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1- Sürecin Tanımı DOKTORA TEZ SAVUNMA SINAVI SONRASI 

2- Sürecin Sahibi Öğrenci ve Danışman 

3- Sürecin Amacı Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapmak, bilimsel 
problemleri ve verileri geniş ve derin bir bakış açısıyla irdeleyerek yorum 
yapmak, analiz etmek ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli becerileri 
kazandırmaktır. Doktora çalışması sonunda hazırlanacak olan tezin bilime 
yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme ve bilinen bir yöntemi yeni 
bir alana uygulama niteliklerinden en az birini yerine getirmesi gerekir 

4- İlgili Mevzuat 
Maddeleri 

1- Yükseköğretim Kurumları lisansüstü çerçeve yönetmeliği 
2- Konya Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği 

 
 
 
 
 

5- Riskler/Fırsatlar ) Doktora programı, bilimsel hazırlık programında geçen süre hariç tezli 
yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt yaptırdığı programa ilişkin 
derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp 
yaptırmadığına bakılmaksızın toplam sekiz yarıyıl olup, öğrenci programı 
azami on iki yarıyılda tamamlamak zorundadır. Bütünleşik doktora programı 
ise, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın toplam on 
yarıyıl olup, öğrenci programı azami on dört yarıyılda tamamlamak 
zorundadır. b) Doktora programı için dört yarıyıl sonunda eğitim ve öğretim 
planında yer alan kredili derslerini ve semineri başarıyla tamamlayamayan 
veya bu süre içerisinde başarı şartlarını/ölçütlerini yerine getiremeyen 
öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Bütünleşik doktora programı için ise altı 
yarıyıl sonunda eğitim ve öğretim planında yer alan kredili derslerini ve 
seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde başarı 
şartlarını/ölçütlerini yerine getiremeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. 
(2) Derslerini ve seminer sunumunu başarıyla tamamlayan, yeterlik 
sınavında başarılı olan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını on 
iki yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan doktora programı öğrencisinin 
Üniversite ile ilişiği kesilir. Bütünleşik doktora programı öğrencisi için bu süre 
on dört yarıyıldır. (3) İntibaktan dolayı süre eksiltme durumu hariç olmak 
üzere ders dönemi, doktora programında iki yarıyıldan, bütünleşik doktora 
programında dört yarıyıldan az olamaz. (4) Lisans veya yüksek lisans 
derecesi ile doktora programına başvurmuş öğrencilerden, derslerini ve 
seminerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi 
kabul edilen, ancak azami süresi içerisinde doktora tez savunma sınavında 
başarılı olamayanlara, Enstitüde kayıtlı olduğu EABD’de tezsiz yüksek lisans 
programı bulunanlara, tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve 
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benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla, talepleri halinde 
tezsiz yüksek lisans diploması verilir ve doktora programından ilişiği kesilir. 
Öğrencinin kayıtlı olduğu EABD’de tezsiz yüksek lisans programı 
bulunmaması halinde kayıtlı olduğu Üniversite ile ilişiği kesilir. 

6- Süreç Girdileri 
(Belgeler) 

Tez savunma sınavı sonrası Danışman (LEE Form No 8, 19a) ile her bir 
jüri üyesinin hazırlayacağı (LEE Form No 33a) formlarını, tez isminde 
değişiklik varsa jüri ortak raporunu bir dilekçe ile ABD Başkanlığına verir.  
Öğrenci tez teslim kurallarına göre hazırladığı ; 
 * 2 adet ciltli tezini, 
 * Tezin WORD ve PDF formatında yüklendiği iki adet CD/DVD'yi,  
* https://tez.yok.gov.tr/ adresinden alacağı imzalı tez veri giriş çıktısını, 
Savunma sınav tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Enstitüye teslim eder. 
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7- Süreç Sorumlusu 8- İ ş Akış Şeması 9- Süreç Çıktıları 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danışman 

Doktora Tez Savunması Sonrası 

Öğrenci 

Doktora Tez Sonrası 
Sürecini Bitir 

Hayır 

. Öğrenci tez teslim kurallarına göre hazırladığı ;  
* 2 adet ciltli tezini, 
* Tezin WORD ve PDF formatında yüklendiği iki adet CD/DVD'yi,  
* https://tez.yok.gov.tr/ adresinden alacağı imzalı tez veri giriş çıktısını teslim 
eder 

Diplomalar bir ay içerisinde hazırlanır. Diploması hazırlanan öğrencilerin 
isimleri Enstitü web sayfasından duyurulur. Diploma tesliminde öğrenci 
ilişik kesme formunu (LEE Form No 27) doldurup danışman, BAP ofisi ve 
kütüphaneye imzalatarak Enstitüye teslim eder 

Tez Savunması 
Başarı Durumu 

Tez savunma sınavı sonrası Danışman (LEE Form No 8, 19b) ile 
her bir jüri üyesinin hazırlayacağı (LEE Form No 33b) formlarını, 
tez isminde değişiklik varsa jüri ortak raporunu bir dilekçe ile 
ABD Başkanlığına verir. 

    LEE Form No 8 Formu 
LEE Form No 19B Formu 
LEE Form No 33B Formu 

Ortak  rapor (varsa) 
 

ABD Başkanlığı belgeleri üç gün içerisinde EBYS 
üzerinden Enstitüye gönderir. 

Bölüm Başkanlığı 

Evet 

    LEE Form No 27 
Formu 
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10- SÜREÇ 
ÖLÇME KRİTERLERİ 

Doktora tez jürisi tezin doktora tezi seviyesinde olup olmadığına karar verir 

11- SÜREÇ 
PERİYODU 

a) Doktora programı, bilimsel hazırlık programında geçen süre hariç tezli 
yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt yaptırdığı programa ilişkin 
derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp 
yaptırmadığına bakılmaksızın toplam sekiz yarıyıl olup, öğrenci programı azami 
on iki yarıyılda tamamlamak zorundadır. Bütünleşik doktora programı ise, her 
dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın toplam on yarıyıl olup, 
öğrenci programı azami on dört yarıyılda tamamlamak zorundadır. b) Doktora 
programı için dört yarıyıl sonunda eğitim ve öğretim planında yer alan kredili 
derslerini ve semineri başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde 
başarı şartlarını/ölçütlerini yerine getiremeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği 
kesilir. Bütünleşik doktora programı için ise altı yarıyıl sonunda eğitim ve 
öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla 
tamamlayamayan veya bu süre içerisinde başarı şartlarını/ölçütlerini yerine 
getiremeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. (2) Derslerini ve seminer 
sunumunu başarıyla tamamlayan, yeterlik sınavında başarılı olan ve tez önerisi 
kabul edilen, ancak tez çalışmasını on iki yarıyıl sonuna kadar 
tamamlayamayan doktora programı öğrencisinin Üniversite ile ilişiği kesilir. 
Bütünleşik doktora programı öğrencisi için bu süre on dört yarıyıldır. (3) 
İntibaktan dolayı süre eksiltme durumu hariç olmak üzere ders dönemi, doktora 
programında iki yarıyıldan, bütünleşik doktora programında dört yarıyıldan az 
olamaz. (4) Lisans veya yüksek lisans derecesi ile doktora programına 
başvurmuş öğrencilerden, derslerini ve seminerini başarıyla bitiren, yeterlik 
sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak azami süresi 
içerisinde doktora tez savunma sınavında başarılı olamayanlara, Enstitüde 
kayıtlı olduğu EABD’de tezsiz yüksek lisans programı bulunanlara, tezsiz 
yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine 
getirmiş olmaları kaydıyla, talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir 
ve doktora programından ilişiği kesilir. Öğrencinin kayıtlı olduğu EABD’de tezsiz 
yüksek lisans programı bulunmaması halinde kayıtlı olduğu Üniversite ile ilişiği 
kesilir. 

Dokümanı Hazırlayan 
 

Dokümanı Onaylayan 
Birim Yöneticisi 

 

 

 


