
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ 

DOKTORA YOL HARİTASI 

 

- Doktora programı normal süresi  4 yıl (sekiz yarıyıl),  

- Doktora programı azami süre ise 6 yıl (oniki yarıyıl)’dır. 

- Doktora programı geçme notu: en az 70’dir. 

- Bu süreç içerisinde  mezun olmak için öğrencinin  en az 240 ACTS, 21 kredi ve 7 dersi  ve ders dönemi  

1 seminer, tez dönemi 1 seminer  ve tez döneminde makaleyi * tamamlaması gerekmektedir.  (kayıt 

dondurma, bilimsel hazırlık süreleri hariç) 

 

- Öğrenci 9. Dönemde katkı payı öder. 

- Öğrenci başka bir lisans, önlisans (açıköğretim de dahil) kayıtlı ise katkı payı öder. 

 

- Enstitümüze tüm başvurularınızı, Fakültelerde bulunan Anabilim Dalı Sekterleri aracılığıyla, yani 

EBYS’den üst yazı ile talep edilmesi gerekmektedir. 

SORU????? CEVAP???? 

Öğrenci Bilgi Sistemine nasıl giriş yapabilirim? Öğrencilerimiz kesin kayıtlarını tamamladıktan 
sonra, Öğrenci Bilgi Sistemine kayıtları aktifleştirilir. 
Öğrencilerimizin Öğrenci Bilgi Sistemine giriş 
yapabilmeleri için sistem otomatik olarak taraflarına 
tanımlanan Enstitü Öğrenci numarası kullanıcı adı, 
T.C.’sinin ilk beş hanesi de şifresi olarak tanımlanır. 
Öğrenci bu şeklide Öğrenci Bilgi Sistemine giriş 
yapar. 
 

Öğrenci Ders Seçimi (Ders Kaydı) nasıl yapabilirim? Dönemin Akademik Takviminde belirtilen Öğrenci 
Ders Onay tarihleri aralığında, Öğrenci bilgisi sistemi 
öğrenciye açık olup, danışman onayına kapalıdır. 
Öğrenci zorunlu olan derslerini seçerek ders kaydını 
kontrol et ve kesinleştir dedikten sonra ders kaydını 
tamamlamış olmaktadır. Herhangi bir hata olur ise 
hatanız danışmanınız tarafından düzenlenebilir. 
Endişe etmenize gerek yoktur. 

Danışman Ataması Yeni kayıt yaptıran öğrencilerimize ilk danışmanları 
Anabilim Dalı tarafından atanmaktadır. Öğrenci Bilgi 
Sistemine giriş yaptığınızda danışmanınızı 
görebilirsiniz. 

Danışman Ders Kaydı Öğrenci Bilgi Sistemine ataması yapılan danışman 
öğrencinin seçmiş olduğu dersleri inceler, gerekli 
gördüğü düzenlemeleri yaparak Ders Kaydını 
onaylar. Öğrenci Ders Kaydı tamamlanmış olur. 
(öğrenci yüksek lisans programında Bilimsel 
Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği dersini aldı ise 
doktora da bu dersi alma zorunluluğu yoktur.) 

*Doktora/Sanatta Yeterlik tezi ile ilgili makale hazırlaması 
*Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Uygulamasına Yönelik Usul ve Esaslar 
* 13. Madde: “Tez çalışmasından üretilmiş kendisinin ve danışmanının yazar olarak yer aldığı Türkçe veya yabancı dilde hazırlanmış en az bir makalenin tez 
savunma sınavından önce SCI/SCI Expanded/SSCI/AHCI veya  uluslararası alan endeksli, uluslararası hakemli ve TR dizinde taranan bir dergide basılmış ya da 
basılmak üzere kesin kabulü yapılmış olan doktora öğrencileri tez savunma sınavına alınır. Sosyal Bilimler ve Eğitim Bilimleri Enstitüleri için ulusal hakemli 
dergilerde yayınlar da kabul edilebilir. İlgili belgeler, öğrencinin tez savunma sınavı tarihinden önce intihal raporu ile birlikte Enstitüye teslim edilir. (Bu madde, 
2017-2018 eğitim öğretimin yılından sonra tez çalışmasına başlayan öğrenciler için geçerlidir.) 
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YOL ADI????? YOL İÇERİĞİ ??? 

Mazeretli Ders Kaydı Süresi içerisinde ders kaydını mazeretinden dolayı 
gerçekleştiremeyen öğrencilerimiz, Enstitü Web 
Sayfamızda mevcut olan Formlar Bölümünden, 
Doktora Formları seçeneğinden Form 303’ü 
doldurarak Anabilim Dalı Sekreterliğine teslim 
etmeleri gerekmektedir. 

Kayıt Dondurma  Mazeretini belgelendirmek koşulu ile derslerin 
başlama tarihinden itibaren en geç 3 hafta sonuna 
kadar, Enstitü Web Sayfamızda mevcut olan Formlar 
Bölümünden, Doktora Formları seçeneğinden Form 
306’yı doldurarak  Anabilim Dalı Sekreterliğine teslim 
etmeleri gerekmektedir. 

Kayıt Silme Eğitim-Öğretimin hangi sürecinde olursanız olun,  
Enstitü Web Sayfamızda mevcut olan Formlar 
Bölümünden, Doktora Formları seçeneğinden Form 
307’yi ve eklerini doldurarak  Anabilim Dalı 
Sekreterliğine teslim etmeleri gerekmektedir. 

Seminer Dersi 1’i yeterlik öncesi 1’i de yeterlik sonrası olmak üzere 
2 seminer vermek zorunda olup, Enstitü Web 
Sayfamızda mevcut olan Formlar Bölümünden, 
Doktora Formları seçeneğinden Form 310’u  
doldurarak  Anabilim Dalı Sekreterliğine teslim 
etmeleri gerekmektedir. Semineri sunumu 
tamamladıktan sonra Enstitü Web Sayfamızda 
mevcut olan Formlar Bölümünden, Doktora Formları 
seçeneğinden Form 311’i ve ekleri doldurarak  
Anabilim Dalı Sekreterliğine teslim etmeleri 
gerekmektedir. 

Seminer Dersi Muafiyeti Bilimsel Toplantıya katılmaları taktirde Sunumu 
yapan öğrencimiz  Enstitü Web Sayfamızda mevcut 
olan Formlar Bölümünden, Doktora Formları 
seçeneğinden Form 312’yi ve eklerini doldurarak  
Anabilim Dalı Sekreterliğine teslim etmeleri 
gerekmektedir. 

Yeterlik Sınavı Derslerini ve Seminerini başarı ile tamamlayan 
öğrenci en geç 5. Yarıyıl sonuna kadar Yeterlik 
Sınavına alınır. Yeterlik Sınavı yazılı ve sözlü olmak 
üzere iki aşamadan oluşur. Enstitü Web Sayfamızda 
mevcut olan Formlar Bölümünden, Doktora Formları 
seçeneğinden Form 314’ü  doldurarak  Anabilim Dalı 
Sekreterliğine teslim etmeleri gerekmektedir. (daha 
önceden form 313’ün danışman takibinde 
enstitümüze gönderilmiş olması gerekmektedir) 
Sınav sonucunu 3 iş günü içinde Enstitü Web 
Sayfamızda mevcut olan Formlar Bölümünden, 
Doktora Formları seçeneğinden Form 315’u  
doldurarak  Anabilim Dalı Sekreterliğine teslim 
etmeleri gerekmektedir. 
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İŞLEYİŞ???? İÇERİK???? 

Tez İzleme Komitesi ‘nin Belirlenmesi  Yeterlik Sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci en 
geç bir ay içinde; Danışman, Anabilim Dalı içi bir, 
Anabilim Dalı dışı bir olmak üzere üç öğretim üyesi 
tarafından oluşan (yedek yok)  tez izleme komitesi 
Enstitü Web Sayfamızda mevcut olan Formlar 
Bölümünden, Doktora Formları seçeneğinden Form 
316’yı  doldurarak  Anabilim Dalı Sekreterliğine 
teslim etmeleri gerekmektedir. 

Tez Öneri  Savunma Sınavı  En az 7 ders, 1 seminer ve yeterlik sınavını başarı ile 
geçen ve tez izleme komitesi belirlenen her öğrenci 
en geç altı ay içinde; Enstitü Web Sayfamızda mevcut 
olan Formlar Bölümünden, Doktora Formları 
seçeneğinden Form 318’i  doldurarak Anabilim Dalı 
Sekreterliğine teslim etmeleri gerekmektedir. 
Tez öneri savunma sınavına giren öğrenciler  sınav 
sonuçlarını Enstitü Web Sayfamızda mevcut olan 
Formlar Bölümünden, Doktora Formları 
seçeneğinden 317 ve 318’i üç iş günü içinde enstitüye 
teslim etmeleri gerekmektedir.  

Tez Aşamasında Olan öğrenci Ders Kaydını Nasıl 
Yapar? 

Öğrenci danışmanı adına tanımlanmış olan Seminer, 
Uzmanlık Alan Dersi ve Tez Çalışması derslerini 
seçerek ders kaydını kontrol et, kesinleştir dedikten 
sonra ders kaydını tamamlar. Danışman onayının 
yapılıp yapılmadığını sistemden takip eder. 

Tez İzleme Komitesi  Süreçleri Tez Öneri Savunma sınavını başarı ile geçen her 
öğrenci (Ocak-Haziran), (Temmuz-Aralık) 
aralıklarında danışmanların belirleyeceği tarihlerde 
senede iki defa tezi ile ilgili çalışmalarını (bu 
çalışmanın tez izlemeye girmeden bir ay önce tez 
izleme komitelerine öğrenci tarafından sunulmuş 
olması gerekmektedir) Tez İzleme Komitesine sunar. 
Enstitü Web Sayfamızda mevcut olan Formlar 
Bölümünden, Doktora Formları seçeneğinden Form 
321’i doldurarak Anabilim Dalı Sekreterliğine teslim 
etmeleri gerekmektedir. Öğrenci mezun olabilmek 
için en az 3 TİK’e girmek zorundadır. Ancak; 
öğrenciliği hala devam ediyor ise Tez İzleme 
komitesine  çalışmalarını sunmaya devam eder. Tez 
İzleme Komitesinin Değerlendirme sonucunu Enstitü 
Web Sayfamızda mevcut olan Formlar Bölümünden, 
Doktora Formları seçeneğinden Form 322’yi  ve 
sunduğu çalışmasını forma ekleyerek  Anabilim Dalı 
Sekreterliğine teslim etmeleri gerekmektedir. 
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İŞLEYİŞ???? İÇERİK???? 

Tez Savunma Sınavına Girecek Öğrenci Ne 
Yapmalıdır? 

Danışmanı ile birlikte hazırlamış olduğu tezinin 
tamamını lisansustu@gop.edu.tr adresine mail 
atabilir (mailin konusuna: adını soyadını, 
savunma öncesi intihal ibaresini yazarak) veya 
flash veya herhangi teknolojik alet ile 
enstitümüze bizzat gelerek intihal taramasını 
gerçekleştirilir. İntihal sonuç raporu mail ise 
maile dönüş yapılarak, kendi enstitü ise çıktı 
olarak bizzat kendine iletilir. İntihal sonucu 
olumlu çıkan öğrenci savunmaya girebilir. 
Bunun için Enstitü Web Sayfamızda mevcut olan 
Formlar Bölümünden, Doktora  Formları 
seçeneğinden Form 324 ve 325 nolu formlar ve 
eklerini doldurarak Anabilim Dalı Sekreterliğine 
teslim etmeleri gerekmektedir. 
NOT: İntihal taraması 25 ve üstü çıkan (üstü 
sınır 30) öğrencilerimiz savunma sınavına 
girebilir, Ancak bu öğrencilerimizin savunma 
sonrası da intihal taraması yaptırması 
gerekmektedir. 

Tez Savunma Sınavı Sonrası Öğrenci Ne 
Yapmalıdır? 

Enstitü Web Sayfamızda mevcut olan Formlar 
Bölümünden, Yüksek Lisans Formları 
seçeneğinden Form 326  formu doldurarak (tüm 
jürinin ortak doldurduğu) ve Form 327 (her 
jürinin tek tek doldurduğu)‘u doldurarak 
Anabilim Dalı Sekreterliğine teslim etmeleri 
gerekmektedir. 

İlişik Kesme Öğrenci Savunma sınavında başarılı olduğu 
takdirde en geç bir ay içinde tezini enstitüye 
teslim etmek zorunda olup akabinde 
1 kitap, 2 CD (tezi yüklenmiş olan), Tez Veri Giriş 
Formu (Orcid Numarası yazılacak) (YÖK’e 
kullanıcı adı ile giriş yaparak, Ulusal Tez 
Merkezinden doldurulan formun çıktısı imzalı 
olarak), Öğrenci Kimlik Belgesi ve Enstitü Web 
Sayfamızda mevcut olan Formlar Bölümünden, 
Yüksek Lisans Formları seçeneğinden Form 
329’u  doldurarak, direkt (Anabilim Dalı 
Sekreterliği olmadan) Enstitüye teslim etmeleri 
gerekmektedir. 

 

 

mailto:lisansustu@gop.edu.tr

