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T.C. 

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ  

Sosyal Bilimler Enstitüsü 

  

Doktora Tez İzleme Komitesi, Doktora Tez İzleme Komitesi Raporu ve  

Tez Savunma Sınavı  

Uygulamalarına İlişkin Yönerge 

 

1- Necmettin Erbakan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Yönetmeliği 27. Maddesine göre 

kurulması gereken Tez İzleme Komitesi kurulmasına ilişkin teklif ilgili anabilim dalı 

başkanlığı tarafından öğrencinin yeterlilik sınavında başarılı olduğu tarihten itibaren en 

geç bir ay sonunda Enstitü Yönetim Kuruluna teklif edilir. Süre aşımları nedeniyle 

geçen süreler öğrencinin normal doktora öğrenimi süresi içinde değerlendirilir ve 

yönetmelikte belirtilen azami süreye dahil edilir. 

  

2- Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka 

enstitü anabilim/anasanat dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. Eğer varsa, ikinci 

tez danışmanı da komite toplantılarına katılabilir. Tez izleme komitesinin 

kurulmasından sonraki dönemlerde, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı önerisi ve 

Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir. 

 

3- Tez İzleme Komitesinin Enstitü Yönetim Kurulu tarafından kurulmasından itibaren 

Doktora Tez Önerisi bir aydan erken ve altı aydan daha geç verilemez. Altı ay 

içerisinde Doktora Tez Önerisini teslim etmeyen öğrencilerin geçirdikleri süreler 

normal öğrenim süresi içerisinde değerlendirilir. Tez İzleme Komitesinin 

kurulmasından itibaren İki dönem sonunda Doktora Tez Önerisini teslim etmeyen 

öğrenciler hakkında yönetmelikte belirtilen başarısızlık hükümleri uygulanır. 

 

4- 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, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu 

sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır. Tez önerisi 

savunması dinleyicilere açık olarak yapılır. Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu 

tez önerisinin kabul veya reddine salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, enstitü 
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anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez önerisi savunmasını izleyen üç gün içinde 

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 program ile ilişiği kesilir. 

 

5- Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, her yılın Ocak-Haziran ve 

Temmuz-Aralık aylarındaki çalışmaları değerlendirmek üzere 01-30 Haziran ve 01-31 

Aralık tarihlerinde birer defa olmak üzere yılda iki kez toplanır. Bu tarihler dışında Tez 

İzleme Komitesi toplantısı yapılamaz ve Tez İzleme Formu düzenlenemez. Öğrenci, 

toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o 

ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı 

belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak 

belirlenir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan 

öğrencinin program ile ilişiği kesilir.  

 

6- Tez önerisi kabul edilen öğrenci ilk Tez İzleme Komitesine tez önerisi kabul tarihinden 

itibaren altı ay sonraki ilk TİK döneminde girebilir. Doktora Tez Önerisi kabul 

tarihinden itibaren en az altı ay geçmeden Tez İzleme Komitesi toplantısı yapılamaz ve 

Tez İzleme Formu düzenlenemez. Doktora Tez Projesinin kabul tarihi Tez İzleme 

Komitesi toplantısı dönemine altı aydan daha az süre olan öğrenciler Tez İzleme 

Komitesi toplantısını bir sonraki dönemde yaparlar ve Tez İzleme Formunu bir sonraki 

dönemde Enstitüye teslim ederler. 

 

7- İki Tez İzleme Komitesi toplantısı arasında altı aydan daha kısa süre olamaz. 

 

8- Doktora Öğrencisi, tezini Enstitü tarafından kabul edilen yazım kurallarına uygun 

biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur. Öğrencinin istemesi, 

danışmanın uygun görüşü ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile doktora tezi YÖK 

tarafından kabul edilmiş olan yabancı dillerde de yazılabilir. Yabancı dilde yazılacak 

olan tezler Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yabancı Dilde Tez 

Hazırlama Yönergesi çerçevesinde yürütülür. 
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9- Doktora tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile 

birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir 

olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi Enstitüye teslim eder. Danışman söz konusu teze 

ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak enstitü ve jüri üyelerine gönderir. 

Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti hâlinde gerekçesi ile birlikte karar 

verilmek üzere tez Enstitü Yönetim Kuruluna gönderilir.  

 

10- Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için tez önerisi raporu hariç en az üç tez izleme 

komitesi raporunun sunulması gerekir. 

 

11- Doktora tez jürisi, danışman ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve 

enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer 

alan öğretim üyeleri ve en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere danışman dâhil beş 

öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili yönetim 

kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim 

üyesinden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.  

 

12- Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en erken on beş 

gün en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunmasına alır. Tez savunma sınavı, 

tez çalışmasının sunumu ve bunu izleyen soru–cevap bölümünden oluşur. Tez savunma 

toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan 

dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.  

 

13- Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında salt 

çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı 

olarak değerlendirilir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını 

izleyen üç gün içinde ilgili Enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi başarısız bulunarak 

reddedilen öğrencinin program ile ilişiği kesilir. 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 program ile ilişiği kesilir. 

Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı olamayanlar için 

talepleri hâlinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.  
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14- 2014 Bahar yarıyılı ve daha sonrasında enstitümüze kayıt olan öğrencinin doktora 

çalışma alanı ile ilgili doktora programına kayıt olduğu tarihten sonra olmak üzere, tez 

başlığı hariç en az bir adet bilimsel makalesinin ulusal/uluslararası hakemli dergilerde 

yayımlanmış veya yayıma kabul edilmiş olması veya bir bildirisinin ulusal/uluslararası 

konferansta/kongrede/sempozyumda sözlü sunuma kabul edilmiş ya da sunulmuş 

olması; sanatta yeterlik çalışmalarında ise, karma sanatsal etkinliğe katılmış olması veya 

ulusal/uluslararası hakemli dergilerde bir makalesinin yayımlanmış veya yayıma kabul 

edilmiş olması ya da bir bildirisinin ulusal/uluslararası 

konferansta/kongrede/sempozyumda sözlü sunuma kabul edilmiş ya da sunulmuş olması 

doktora/sanatta yeterlik tez savunmasına girme şartı olarak aranır.  

 

15- Yayın şartını sağlayan öğrenci, tez danışmanının ve anabilim/anasanat dalı başkanı onayı 

ile anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından bu Yönetmelik hükümlerine göre 

belirlenen tez jürisi öneri formunu, yayın şartını sağladığını gösterir belgeyi, intihal 

raporunu ve tezini enstitüye teslim eder. 

 

16- Tez hazırlama süresi üç yarıyıldan az olamaz. Altı aydan daha kısa süreler yarıyıl olarak 

değerlendirilmez. 

 

 


