BAŞLA
Hangi dersleri alacağınızı anabilim
dalınızdan öğreniniz. Alacağınız
derslerin ders seçme ekranında
karşınıza çıkabilmesi için Enstitü
personelinden yardım alınız.

EVET
Bilimsel hazırlık dersleri
alacak mısınız?

HAYIR
1. Yarıyıl (Ders Aşaması)
- Teze başlayabilmek için asgari 52,5 AKTS (7,5 akts lik 7 ders) gereklidir. Ders aşaması 2 yarıyıldır.
- Planlamanızı yaparak istediğiniz kadar ders seçiniz. (Dönemlik en fazla 37,5 akts lik ders alınabilir.)
- Ders seçiminizi yaparken almış olduğunuz tüm dersleri başarmak (asgari geçme notu 80, BB) zorunda olduğunuzu unutmayınız.
- Tez danışmanı seçiminizi yapınız. (Form 8-Danışman Atama Formu)

2. Yarıyıl (Ders Aşaması)
- 52,5 AKTS yi tamamlamak için kalan derslerinizi seçiniz.
- Eğer önceki dönemden/dönemlerden başarısız olduğunuz ders/dersler varsa aynı ders/dersleri ya da farklı ders seçerek 52,5 AKTS yi tamamlayınız.
- Doktora Seminer dersini tez danışmanınızdan seçiniz. Yeterlik sınavı için ön şarttır! (Seminer dersinin tez danışmanından alınması zorunludur.)
- Tez danışmanınızı belirlemediyseniz en geç dönem sonuna kadar tez danışmanınızı belirleyiniz. (Form 8-Danışman Atama Formu)

Kredili dersleri başarıyla tamamlamanın
azami süresi tezli yüksek lisans derecesi
ile kabul edilenler için dört yarıyıl,
lisans derecesi ile kabul edilenler için
altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili
derslerini başarıyla tamamlayamayan
veya
yükseköğretim
kurumunun
öngördüğü en az genel not ortalamasını
sağlayamayan öğrencinin yükseköğretim
kurumu ile ilişiği kesilir.

52,5 AKTS yi tamamladınız
ve Doktora seminer dersinden
başarılı oldunuz mu?

HAYIR

EVET

3 ve 4. Yarıyıl
- Doktora Uzmanlık Alan Dersini danışmanınızdan seçiniz. (Uzmanlık Alan dersinin tez danışmanından alınması zorunludur.)
- Yeterlik sınavı için danışmanınız ile iletişime geçiniz. Ders döneminin tamamlanmasını takip eden ilk dönemin sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorunludur.
Yeterlik sınavı için (Form 13-Yeterlik Sınav Jürisi Atama Formu) ile birlikte en az 20 gün önce Anabilim Dalına başvurunuz.

Bu sınavda da başarısız olan
öğrencinin doktora programı
ile ilişiği kesilir.

Başarısız
(İkinci defa)

Başarısız
(İlk defa)
Yeterlik Sınav sonucunuz
nedir?

Yeterlik sınavında başarısız
olan öğrenci başarısız olduğu
bölüm/bölümlerden bir sonraki
yarıyılda tekrar sınava alınır.

Başarılı
3 ve 4. Yarıyıl
- Yeterlik sınav tarihinden itibaren en geç 1 ay içinde “ Tez İzleme Komitesi ” oluşturulması gerekmektedir. Danışmanınız ile iletişime geçiniz. Bu aşamada
(Form 16-Tez İzlem Komitesi Atama Formu) ile birlikte Anabilim Dalı Başkanlığına başvurulacaktır.
- Doktora Uzmanlık Alan Dersini danışmanınızdan seçiniz. (Uzmanlık Alan dersinin tez danışmanından alınması zorunludur.)
- Yeterlik sınav tarihinden itibaren en geç 6 ay içinde “ Tez Öneri Savunma Sınavı ” yapılmalıdır. Danışmanınız ile iletişime geçiniz. Doktora tez öneri
savunma sınavı için (Form 17-Tez Önerisi Savunma Tarih Bildirim Formu ve Form 10-Tez Konusu Öneri Formu ) ile birlikte en az 20 gün önce Anabilim Dalına
başvurunuz.
- Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır.

Tez önerisi bu savunmada
da reddedilen öğrencinin
yükseköğretim kurumu ile
ilişiği kesilir.

Red
(İkinci defa)

Red
(İlk defa)
Tez Öneri Savunması Sınav
sonucunuz nedir?

Başarılı

Tez önerisi reddedilen ve
programa aynı danışmanla
devam etmek isteyen öğrenci
üç ay, danışman ve tez
konusunu değiştiren öğrenci
ise altı ay içinde tekrar tez
önerisi savunmasına girer.

Tez İzleme
- Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, 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.
- Danışmanınız ile iletişime geçiniz. Tez izleme komitesi toplantı tarihini belirlemek için (Form 22-Doktora Tez İzleme Komitesi Toplantısı Tarih Bildirim Formu
ve Form 20-Doktora Tez Çalışması Ara Gelişme Raporu ) ile birlikte en az 20 gün önce Anabilim Dalına başvurunuz. Tez İzleme Komitesi toplandıktan sonra form
23 ve 21 Enstitüye gönderilmelidir.
- Doktora Uzmanlık Alan Dersi ve Doktora Tez Çalışması dersini danışmanınızdan seçiniz. (Uzmanlık Alan ve Tez Çalışması derslerinin tez danışmanından
alınması zorunludur.)

Öğrencinin yükseköğretim
kurumu ile ilişiği kesilir.

Üst üste 2 defa ya
da toplamda 3 defa
BAŞARISIZ

Doktora programı, bilimsel hazırlık hariç
yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için
sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on
iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler
için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on
dört yarıyıldır.

Başarısız (Üst üste 2 defadan ya da
toplamda 3 defadan az)
TİK sonucunuz nedir?
3 veya daha fazla TİK’ ten Başarılı ve 240 AKTS Tamamlandı

Teziniz hazır mı?
Tez savunma sınavına girecek misiniz?

HAYIR

EVET

Tez çalışmasını on iki veya on
dört yarıyıl sonuna kadar
tamamlayamayan öğrencinin
ilişiği kesilir.

- (Form 24-Tez Jürisi Atama Formu) ve (Form 47- Tez Orijinallik ve Savunulabilirlik Beyan Formu) Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından tez savunma sınav
tarihinden en az 20 gün önce Enstitüye gönderilmelidir.
- Yazılmış olan tezin tamamı tek dosya halinde Word olarak fbe@duzce.edu.tr adresine mail atılmalıdır.
- Makale/yayın şartı olan öğrenciler makale/yayın yazılı metnini Enstitüye ulaştırmalıdır.
-Tez yazım kurallarına göre hazırlanmış tez örneğini jüri üyelerine sınav tarihinden en az 15 gün önce ulaştırınız. Enstitüye kontrol için getireceğiniz tez örneğini
sayfanın her iki yüzüne de bastırınız. (önlü arkalı A 4 kağıdına olacak şekilde)

Tezi başarısız bulunarak
reddedilen
öğrencinin
ilişiği kesilir.

Düzeltme

Red
Sınav sonucunuz nedir?

Kabul/Başarılı

En geç 6 ay içinde
düzeltmeleri yapılan tezi
aynı jüri önünde yeniden
savunacaksınız.

- Tez savunma sınavı tarihinden itibaren 1 ay içinde mezuniyet işlemlerini tamamlayarak mezun olabilirsiniz.
Tez Yazım Klavuzuna göre hazırlanan tezin Enstitüde Tez Yazım Kontrol Listesi Form-48’e göre kontrolü yapılıp
onaylandıktan sonra;
- Mezuniyet İşlemleri için hazırlamanız gereken dokümanlar:
1- Üç (3) adet imzalı ciltlenmiş tez (Kılavuzunda belirtilen standart ve renklerde, Doktora tezi rengi Gökyüzü Mavisi)
2- Tez yazım kontrol listesi (Form 48)
3- Üç adet Tez CD’si (Tezin tam metni, Türkçe özeti, İngilizce özeti, genişletilmiş özet (doktora tezleri için) ve eklerini
(varsa) içeren ÜÇ adet kompakt disk (her disk içinde PDF ve Word formatında olacak şekilde 6 parça)
4- Tez Teslim Formu (Form 31)
5- İki Adet (2) Tez Veri Giriş Formu
6- İki Adet (2) Tez Onay Belgesi
7- Mezuniyet Belgesi Talep Dilekçesi
8- İlişik Kesme Belgesi
9- Öğrenci Kimliği
10- Bir adet Fotoğraf

HAYIR
Mezuniyet işlemlerini tamamladınız mı?

EVET

Mezuniyet kararınız
Enstitü Yönetim
Kurulunda görüşülecektir.
Yönetim Kurulunca kabul
edildikten 1 hafta sonra
GEÇİCİ MEZUNİYET
BELGESİ alabilirsiniz.

TEBRİKLER
MEZUN OLDUNUZ..!

Gerekli yükümlülükleri
yerine getiriniz.

