İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA PROGRAMI SÜRECİ
1-DANIŞMAN
ATAMALARI

En geç ikinci yarıyılın sonuna kadar tez danışmanı atanır.
a)Birden fazla tez danışmanı seçilebilir.

2-AZAMİ SÜRE

En az sekiz yarıyıl en fazla oniki yarıyıldır.
a) Dört yarıyılda kredili derslerini tamamlayamayan ve/ veya yükseköğretim kurumunun
öngördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin ilişiği kesilir.
b)Oniki yarıyıl sonunda kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlilik sınavında başarılı
bulunan ve tez önerisi kabul edilen ancak tez çalışmasını tamamlayamayan öğrencinin
ilişiği kesilir.

3- ALMASI
GEREKEN KREDİ
VE AKTS

Toplamda
a)En az 21 kredi (7 ders) + Seminer + Yeterlilik Sınavı+ Tez Önerisi + Tez Çalışması
b)Dersler + Seminer = 60AKTS
c)Dersler + Seminer + Yeterlilik Sınavı+ Tez Önerisi + Tez Çalışması=240ACTS
*Öğrenci başka yükseköğretim kurumundan en çok iki ders seçebilir. *Lisans dersleri
ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.

4-DERS KAYDI

a)Her dönem öğrenci üniversite bilgi sistemine giriş yaparak ders kaydını yapmalıdır.
(İlgili tarihler akademik takvimde yer almaktadır.)
b) Bir dönemde en az 30 AKTS en fazla 45 AKTS’ lik ders alınmalıdır.

ÖNEMLİ BİLGİLER

*Başarısız olunan dersten öncelikle aynı ders veya danışman onayı ile farklı ders ile telafi
edilmelidir. Bu durum sistemde kayıtlanma sırasında belirtilmelidir.
*Bir dersten geçme notu en az 75 (CB) dir. *Derslere en az %70 oranında devam etmek
zorunludur.
*Tez çalışmaları başarılı seyretmesi halinde olumlu (OL) notu verilir.
*Seminer ve uzmanlık alan dersleri geçti veya kaldı olarak değerlendirmeye alınır ve
genel not ortalamasına katılmaz.

1-Senede iki kez yapılır.(Kasım-Aralık) / (Mayıs-Haziran)
DOKTORA
YETERLİLİK SINAVI

4-ASİL JÜRİ VE
YEDEK JÜRİ ÜYESİ

2-Derslerini ve semineri başarı ile tamamlayan öğrenciler girebilir.
3-Doktora yeterlik sınavına en geç beşinci yarıyılda girilmesi zorunludur.
4-Yeterlik Komitesi tarafından belirlenen jüri Enstitüye bildirilir.
Asil Jüri ;
a) Tez Danışmanı
b) Anabilim Dalından Öğretim Üyesi (2)
c) Başka Yüksek Öğretim Kurumundan Öğretim Üyesi (2)
Yedek Jüri
a) Anabilim Dalından Öğretim Üyesi (1)
b) Başka Yüksek Öğretim Kurumundan Öğretim Üyesi (1)
5- Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile tez jürisi atanır.
6-Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile yeterlik jürisi atanır.
7-Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölümden oluşur.
8-Yazılı bölümden başarılı olan öğrenci sözlü sınava alınır.
9-Yazılı ve sözlü sınavlardan başarı notu 70’tir.
10-Sınavın tamamlanmasından sonra jüri salt çoğunlukla başarılı/başarısız karar verir
ve üç gün içinde sonucu Enstitüye bildirir.
11-Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci bir sonraki dönem tekrar sınava alınır. Bu
sınavda da başarısız olan öğrencinin ilişiği kesilir.
12-Başarılı olunması durumunda bile öğrenciden ders alması istenebilir ve öğrenci bu
derslerden başarılı olarak geçmek zorundadır.
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TEZ İZLEME
KOMİTESİ

1-Yeterlik sınavından başarılı olan öğrenci için Anabilim dalı başkanlığının önerisi
Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile bir ay içerisinde üç kişilik tez izleme komitesi
oluşturulur.
a)Tez Danışmanı
b) Anabilim Dalı içinden öğretim üyesi
c) Anabilim Dalı dışından öğretim üyesi

1-Öğrenci tez önerisi yazılı bir raporunu sözlü savunmadan onbeş gün önce komite
üyelerine dağıtır.
2-Doktora yeterlik sınavını başarı ile geçen öğrenci en geç altı ay içerisinde yapacağı
araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme
komitesi önünde sözlü olarak savunur.
3-Tez İzleme Komitesi tez önerisini salt çoğunlukla KABUL-RED-DÜZELTME kararı
verir ve üç gün içinde sonucu Enstitüye bildirir.

TEZ ÖNERİSİ
SAVUNMASI

ÖNEMLİ BİLGİLER

TİK

KABUL;
a)Tez önerisi kabul edilen öğrenci için komite birer defa olmak üzere yılda iki kez
toplanır.
DÜZELTME;
a)Tez önerisi düzeltme alan öğrenci için bir ay süre verilir. b)Bu süre sonunda komite
salt çoğunlukla kabul veya red kararı alır ve üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirir.
RED;
a)Tez önerisi red edilen öğrenci yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçebilir.
b)Yeni bir tez komite jürisi atanır.
c)Programa aynı danışanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde tez konusunu
veya danışmanını değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez öneri savunmasına
alınır.
d)Tez önerisi bu savunmada da red edilen öğrencinin ilişiği kesilir.
*Tez önerisi sınavına mazereti olmaksızın belirtilen sürede girmeyen öğrenci başarısız
sayılarak tez önerisi red edilir.
*Tez çalışması komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir.
*Komite tarafından üstüste iki kez toplamda üç kez başarısız olan öğrencinin ilişiği kesilir.

Doktora tez jürisi, danışman ve enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü
yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan
öğretim üyeleri ve en az ikisi kendi yükseköğretim kurumu dışından olmak üzere
danışman dahil 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

2

