
Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Programı Süreç Akış Şeması 
 

*Madde 30   

En az 60 AKTS Kredi - En az 7 Ders (En az 3 ders kabul edildiği bölüm)+ Formasyon Dersleri (Öğr.Plan. ve Değr.) 
En az 240 AKTS (Dersler + Seminer + Yeterliğe Hazırlık Çalışması + Tez Çalışması) + Bilimsel Makale 

*Madde 31   
En az 8 - En çok 12 yarıyıl - BHP (Bilimsel Hazırlık Programı) hariç 

 

 
 
 
 
 

*Madde 16 
Ders geçme Notu 75, 
2,50 CB dir. Koşullu 

durumu yoktur. 

İlk Kayıt 
 
 

BHP uygulanacak mı? 
 
 

Hayır 

 
 
 

Evet 

 

 
*Madde 12 (1) 

BHP öğrencisi, BHP derslerinin 
yanında lisansüstü programa 
yönelik dersler de alabilir. 

*Madde 12 (2) 
BHP dersleri en çok 2 yarıyılda 
tamamlandı mı? 

 
 

 
Hayır 

 
 
 

*Madde 12 (2) 
Süre sonunda başarılı 
olamayan öğrencinin 
Üniversite ile ilişiği 
kesilir. 

 
 
 
 
 
 
 

*Madde 31 (2) 
4 yarıyıl sonunda kredili 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hayır 

 

 
Hayır 

 

Akademik takvimde belirtilen tarihlerde her 
yarıyıl kayıt yenilemek şartıyla, lisansüstü 

derslere kayıt olunmalıdır. 
Her dönem kayıt yeniledi mi? 

 

Evet 
 

*Madde 32   

 
Evet 

derslerini ve seminer 1 dersini 
başarıyla tamamlayamayan 

öğrencinin Üniversite ile ilişiği 
kesilir. 

 
*Madde 35 

Tez önerisi Başarısız 
sayılır. Öğrenci yeni bir 
danışman ve/veya tez 
konusu seçebilir. Aynı 
danışmanla; en geç 3 
ay, farklı danışman veya 
tez konusu ile; en geç 6 
ay içinde tekrar 
savunmalıdır. Tez 
önerisi bu savunmada 
da reddedilen 
öğrencinin Üniversite 
ile ilişiği kesilir. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hayır 

Danışman, en geç birinci yarıyılın sonuna kadar Anabilim Dalı Akademik Kurul Kararı ile belirlenir 
ve Enstitüye bildirilir. Öğrenci Uzmanlık Alan Dersi seçtirildi mi? 

Öğrenci derslerini 4 yarıyıl sonunda başarıyla tamamladı mı ve GABNO en az 2.50 mi? 
 

Evet 
 

*Madde 33 
Derslerini ve seminerini tamamlayan öğrenci en geç beşinci yarıyılın sonunda yeterlik sınavına 
girmek zorundadır. Geçerli bir mazereti olmaksızın yeterlik sınavına girmeyen öğrenci Başarısız 
sayılır. Bir sonraki yarıyılda yapılan sınavda da Başarısız olan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. 

 

 
*Madde 34 - *Madde 35 

Yeterlik yazılı ve sözlü sınavında Başarılı olan öğrenci için Tez İzleme Komitesi (TİK) 1 ay içinde 
oluşturulur. 

Yeterlik sınavında başarılı olan öğrenci en geç 6 ay içinde tez önerisini sözlü olarak savundu mu? 

Evet 
 

*Madde 35   
TİK yılda iki kez toplanır. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez Başarısız 

bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. 
 

*Madde 36 
(2) Fen ve Mühendislik 
Bilimleri alanlarında 
öğrencinin doktora tezini 
teslim  edebilmesi  ve  savunma 
sınavına girebilmesi için, 
doktora eğitimi sürecinde, SCI, 
SCI-Expanded, E-SCI, SSCI veya 
AHCI indekslerinde taranan 
dergilerde,    doktora    tezi    ile 
ilgili  alanda  yayımlanmış  veya 
yayına kabul edilmiş, en az bir 
araştırma  makalesi  ve  ulusal/ 
uluslararası bilimsel 
toplantılarda sunulan tam 
metni  veya  özeti  matbu  veya 
elektronik olarak bildiri 
kitapçığında yayınlanmış 
çalışması olması gerekir. 

 
 

Hayır 

 

*Madde 36 (1) 
Tezinin sonuçlanabilmesi için öğrencinin en az üç TİK raporu sunması gerekir. 

Yayın Şartı Sağlanması gerekir. 
 
 

 
*Madde 36 

Öğrenci tarafından hazırlanan doktora tezi ve Enstitü tarafından oluşturulan İntihal Programı 
Raporu (En fazla %30); Anabilim Dalı Akademik Kurulu kararıyla önerilen ve Enstitü Yönetim 

Kurulu kararıyla oluşturulan jüri üyelerine gönderilir. Tezin Jüri Üyelerine teslim edildiği tarihten 
itibaren en geç 1 ay içinde Tez Sınavı yapılır. Tez değerlendirme sınav tutanağı, kişisel raporlar en 

geç 3 gün içinde Anabilim Dalı tarafından Enstitüye gönderilir. 
Öğrenci sınavda Başarılı bulundu mu? 

 
Evet 

 
*Madde 37 

Öğrenci ciltlenmiş tezinin en az iki nüshasını, dijital kopyasını ve mezuniyet için Enstitü tarafından 
istenen diğer belgeleri sınava girdiği tarihten itibaren 1 ay içinde Enstitüye teslim eder. 

Öğrenci belgelerini 1 ay içinde Enstitüye teslim etti mi? 
 

Evet 

 
*Madde 37   

Enstitü Yönetim Kurulu tarafından öğrencinin dosyası incelenir. (Uygunsa Senatoya Dr. ünvanı 
verilmek üzere arz edilir.) Geçici Mezuniyet Belgesi verilir. 

Hazırlanıldığında ”Doktora Diploması” verilir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hayır 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hayır 

 

 
*Madde 36 

Tezi Başarısız bulunarak 
reddedilen öğrencinin 
Üniversite ile ilişiği kesilir. 
Düzeltme kararı verilen 
öğrenci en geç 6 ay içinde 
tezi yeniden savunur. Bu 
savunmada da başarısız 
bulunan öğrencinin 
Üniversite ile ilişiği kesilir. 

 
 
 
 

*Madde 37   
Bir ay içinde tezini teslim 
etmeyen öğrenci, geçerli 

mazeretini bildiren bir 
dilekçeyle enstitü 

müdürlüğüne başvurarak en 
çok bir aylık ek süre talep 

edebilir. Belirtilen süre 
içerisinde tezini teslim 

edemeyen öğrencinin enstitü 
ile ilişiği kesilir. 

 
 
 
 

((*) 23.09.2018 tarih ve 30544 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kocaeli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği 
(§) Dersler Anabilim Dalının Bologna Ders Kataloğuna uygun alınmalıdır. 


