
DOKTORA/YÜKSEK LİSANS TEZ SAVUNMASI ÖNCESİ YAPILMASI GEREKENLER 

 

- Tezli yüksek lisans programı en az 21 kredi ve en az yedi ders, bir seminer dersini 

başarmış olmak üzere toplam 120 AKTS kredisini tamamlamış olması şartını sağlaması 

gerekmektedir. 

 

- Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 

toplam 21 krediden ve en az yedi ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez 

çalışması olmak üzere toplamda en az 240 AKTS kredisini tamamlamış olması şartını 

sağlaması gerekmektedir. 

 

- MADDE 10 – (2) Tez savunmasına girebilmek için adayın tez konusu ile ilgili olarak 

ulusal/uluslararası düzeyde bilimsel bir etkinlikte -sempozyum, konferans, kongre ve 

benzeri- sunum yapmış olması veya hakemli bir dergide yayın yapmış olması şartı 

aranır. 

MADDE 23 – (2) Doktora tez savunmasına girebilmek için adayın tez konusu ile 

ilgili olarak uluslararası düzeyde bilimsel bir etkinlikte -sempozyum, konferans, 

kongre ve benzeri- sunum yapmış olması veya ISI, SSCI, SCI, SCI-Expanded, ESCI, 

SSCI-Expanded, AHCI, Scopus, ilgili alan indeksleri veya ULAKBİM’de taranan 

uluslararası ya da Dergi Park’ta yer alan dergilerden birinde yayın yapmış olması şartı 

aranır. (EYLÜL 2017 TARİHİNDEN İTİBAREN  KAYIT YAPTIRANLAR 

İÇİN UYGULANACAK) Bu maddeler doğrultusunda ilgili evrakların örnekleri  

enstitüye teslim edilmelidir. 

 

 

- Enstitü tarafından alınan ilke kararı doğrultusunda tezin alıntı düzeyine uygunluğu 

(Yüksek lisans tezleri için %30) tez danışmanının kontrolü altında TURNITIN programında 

belirlenerek rapor edilmelidir. 

 

- FR - 193 Yüksek Lisans-Doktora Jüri Öneri Formu, FR - 206 Yüksek Lisans-Doktora Tez 

Sunum Formu, FR - 208 Yüksek Lisans-Doktora Tez Ön İnceleme Formu  ve Tez Yazım 

Yönergesi’ne uygun  tezin bir adet spiral ciltli kopyası anabilim dalı başkanlığı 

tarafından Enstitü’ye teslim edilir. 

- Enstitü yönetim kurulu tarafından görevlendirilen jüri üyelerine ulaştırılmak üzere  

görevlendirme yazısı ve tezin spiral ciltli kopyası jüri üyelerine öğrenci tarafından   

teslim edilir. 

 

- Tez Jüri Önerisi Enstitü Yönetim Kurulu’ndan geçtikten sonar belirlenen Ay içerisinde Tez 

Savunma Sınavının yapılması gerekmektedir. 

 

 

 
 

http://fbe.ahievran.edu.tr/index.php/2011-08-28-14-26-36/tezler-icin-intihal-tespit-program
http://dosyayukleme.ahievran.edu.tr/dosyalar/FR-193_Yuksek_Lisans-Doktora_Juri_oneri_Formu-1.docx
http://dosyayukleme.ahievran.edu.tr/dosyalar/FR-206_Yuksek_Lisans-Doktora_Tez_Sunum_Formu_(7).docx
http://dosyayukleme.ahievran.edu.tr/dosyalar/FR-206_Yuksek_Lisans-Doktora_Tez_Sunum_Formu_(7).docx
http://dosyayukleme.ahievran.edu.tr/dosyalar/FR-208_Yuksek_Lisans-Doktora_Tez_on_inceleme_Formu_(5).docx

