
7 Ders 
Ders dönemi en az 21 kredi, 60 AKTS den az olmamalıdır.

 Bir öğrenci bir yarıyılda en çok 6 derse yazılabilir.

             DANIŞMAN ATAMA

 Öğrencinin alacağı derslerin belirlenmesi ve kayıt işlemleri, danışman 

atanana kadar ilgili Ana Bilim Dalı Başkanlığı tarafından yürütülür.

 Tez danışmanı en geç birinci yarıyılın sonuna kadar belirlenir. 

 Tez danışmanı ve tez önerisi enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir .

 Danışman atamada, öğretim üyesinin daha önce en az bir YL öğrenci tezini 

birinci danışman olarak yönetmiş ve başarı ile tamamlatmış olması şartı 
aranır.

Dersler 3,00/4,00
AGNO ile 

Tamamlandı mı ?
tekrar veya 

yeni ders almakla 
yükümlüdür.

HAYIR

EVET

DOKTORA PROGRAMI TEZ AKIŞ ŞEMASI

Yeterlik Sınav 
Sonucu

 Başarılı mı?

Bir sonraki yarıyılda 
tekrar sınava alınır. Bu 

sınavda da başarısız
olan öğrencinin doktora 
programı ile ilişiği kesilir.

                              TEZ İZLEME KOMİTESİ KURMA 

 Danışmanın görüşüyle ilgili EABD başkanlığının önerisi ve EYK onayı ile bir ay 

içinde bir TİK(Tez İzleme Komitesi) oluşturulur.

 TİK, danışmanın görüşüyle EABD başkanlığınca önerilen altı öğretim üyesi 

içinden, biri ilgili EABD içinden ve biri Üniversite içinden veya dışından başka bir 
anabilim dalından olmak üzere sıralamaya bakılmaksızın EYK tarafından 
danışman dâhil seçilen üç öğretim üyesinden oluşur . 

 Tez önerisinin tamamlanabilmesi için Doktora Tez Önerisi Dersi nin öğrenci bilgi 

sistemine eklenmesi

         TEZ ÖNERİSİ RAPOR TESLİM

 Yeterlik sınavını başaran öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü 

savunmadan en az 15 gün önce komite üyelerine dağıtır. 

              TEZ ÖNERİSİ SAVUNMA 

 Yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı 

araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini TİK 
önünde sözlü olarak savunur. 

 TİK, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya reddedileceğine salt 

çoğunlukla karar verir. 

 Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya ret yönünde salt 

çoğunlukla verilen karar, EABD  başkanlığınca işlemin bitişini izleyen üç gün 
içinde enstitüye tutanakla bildirilir. 

Tez Önerisi Kabul 
Edildi mi?

Tez danışmanı aynı ise 
üç ay içerisinde, değilse 
altı içerisinde  yeniden 

sınava alınır. Sınav 
sonucunun başarısız 

olması durumunda ilişiği 
kesilir.

               TİK TOPLANTILARI 

 TİK, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda 

en az iki kez toplanır. 

 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. 

 Tez izleme sınavı, yer ve saati ilan edilmek üzere sınav tarihinden yedi gün önce 

EABD aracılığıyla enstitüye danışmanı tarafından yazılı olarak bildirilir .

                  TİK TOPLANTILARI
(Devam) 

 Tez izleme sınavı sonucunda Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı 

veya başarısız olarak belirlenir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı 
olarak üç kez «başarısız» bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

             TEZİN SONUÇLANMASI

 Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç TİK raporunun sunulması, en 

az 240 AKTS nin tamamlanması gerekir.

 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.

 Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını tez 
danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu 
yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını Anabilim başkanlığı 
aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir.

 Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç 
bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının 
sunulması ve bunu izleyen soru ve cevap bölümünden oluşur.

JÜRİ ÜYESİNE TEZ TESLİM

Öğrenci, 15 gün içinde tezini 
jüri üyelerine teslim eder.

DAVETİYE
Enstitü, Jüri üyelerine e-

posta yoluyla Davet Yazısını 
ve Tez Benzerlik formunu 

gönderir.

Savunma sınav yer ve 
tarihi, EABD tarafından 
en az yedi gün önceden 

duyurulur.

 Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, 
ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez 
sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir .

Tez Savunma 
Sınav Sonucu ?

Öğrenci başarısız sayılır 
ve enstitü ile ilişiği 

kesilir.
ENSTİTÜ TEZ SON 

KONTOL

Tez yazım kılavuzuna 
göre yazım kontrolü

En geç altı ay içinde 
düzeltmeleri yapılan 

tezi aynı jüri
önünde yeniden 

savunur.

KABUL

DÜZELTMERED

üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili 
enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması 

almaya hak kazanır. 

İstenen tüm belgeler tamam    
mı ?

Enstitü Yönetim Kurulu  

kararıyla 
DOKTORA DİPLOMASI 

almaya hak kazanır.

Mezuniyet (DOKTORA  
DİPLOMASI ) için gerekli tüm 
belgeler tamamlanmalıdır. 

Tez savunma sınavı sonunda başarılı bulunup mezuniyet not ortalaması şartını 
sağlayan öğrencinin, tez savunma sınav tarihini takip eden bir ay içerisinde, şekil 

şartları yerine getirilmiş üç adet ciltlenmiş tezi ile elektronik
ortamda kaydedilmiş üç adet tez CD si, ilgili enstitünün ve YÖK tarafından istenen 

diğer belge ve dokümanları tamamlayarak enstitüye teslim etmesi gerekir. Aksi 
halde mezuniyet işlemleri yapılmaz.

HAYIREVET

Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde doktora  tezinin bir kopyası elektronik 
ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere enstitü 

tarafından YÖK Başkanlığına gönderilir.

           DANIŞMAN TEZ KONTROL VE JÜRİ ÜYESİ ÖNERME
    

 Doktora tezi, savunmaya alınmadan önce, danışmanın onayı alınarak (tezin 

yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü ile spiral 
ciltli tezi) enstitüye yollanır.

 Jüri, danışmanın TİK üyeleriyle birlikte önereceği beş öğretim üyesi ile ilgili EABD 

başkanlığının önereceği  üçü öğrencinin TİK i sabit olmak üzere, Üniversite 
içinden üç, farklı bir yükseköğretim kurumundan üç olmak üzere toplam dokuz 
öğretim üyesi içinden, EYK kararı ile belirlenir.

JÜRİ ÜYESİ ATAMA
    

 Jüri, ilgili EABD başkanlığının önerisi ve EYK kararı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin 

TİK te yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi başka bir yükseköğretim kurumunun 
öğretim üyesi olmak üzere beş kişiden oluşur.

 Jürinin oluşturulmasında, danışmanın teklifiyle ilgili EABD başkanlığı enstitüye, üçü 

öğrencinin TİK i sabit olmak üzere, Üniversite içinden üç, farklı bir yükseköğretim 
kurumundan üç olmak üzere toplam dokuz öğretim üyesi ismi önerir .

 EYK önerilen öğretim üyeleri arasından sıralamaya bakmaksızın savunma jürisini 

oluşturur. 

 Önerilen jüri üyelerinin uzmanlık alanları ile öğrencinin tez konusunun uyumlu 

olması gerekir.
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Form D2:
Yeterlik Sınavı Jüri 

Atama Formu

Form D3:
Yeterlik Sınav Tutanağı

Form D6:
Tez İzleme Komitesi 

Öneri Formu 

Form D11:
Tez Önerisi Savunma 
Tarihi Bildirim Formu

Form D8: 
TİK Toplantı Tarihi 

Bildiri Formu

Form D9:
TİK Değerlendirme 

Formu

Form D14:
Tez Ön İnceleme 
Formu-Savunma 

Öncesi

Form D15:
Tez Davetiyesi

Form D13:
Jüri Kurulması İstek 

Formu 

Form D16:
Tez Değerlendirme 

Formu

Form D17:
Tez Sınav Tutanağı

Form D18:
Tez Ön İnceleme 
Formu-Savunma 

Sonrası 

Form D19:
Tez Teslim Formu 

         YETERLİK JÜRİ KURMA

 Yeterlik sınavları, danışmanın görüşü EABD başkanlığının önerisi ve EYK 
onayı ile beş kişilik doktora yeterlik sınav jürisi tarafından düzenlenir ve 
yürütülür.

  Sınav jürisi en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere, danışman dâhil beş 
öğretim üyesinden oluşur. 

YETERLİK SINAVI

 Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. 
 Sınavlardan başarılı sayılmak için her iki sınavdan da 100 üzerinden en az 75 

puan almış olmak gerekir. 
 Sonuç, EABD/EASD başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde 

enstitüye tutanakla bildirilir.

İNTİHAL YAZILIM RAPORU

İlgili enstitü söz konusu teze 
ilişkin intihal yazılım programı 
raporunu alarak danışmana ve 

jüri üyelerine gönderir.

ENSTİTÜ TEZ ÖN KONTROL

Tez Yazım Kılavuzuna göre 
yazım ön kontrolü

KASTAMONU 
ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü

Form D4:
Tez Konusu Önerme 

Formu

Form D10:
Tez Önerisi Savunması 

Duyurusu

Form D12:
Tez Önerisi 

Değerlendirme Formu

DOKTORA YAYIN ŞARTI 
PUANLAMA FORMU

İlgili danışman  söz konusu teze 
ilişkin Doktora Yayın Şartı 
Puanlama Formunu doldurarak 
Enstitüye teslim eder.

Form D20:
Doktora Yayın Şartı 
Puanlama Formu  

Form G2:
Savunma Öncesi 
Benzerlik/İntihal 

Taahütnamesi

https://fbe.kastamonu.edu.tr/images/2018/dokumanlar/form/doktora/yeterlik_sinavi_juri_atama_forM.doc
https://fbe.kastamonu.edu.tr/images/2018/dokumanlar/form/doktora/yeterlik_sinavi_tutanagi.doc
https://fbe.kastamonu.edu.tr/images/2018/dokumanlar/form/doktora/Doktora_Tez_Izleme_Komitesi_Oneri_Form.doc
https://fbe.kastamonu.edu.tr/images/2018/dokumanlar/form/doktora/Tez_Onerisi_Savunma_Tarihi_Bildirim_Formu.doc
https://fbe.kastamonu.edu.tr/images/2018/dokumanlar/form/doktora/Tez_izleme_Komitesi_Toplanti_Tarihi_Bildirim_Formu.doc
https://fbe.kastamonu.edu.tr/images/2018/dokumanlar/form/doktora/Doktora_Tez_Izleme_Komitesi_Degerlendirme_Formu.doc
https://fbe.kastamonu.edu.tr/images/tez_on_inceleme_formu_SAVUN_ONCESI.doc
https://fbe.kastamonu.edu.tr/images/2018/dokumanlar/form/doktora/Tez_Davetiyesi-1.doc
https://fbe.kastamonu.edu.tr/images/2018/dokumanlar/form/doktora/Doktora_Juri_Kurulmasi_Istem_Formu.doc
https://fbe.kastamonu.edu.tr/images/2018/dokumanlar/form/doktora/Doktora_Tez_Degerlendirme_Formu.doc
https://fbe.kastamonu.edu.tr/images/2018/dokumanlar/form/doktora/Doktora_Sinav_Tutanak.doc
https://fbe.kastamonu.edu.tr/images/2018/dokumanlar/form/doktora/tez_on_inceleme_formu_SAVUNMA_SONRASII.doc
https://fbe.kastamonu.edu.tr/images/2018/dokumanlar/form/doktora/TezTeslimFormu_doktoraa.doc
https://fbe.kastamonu.edu.tr/images/2018/dokumanlar/form/doktora/Tez_Konusu_Onerme_Formuu.doc
https://fbe.kastamonu.edu.tr/images/2018/dokumanlar/form/doktora/Doktora_Tez_Onerisi_Savunma_Duyurusu.doc
https://fbe.kastamonu.edu.tr/images/2018/dokumanlar/form/doktora/Doktora_Tez_Onerisi_Degerlendirme_Formu.doc
https://fbe.kastamonu.edu.tr/images/2018/dokumanlar/form/doktora/Doktora_Yayin_Formu.doc
https://fbe.kastamonu.edu.tr/images/2018/dokumanlar/form/intihal_taahutnamesi.doc
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