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SÜREÇ BAŞLIĞI Doktora Tez Süreci 
SÜREÇ NO 

TAÜ_PhD_05 

 

SÜRECİN AMACI 

Doktora yeterlik sınavlarını başarıyla tamamlayan öğrencilerin tez önerisi, tez izleme ve tez 
savunma işlemlerini gerçekleştirmek 

 

SÜREÇ GİRDİLERİ  SÜREÇ ÇIKTILARI 

 
Yeterlik Başarısı 

  
Doktora Tezi 
 

 

İLGİLİ MEVZUAT 

 

 
Yükseköğretim Kurulu Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği (YÖK-LÜ) 
Türk-Alman Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (TAÜ-LÜ) 
 

KULLANILAN BELGELER 

 
Jüri Üyelerine Tez Teslim Tutanağı 
Danışman Değişikliği Talep Formu 
Tez Başlığı ve / veya Tez Konusu Değişiklik Bildirim Formu 
İntihal Raporu 
Tez Savunma Sınav Jürisi Oluşturma Formu 
  

 

İLGİLİ BİRİMLER 

Akademik birimler  
İdari birimler 

Enstitüler, Fakülteler, Anabilim Dalı 
Başkanlıkları 

 

 

PERFORMANS GÖSTERGELERİ 
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İŞ SÜREÇ TANIMI 

1. Anabilim Dalı tarafından tez izleme jürisi oluşturulur ve enstitünün onayı alınır. 
2. Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı 

araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme 
jürisi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü 
savunmadan en az on beş gün önce jüri üyelerine dağıtır. 

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

4. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya ret yönünde salt 
çoğunlukla verilen karar, Anabilim Dalı Başkanlığınca işlemin bitişini izleyen üç gün 
içinde enstitüye tutanakla bildirilir. 

5. Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına 
sahiptir. Bu durumda yeni bir tez izleme jürisi 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 Üniversite ile ilişiği kesilir. 

6. Tez önerisi kabul edilen öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce jüri üyelerine 
yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki 
dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, jüri tarafından 
başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Jüri tarafından üst üste iki kez veya aralıklı 
olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Öğrencinin tezini 
savunabilmesi için en az üç tez izleme jürisi raporu sunulması gerekir. 

7. Doktora tezinin savunmasından önce öğrenci tezini Senato tarafından kabul edilen 
yazım kurallarına uygun biçimde tamamlayarak danışmanına sunar.  

8. Doktora tez jürisi, danışman ve Anabilim Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim 
Kurulu Onayı ile atanır. 

9. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte, asıl ve yedek jüri üyesi 
sayısı kadar tez nüshasını enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal 
yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki 
verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere 
tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir. 

10. Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay 
içinde toplanarak öğrenciyi tez savunmasına alır. Öğrenci tezini jüri önünde sözlü 
olarak savunur. 

11. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında salt 
çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. 

12. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar Anabilim 
Başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. 

13. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. 
14. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri 

yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız bulunan 
öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.  
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İŞ SÜREÇ MODELİ 

 


