEZ ÇALIŞMASI’’nın 3 (Üç) adet CİLTLENMİŞ ve 3 (Üç) adet CD/DVD formatında nüshaları Enstitüye teslim edilir. 

Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, düzeltme 

kararının verildiği tarihten itibaren en geç altı ay içinde 

gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. 

Jüri, ikinci sınav sonunda aynı usulle tez hakkında kabul veya 

ret kararı verir. İkinci kez yapılan savunma sınavı, izleyen 

yarıyılda gerçekleştiği takdirde öğrenci, o yarıyıla kayıt 

yaptırmak zorundadır. Bu savunma sonunda da başarısız 

bulunarak tezi reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. 

Dört yarıyıl sonunda almış olduğu kredili derslerini ve seminer 

dersini başarıyla tamamlayamayan ve 4,00 üzerinden en az 

3,00 genel not ortalamasını sağlayamayan, azami süreler 

içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez 

savunmasına girmeyen, tez savunma sınavından başarısız olan 

öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir. 

İşlemlerini tamamlayan öğrenci  Enstitü tarafından MEZUN edilir. 

Mezun olan öğrenci; İlişiğini keserek Doktora Diploması’nı belirtilen tarihlerde Enstitü’den teslim alır. 

 

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 


