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Doktora tezinin amacı 

• Araştırmacının özgün ve orijinal araştırma 
yapabildiğinin kanıtlamaktır. 



Doktora süreci akış şeması 

• Doktora Programı tezli yüksek lisans derecesi 
ile kabul edilenler için, kayıt olduğu programa 
ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak 
üzere  her dönem için kayıt yaptırıp 
yapmadığına bakılmaksızın 8 yarıyıl olup 
azami tamamlama süresi 12 yarıyıldır. 

 





 



EVET 

 

 

3. Yarıyıl 
Zorunlu ve Seçmeli Kredili dersler tamamlandı mı? Başarısız 

olduğu dersleri geçti mi?  



EVET HAYIR 

İlişiği kesilir 





Öğrenci en geç 4. yarıyılın sonuna kadar yeterlilik sınavına 
girmek zorundadır. 

Öğrencinin doktora yeterlilik sınavında başarılı olabilmesi 
için en az CB(75-79) harf notunu alması gerekir. 













TEZ savunma tarihi belirleme 
formu 

•  T.C. 
• KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 

• SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ’NE, 
•   
•   
• Sağlık Bilimleri Enstitüsü ........................................................................................ Anabilim Dalı Doktora programı 

öğrencisi ................................................ tez çalışmasını başarı ile tamamlamıştır. 
• Yükseköğretim Kurulu (20.Nisan.2016) Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ile Kocaeli Üniversitesi 

Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri gereği, adı geçenin Doktora Tez Savunma Sınavına 
girmesi ve Doktora Tez Savunma Sınav jüri üyelerinin aşağıdaki öğretim üyelerinden oluşturulması için gereğini 
bilgilerinize arz ederim. 

•   
• Danışman    

   
•   
• Adı Soyadı : ....................................................  
• İmza : ....................................................  
• Tarih : ...... / .... / 20..   
•   
• DOKTORA TEZ SAVUNMA JÜRİ ÜYELERİ (ASİL)    Üniversite/Fakülte/Anabilim Dalı 
•   
• 1- ....................................................................                 (Tez Danışmanı)  
• 2- .................................................................... (Anabilim Dalı içinden)  
• 3- .................................................................... (Anabilim Dalı içinden veya yakın AD)  
• 4- …………………………………………………………………. (Anabilim Dalı içinden veya yakın AD) 
• 5- .................................................................... (Kurum Dışı- Aynı veya yakın AD)  
• 6- .................................................................... (Kurum Dışı- Aynı veya yakın AD) 
• *Önerilen jüri üyelerinin üçü tez izleme komitesi üyelerinden oluşmalıdır. 
• YEDEK ÜYELER 
• 1- .....................................................................  (Kurum Dışı- Aynı veya yakın AD) 
• 2- ..................................................................... (Anabilim Dalı içinden veya yakın AD) 
•   
• Not: Doktora tez savunma jürisi tez izleme komitesi ile birlikte en az ikisi başka bir yükseköğretim kurumunun 

öğretim üyesi olmak üzere altı kişiden oluşur. Ayrıca, birisi Üniversite içinden, diğeri başka bir yükseköğretim 
kurumundan olmak üzere iki yedek üye belirlenir. Enstitü yönetim kurulu kararı gereği danışman sınava girer 
fakat oy hakkı bulunmamaktadır.  

•   
 





Tez sınav sonucu 
değerlendirilir. Form ve 
tutanaklar doldurulur. 




