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       KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ     

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 

 

 

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç ve kapsam  
MADDE 1 - (1) Bu Uygulama Esasları, Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünde 

yürütülen yüksek lisans ve doktora programlarından oluşan lisansüstü eğitim ve öğretimde 

uygulanacak esasları düzenler.  

 

Dayanak  
MADDE 2 - (1) Bu Uygulama Esasları, 23/9/2018 tarihli ve 30544 sayılı Resmî Gazete’de 

yayımlanan Kocaeli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine dayanılarak 

hazırlanmıştır.  

 

Tanımlar  
MADDE 3 - (1) Bu Uygulama Esaslarında geçen;  

a) Anabilim Dalı: 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü 

Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde enstitüler için 

tanımlanan ve ilgili enstitüde eğitim programı bulunan anabilim dalını,  

b) Anabilim Dalı Başkanı: Lisansüstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş 

Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde anabilim dalı için tanımlanan başkanı,  

c) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,  

ç) ALES: ÖSYM tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş 

Sınavını,  

d) Danışman: Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsüne kayıtlı öğrenciye ders ve tez 

dönemlerinde rehberlik etmek üzere Enstitü Yönetim Kurulu tarafından atanan öğretim üyesini,  

e) Ekle/Çıkar Haftası: Yarıyıl başlamasını takip eden ve öğrencinin seçtiği ve/veya seçeceği 

dersler ile ilgili değişiklikleri yapabildiği 2 haftayı ifade eder.  

f) Enstitü Kurulu: Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Kurulunu,  

g) Enstitü Yönetim Kurulu: Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yönetim 

Kurulunu,  

ğ) GMAT: Uluslararası sınavlardan olan Graduate Management Admission Test Sınavını,  

h) GRE: Uluslararası sınavlardan olan Graduate Record Examination Sınavını,  

ı) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara 

uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,  

i) ORPHEUS: Organisation for PhD Education in Biomedicine and Health Sciences in the 

European System (Biyotıp ve Sağlık Bilimleri Alanında Avrupa Doktora Eğitimi Organizasyonu)  

j) Öğrenci iş yükü: Ders saatlerinin yanı sıra ödev, sunum, sınava hazırlık, seminer, 

uygulama, bireysel çalışmalar gibi eğitim-öğretim etkinliklerinde harcanan bütün zamanı,  

k) ÖSYM: T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,  

l) Özel Öğrenci: Bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olmaksızın belirli konularda 

bilgilerini artırmak için ders alan kişileri,  

m) SBE: Kocaeli Üniversitesine bağlı Sağlık Bilimleri Enstitüsünü,  

n) Senato: Kocaeli Üniversitesi Senatosunu,  

o) Tez: Yüksek lisans tezi ya da doktora tezini,  

ö) TUS: Tıpta Uzmanlık Sınavını,  

p) Uzmanlık alanı dersi: Tez çalışması yaptıran öğretim üyelerinin yaptırdığı tez çalışmaları 

alanında açılan dersi,  
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r) Üniversite: Kocaeli Üniversitesini,  

s) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,  

ş) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,  

ifade eder. 

 

Genel esaslar  

MADDE 4 - (1) YÖK kararı üzerine yükseköğretim kurumlarında; öğretim elemanı ve 

öğrencilerin aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın, bilgi ve iletişim teknolojilerine 

dayalı olarak öğretim faaliyetlerinin planlandığı ve yürütüldüğü lisansüstü uzaktan öğretim 

programları açılabilir. Uzaktan öğretim programlarının açılabileceği alanlar, uzaktan öğretim 

yoluyla verilecek dersler ve kredi ile AKTS kredi miktarları, ders materyallerinin hazırlanması, 

sınavlarının yapılma şekli, yükseköğretim kurumları arasında bu amaçla yapılacak protokoller ile 

uzaktan öğretime ilişkin diğer hususlar YÖK tarafından belirlenir.  

(2) Enstitüye kayıtlı öğrencilerin yüksek lisans eğitimleri sırasında tez ve münferit 

çalışmaları ile ilgili her türlü bilimsel etkinlikte (yayınlar, basılı ve görsel materyaller vb.) 

Üniversitenin ve Enstitünün adını kullanmaları zorunludur (SK-17/4/2018-484/8). 

(3) Öğrencilerin Enstitüye vermesi gereken eğitim ve öğretim süreçleri ile ilgili tüm form ve 

evraklar, ilgili anabilim dalı başkanlığı tarafından elektronik ortamda EBYS (Elektronik Belge 

Yönetim Sistemi) üzerinden gönderilmesi gerekmektedir. 

(4) Enstitü Kurulu kararı ile İngilizce seçmeli dersler anabilim dalı eğitim programında yer 

alabilir. Yabancı dilde ders verecek olan öğretim üyesinin Senato tarafından belirlenen yabancı 

dilde ders verme şartlarını sağlaması gerekmektedir. 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Yüksek Lisans Başvuru ve Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar  

 

Yüksek lisans başvurusu 
MADDE 5 - (1) Adaylar başvurularını elektronik ortamda ve/veya yüz yüze yapabilirler. 

Her aday SBE bünyesindeki sadece bir programa başvurabilir. Başvuru için gerekli olan 

evrakların eksik beyanında başvuru kabul edilmez. 

(2) Öğrencilerin değerlendirilmelerinde yazılı veya mülakat değerlendirme şekillerinden 

hangisinin/hangilerinin dikkate alınacağı, sınav tarihleri, jürilerin tespiti ve başvuruların 

değerlendirilmesi ile ilgili işlemler anabilim dalı başkanlığının görüşleri dikkate alınarak Enstitü 

Yönetim Kurulu tarafından düzenlenir.  

(3) Her yüksek lisans başvuru dönemi için adayları değerlendiren jüri üyeleri yeterli 

öğretim üyesi bulunması durumunda değiştirilmelidir. Asil jüri üyelerinden sınava katılamayanlar 

yerine yedek jüri üyesi sınava katılır. Her bir jüri üyesi mülakat aşamasında adayı değerlendirir ve 

100 üzerinden değerlendirme notu verir. Mülakat notu için tüm asil jüri üyelerinin mülakat 

notunun ortalaması alınır.  

(4) Yüksek lisans programlarına başvuruda, yabancı dil koşulu aranmaz. Bununla birlikte, 

ilgili anabilim dalı, öğrenci alım sınavlarında yabancı dil puanını ek tercih koşulu olarak 

kullanabilir. 

(5) Yabancı uyruklu öğrenciler başvuru aşamasında SBE tarafından hazırlanmış İngilizce 

özgeçmiş formunu doldurmak ve sisteme yüklemek zorundadır. Yabancı uyruklu öğrencilerin 

mülakatı elektronik iletişim ile veya yükledikleri özgeçmiş üzerinden yapılmalıdır. Çifte uyruğa 

sahip öğrencilerin başvuruları sırasında T.C. uyruğunu kullanmaları zorunludur. Aksi takdirde 

yapılan kayıtlar geçersiz sayılır ve Enstitü ile ilişiği kesilir. KKTC uyruklu öğrencilerden Türkçe 

dil belgesi istenmeyecektir. 

(6) Yatay geçiş yapan öğrenciler, kayıt hakkı kazandığı lisansüstü programında bulunan 

zorunlu dersleri alması ve başarması gerekmektedir. Öğrencinin disiplin cezası almamış olması 

gereklidir. Öğrencinin not ortalamasının en az 2,5 olması gerekmektedir. 

 

Tezli yüksek lisans programı  

MADDE 6 - (1) Dersler ve sınavlar uzaktan erişim program aracılığı ile veya yüz yüze 

yapılabilir.  
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(2) Öğrenciler ders seçimlerini akademik takvimde ilan edilen süreler içerisinde yapmalıdır. 

Seçilen dersler danışman onayından sonra kesinlik kazanır. 

(3) Her öğrenci ders dönemi boyunca Enstitü tarafından belirli bir takvim ile duyurulan 

seminer programlarına katıldığını “Enstitü seminer formu”nu doldurarak belgelemek zorundadır. 

Seminer dersleri danışmanın sorumluluğundadır ve danışmanın katılımı gerekmektedir. Anabilim 

dalı başkanı tüm seminerlerin tamamlanmasını takiben imzalı seminer formlarını SBE’ye iletmek 

zorundadır.  

(4) Öğrencilerin seminer sunum başlıkları ile sunum gerçekleştirileceği uzaktan erişim linki 

veya yer, tarih ve saat gibi bilgiler anabilim dalı başkanlığı tarafından hazırlanarak SBE’ye 

bildirilmek zorundadır. Enstitü bünyesinde gerçekleştirilecek olan seminer sunum programları 

Enstitü web sayfasında ilan edilir. Seminerler katılımcılara açık olarak gerçekleştirilir. 

Öğrencilerin mezun olana kadar en az 4 seminere dinleyici olarak katılmaları kendi 

sorumluluklarıdır. 

(5) Öğrenci tez danışmanı belirlendikten sonra her yarıyıl uzmanlık alanı dersini seçmelidir. 

(6) Sınav sonuçlarına itiraz durumunda dersin öğretim üyesi itiraz belgesine yaptığı 

değerlendirmeyi 5(beş) işgünü içerisinde SBE’ye bildirmelidir. 

 
Yüksek lisans programı süresi  

MADDE 7 - (1) Bu Uygulama Esasları hükümlerinde belirtilen AKTS dâhil tüm 

yükümlülüklerini yerine getiren öğrenciler, programı en az üç yarıyılda tamamlayabilirler. Bu 

durumda, öğrenci ikinci yarıyılda sonuna kadar tez önerisini vermek ve üçüncü yarıyıl sonuna 

kadar tez çalışmasını tamamlaması gerekir. Öğrencinin tez dönemi 60 AKTS olarak kabul edilir. 

 
Tez danışmanı atanması  

MADDE 8 - (1) Tezli yüksek lisans programında tez danışmanı, anabilim dalı akademik 

kurul kararı ile en geç birinci yarıyılın sonunda belirlenir. Öğrencinin danışmanıyla beraber 

belirlediği tez başlığı da en geç ikinci yarıyılın sonunda anabilim dalı başkanlığı tarafından 

akademik kurul kararı ile Enstitüye bildirilir. Tez danışmanı ve tez başlığı, Enstitü Yönetim 

Kurulu onayı ile kesinleşir.  

(2) Tez danışmanları Üniversitenin öğretim üyeleri arasından seçilir. Yüksek lisans tez 

danışmanlığı için son iki yılda E-SCI, SCI, SCI-Exp, AHCI indekslerde taranan bir dergide 

basılmış/kabul edilmiş en az bir makale veya yürütülen/son iki yılda sonuçlandırılan bir araştırma 

projesi veya son iki yılda en az bir yüksek lisans dersi verme şartı aranır. Tez danışmanı, 

öğrencinin tez çalışmasının konusuna göre kendi anabilim dalından veya başka bir anabilim 

dalındaki öğretim üyesi olabilir. Başka bir anabilim dalından tez danışmanı atanması durumunda, 

öğrencinin eğitim gördüğü anabilim dalından ikinci danışman atanması Enstitü Yönetim Kurulu 

tarafından önerilir. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde 

Enstitü Yönetim Kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman 

olarak seçilebilir. Öğrencinin alacağı derslerin belirlenmesi ve ders kayıt işlemleri tez danışmanı 

tarafından, tez danışmanı atanıncaya kadar ise anabilim dalı başkanlığı tarafından yürütülür.  

(3) Tez danışmanı, öğrencinin veya danışmanının anabilim dalı başkanlığına gerekçeli 

başvurusu üzerine anabilim dalı başkanlığının uygun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile 

değiştirilebilir.  

(4) Öğretim üyeleri yüksek lisans ile doktora toplamı en fazla 12 öğrenci olacak şekilde 

danışmanlık yapabilir (Değişik: SK-17/9/2019-517/4). Danışmanlıklarının öğretim üyeleri 

arasında dengeli dağılımı esastır ve bu konuda anabilim dalı kurulları yetkilidir. SBE Danışmanlık 

Yönergesine göre bir danışmanın aynı anda yüksek lisans ile doktora öğrenci sayısı 5 (beş) ten 

fazla olmaması önerilmektedir ( SK-9/5/2019-90511875). 

(5) Yüksek lisans eğitimi sırasında tez danışmanı değişikliği yapılabilir. Öğrenci ve/veya 

danışmanın Enstitü Yönetim Kurulunca kabul edilen gerekçesi ile tez döneminde de danışman 

değişikliği yapılabilir. Bu durumda, tez çalışmasından feragat edildiğine dair bir dilekçe veya aynı 

konu ile devam edilecek ise eski danışmanından alınan onay dilekçesi ile Enstitü Yönetim Kurulu 

kararı ile öğrencinin danışmanı kesinleşir. Ancak, öğrenci tezini teslim etme aşamasına gelmiş ise 

ve danışmanın tez teslimine bilimsel gerekçelere dayalı onayı yok ise tez danışmanı değişikliği 

kabul edilmemektedir. Bu durumda, tez danışmanı dışında ilgili anabilim dalından iki öğretim 
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üyesi ve Enstitü Yönetim Kurulundan bir öğretim üyesinden oluşan bir komisyonun tezin 

durumuna karar vermesi istenir.  
 

İkinci tez danışmanı atanması  

MADDE 9 - (1) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği 

durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından da en az doktora/tıpta 

uzmanlık derecesine sahip kamu kuruluşlarında, özel üniversitelerde veya özel sektörde çalışan 

veya emekli olmuş kişilerden olabilir (Değişik: SK-17/4/2018-484/8). Tez danışmanının aynı 

anabilim dalından İkinci bir tez danışmanını uygun gördüğü durumda, ikinci Tez Danışmanı 

Atama Formu gerekçe belirtilerek doldurularak Enstitü Yönetim Kurulunun görüşüne sunulur.  

 

Yüksek lisans tez önerisi  

MADDE 10- (1) Danışmanlığa atanan öğretim üyesi öğrencisi ile birlikte hazırlamış olduğu 

tez öneri formunu doldurarak tez konusu ve tez başlığını ilgili anabilim dalı başkanlığı aracılığı ile 

Enstitüye bildirir.  

(2) Enstitü Yönetim Kurulu, tez projesinin amacını yöntemini ve çalışma planının yeterince 

açık olmaması durumunda detaylı bilimsel açıklama eklenmesini isteyebilir. 

 
Yüksek lisans tezinin sonuçlanması  

MADDE 11 - (1) Tezli yüksek lisans programında eğitim alan bir öğrenci, elde ettiği 

sonuçları Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenen yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve 

tezini jüri önünde sözlü olarak savunur.  

(2) Yüksek lisans tezi savunma sınavına girebilmek için öğrencinin yüksek lisans eğitimi 

sürecinde hakemli dergilerde ilgili alanda en az bir yayımlanmış veya yayına kabul edilmiş 

makale ve sunulmuş bir bildirisinin (sözlü veya poster) olması zorunludur. Mezuniyet şartını tez 

konusu ile ilgili bildiri sunarak sağlayacak öğrencilerin “ilgili bildiride ilk isim” olmaları ve bu 

bildiride danışman isminin de yer alması gerekmektedir. 

(3) Tez savunma sınavı, Enstitü sınav salonunda herkese açık şekilde gerçekleştirilir. 

Katılımcılar jürinin karar aşamasında soru soramaz ve katkıda bulunamazlar. Eğitimin uzaktan 

eğitim şeklinde yapıldığı durumlarda sınavlar Teams, Zoom vb. gibi uzaktan erişim programları 

aracılığı ile yapılabilir. Bu durumda danışman tarafından belirlenen sınavların tarih saat ve URL 

linkleri anabilim dalı başkanlıkları üzerinden Enstitüye bildirilir. Sınav tamamlandıktan sonra 

sınav kaydı bağlantısı jüri ortak raporu ile birlikte SBE’ye bildirilmek zorundadır. 

(4) Yüksek lisans tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile 

birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna 

ilişkin görüşü ile birlikte tezi ve İntihal Yazılım Programı Raporunu Enstitüye teslim eder. 

Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde (%25’den fazla), gerekçesi ile birlikte karar 

verilmek üzere tez Enstitü Yönetim Kuruluna gönderilir. 

(5) Yüksek lisans tez jürisi, tez danışmanı ve ilgili Enstitü anabilim dalı başkanlığının 

önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri 

de Üniversite kadrosu dışından olmak üzere üç veya beş öğretim üyesinden oluşur. Jürinin üç 

kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz. Jürinin beş kişiden oluşması 

durumunda ikinci danışman da jüri de yer alabilir. Tez danışmanı jüri başkanı olamaz. 

(6) Öğrenci ile jüri üyeleri veya jüri üyelerinin birbirleri ile akrabalık ilişkileri varsa jüri 

üyeliği kabul edilmez. Ayrıca, Üniversite dışından atanacak olan jüri üyeleri, tezin araştırma 

konusu ile ilgili çalışmaları olan öğretim üyeleri arasından seçilmelidir.  

(7) Tez jüri üyeleri arasında (yedek jüri üyeleri dâhil), Üniversite kadrosu dışında yer alan 

öğretim üyelerinin sürekli aynı kişilerden oluşturulması durumu, Enstitü Yönetim Kurulunca 

onaylanmaz. Aynı jüri üyeleri, tez savunma sınavı kurullarında yılda 3 kereden fazla görev 

almamalıdır. 

(8) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını tez danışmanına 

teslim eder. Danışman onayı ile teslim edilen tez, yazım kurallarına uygunluğu açısından Enstitü 

tarafından kontrol edilir ve düzeltme yapılması gerekli görülen tez öğrenciye iletilir. Öğrenci, 

tezin yazım kurallarına uygun olarak düzeltilmiş halini Enstitüye tekrar teslim eder.  

(9) Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü 

ile tezin nüshalarını anabilim dalı başkanlığı aracılığıyla Enstitüye gönderir. Enstitüye tez 
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tesliminin son tarihi, akademik takvime göre uygun olarak öğrencinin lisansüstü eğitim 

programının sonlandığı dönemde belirtilen tarihtir. 

(10) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine e-posta veya posta ile teslim edildiği tarihten 

itibaren en geç bir ay içinde öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve 

bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Sınav, en az kırk beş, en fazla doksan dakika olarak 

yapılır. Tez sınavı, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan 

dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir. Jüri üyeleri (yurt içi veya yurt dışından) 

elektronik iletişim yoluyla tez savunma sınavına katılabilir. 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Doktora Programı 

 

Doktora programı genel esasları  

MADDE 12 - (1) Doktora programının genel esasları şunlardır: 

a) Doktora programı, öğretim planlarında belirtilen ders gruplarından alınmak suretiyle 

yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için bir yılda 60 krediden az olmamak koşulu ile en az 

yedi adet ders ile yeterlik sınavı, tez önerisi, uzmanlık alan dersi, en az iki seminer ve tez 

çalışmasından oluşur. Kocaeli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinde belirtilen 

AKTS dâhil tüm yükümlülüklerini yerine getiren öğrenciler, programı en az üç yılda 

tamamlayabilirler. Bir yarıyıl için öğrenci iş yükü 30 AKTS’den az olmamak koşulu ile doktora 

programının tamamlanabilmesi için toplam öğrenci iş yükü yüksek lisans derecesi ile kabul 

edilenler için 240 AKTS’dir.  

b) Öğrenci alacağı derslerin “Seminer” ve “Bilimsel Araştırma Teknikleri” ile “Araştırma 

ve Yayın Etiği” dersleri hariç olmak üzere en az üçünü kabul edildiği lisansüstü programından 

almak zorundadır. 

c) Enstitünün düzenleyeceği ve her akademik yıl için Enstitü Kurulu tarafından onaylanacak 

olan, belirli konularda uzmanların davet edileceği, ya da öğretim üyelerimiz tarafından verilecek 

“Ortak Seçmeli Dersler”e de öğrenciler seçmeli olarak katılabilirler. “Eğitim ve Öğretimde 

Planlama” dersi seçmeli ders olup, Sosyal Bilimler Enstitüsü altında açılmaktadır. Bu dersleri 

almak için öğrenci, Enstitünün belirlediği tarihler içerisinde SBE web sayfasında yer alan “Enstitü 

Dışından Ders Alma Formu”nu doldurarak çevrimiçi olarak SBE’ye göndermelidir. Bu dersin 

alınması danışmanlar tarafından önerilmelidir. Doktora adaylarının tez tesliminden önce 

pedagojik formasyon kapsamında bu derste başarılı olması gerekmektedir. 

ç) Doktora programlarında ders programı süresi 3 yarıyıldır. Öğrencilerin ders veya tez 

danışmanı tarafından ilk 3 yarıyılda ders programlarında tezi ile ilgili araştırma konularının 

seçilmesinin sağlanması gerekmektedir. 

d) Dördüncü yarıyıl, “teze hazırlık dönemi” olarak tanımlanmıştır. Dördüncü yarıyılda 

öğrenci ilk üç yarıyılda başarısız olduğu dersleri tamamlayabilir veya ders dönemi için gerekli 

olan 90 AKTS’yi tamamlayamadı ise en fazla iki ders alarak bu eksiğini kapatabilir.  

e) Enstitümüzün 19/4/2019 tarihinde almış olduğu ORPHEUS (Avrupa Biyotıp ve sağlık 

bilimleri alanında doktora eğitimi standartları) etiketi gereğince ve ORPHEUS kriterlerine göre 

eğitim alan öğrencilerin ders dönemi sonunda veya en geç 4. yarıyılın sonuna kadar yeterlik 

sınavına girmeleri gerekmektedir. Öğrenci yeterlik sınavına girmek istediğine dair bir dilekçeyi 

anabilim dalı başkanlığına verir. 

f) Doktora programlarında Enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim 

Kurulu onayı ile Üniversiteye bağlı başka bir enstitüde veya Üniversite dışındaki yurt içi ve yurt 

dışındaki üniversitelerde verilmekte olan derslerden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş 

öğrenciler için en fazla iki ders seçilebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınacak derslerin, 

Üniversitenin öğretim programlarında açılmamış olması gerekir. Öğrencinin izlediği program 

dışındaki programlardan ders yüküne sayılmak üzere alabileceği derslerin toplam kredisi, 

programı tamamlamak için alması gereken toplam kredinin %50’sini aşamaz.  

g) Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz. Doktora programı kredisine 

sayılmayan derslerin notları genel not ortalamasına katılmaz ancak not çizelgesinde belirtilir.  



6 
 

ğ) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin, bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel 

yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden en az birini yerine 

getirmesi gerekir. 

h) Tezler, İngilizce yazılabilir. Bu durumda özet kısmı Türkçe olmalıdır. Eğer öğrencinin 

anadili İngilizce dışında bir dil ise, yabancı dil sınavından en az 80 puan veya uluslararası 

geçerliliği olan sınavlardan eş değer puanı almalıdır.  

 

Başvuru ve kabul  
MADDE 13 - (1) Doktora programına başvurabilmek için adayların; (a) Tezli yüksek lisans 

derecesi ile doktora programına başvuranların tezli yüksek lisans diplomasına, ayrıca doktora 

programında başvurdukları puan türünden 100’lük sistemde en az 55 ALES puanına ve 4’lük 

sistemde en az 1,31 puanına veya GRE ya da GMAT sınavlarından Senato tarafından belirlenen 

eşdeğer puana sahip olmaları gerekir.  

(2) Hazırlık sınıfları hariç, en az on yarıyıl süreli lisans eğitimi alanlar yüksek lisans 

derecesine sahip sayılır.  

(3) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için Tıp Fakültesi 

mezunlarının lisans diplomasına ve Tıpta uzmanlık sınavı (TUS)’ndan alınmış en az 50 temel Tıp 

puanına veya Enstitü Kurulunun belirlediği ALES puan türünden en az 60 puana veya GRE ya da 

GMAT sınavlarından Senato tarafından belirlenen eşdeğer bir puana sahip olmaları; Temel Tıp 

puanı, TUS temel tıp bilimleri Testi-1 bölümünden elde edilen standart puanın 0,7; klinik tıp 

bilimleri testinden elde edilen standart puanın 0,3 ile çarpılarak toplanması ile elde edilir.  

(4) Doktora programına öğrenci kabulü süreci şu şekildedir: 

a) Enstitü Yönetim Kurulu, anabilim dalı başkanlığının önerisi de dikkate alınarak açılan 

her doktora programı için ilgili uzmanlık alanındaki öğretim üyeleri arasından en az üç kişilik asil 

ve iki yedek üyeden oluşan bir değerlendirme jürisi seçer. Doktora öğrenci kabulü; mülakat 

(araştırma yeterliliği, varsa başvurduğu proje ile ilgili bilgisi ve kritik düşünme yetkinliği 

sınanacak) ve/veya yazılı olacak şekilde standart olarak yapılır.  

b) Adaylar, aldıkları değerlendirme notlarının % 30’u ile lisans veya tezli yüksek lisans 

kademesi not ortalamasının %20’sinin toplamına ALES veya temel tıp puanının %50’sinin 

eklenmesi suretiyle belirlenen başarı notlarına göre, en yüksek olandan başlanarak kontenjan 

sayısına göre başvurdukları programlara yerleştirilir. Sıralamada eşitlik olması halinde, tezli 

yüksek lisans mezunlarına, aynı düzeyde mezun adayların sıralamasında ise not ortalaması yüksek 

olan adaya öncelik tanınır.  

c) Doktora programlarına öğrenci kabulünde; YÖK tarafından kabul edilen merkezî yabancı 

dil sınavlarından en az 55 puan veya eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil 

sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunludur. Anabilim dalları, öğrenci alım 

sınavında öğrencinin yabancı dil puanının 55’den yüksek olmasını tercih edebilir ve alım 

koşullarına ekleyebilir. 

ç) Yurt dışındaki üniversitelerden lisans veya tezli yüksek lisans mezunu yabancı uyruklu 

adaylar ile yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarının doktora programları müracaatları; 

yüksek lisans, lisans notları dikkate alınarak, Enstitünün doktora giriş sınavı şartlarını sağlamak 

koşulu ile anabilim dalı başkanlığının görüşü doğrultusunda Enstitü Yönetim Kurulunca karara 

bağlanır. Yurt dışından alınmış lisans ve yüksek lisans diplomalarının tanınırlığının YÖK 

tarafından onaylanmış olması gerekir. 

d) Çift uyruğa sahip öğrencilerin başvuru yapabilmesi için T.C. uyruğunu kullanmak 

zorundadır. Aksi takdirde kayıtları silinir ve Enstitü ile ilişiği kesilir. KKTC uyruklu 

öğrencilerden Türkçe dil belgesi istenmeyecektir. 

e) Yatay geçiş ile doktora programlarına başvurularda öğrencinin not ortalamasının en az 3 

olması gerekmektedir. Başvuru sırasında herhangi bir disiplin cezası almadığına dair belgeyi ibraz 

etmek zorundadır. Yatay geçiş yapan öğrencilerin eğitim süresine ek süre verilmez. 

 

Doktora programı süresi 

MADDE 14 - (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek lisans 

derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden 

başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup 

azami tamamlama süresi on iki yarıyıldır.  
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(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli 

yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için üç yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini 

başarıyla tamamlayamayan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.  

(3) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi 

kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen on iki yarıyıl sonuna kadar 

tamamlayamayan öğrencinin ilişiği kesilir.  

(4) ORPHEUS kriterlerine göre başka bir kurumda çalışan doktora öğrencilerinin tez 

döneminde haftanın üç günü araştırmasını yaptığı bölümde bulunması gerekmektedir. Öğrenciler 

çalıştığı kurumdan aldıkları tez döneminde doktora yapılan bölümde çalışabileceğine dair izin 

belgelerini Enstitü Müdürlüğüne iletmekle yükümlüdürler. 

(5) Ders veya tez dönemindeki ve klinik branşlardaki doktora öğrencileri, günde sekiz saat 

çalışma süresi boyunca poliklinikte veya klinik servislerde görevlendirilemez. Öğrencilerin 

poliklinik/klinik gibi hastane birimlerinde hasta hizmeti vermesi günde 4 saatten fazla olmaması 

gerekmektedir. 

 

Tez danışmanı atanması  

MADDE 15 - (1) Öğrenci, çalışmak istediği tez konusunu ve tez danışmanını bir dilekçe ile 

anabilim dalı başkanlığına bildirir. Öğrenci tez danışmanını seçme hakkına sahiptir. Öğrencinin 

seçmek istediği danışman, tez danışmanlığını gerekçe bildirerek kabul edemiyor ise tez 

danışmanlığı isteyen ve proje yürütmekte olan başka bir öğretim üyesi öğrencinin de kabulü 

sonrasında anabilim dalı kurulunda karara bağlanır. Bu karar, Enstitü Müdürlüğüne gönderilir.  

(2) Tez danışmanı, öğrencinin kayıt olduğu anabilim dalında kadrolu öğretim üyelerinden 

seçilir. Doktora tez danışmanı olabilmek için bir öğretim üyesinin lisansüstü programlarda tez 

danışmanlığı yapabilmesi için son üç yılda SCI, SCI-Expanded, E-SCI, SSCI veya AHCI 

kapsamındaki dergilerde yayınlanmış bir makalesi veya kendi bilim alanında yayınlanmış en 

az bir kitabı/kitap bölümü ya da kendi bilim alanında alınmış en az bir patentinin olması 

gerekir. 

(3) Tez danışmanı ve tez önerisi Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla kesinleşir. Tez 

danışmanının öğrencinin programı içinde giriş sınavını takiben en geç ikinci yarıyılın sonuna 

kadar atanması zorunludur. ORPHEUS kriterlerine göre tez danışmanının birinci yarıyılda 

belirlenmesi önerilmektedir. 
(4) Tez danışmanı: 

a) Öğrencinin tez çalışmasının konusuna göre kendi anabilim dalı dışında, başka bir 

anabilim dalındaki öğretim üyesi de olabilir. Başka bir anabilim dalından tez danışmanı atanması 

durumunda, öğrencinin eğitim gördüğü anabilim dalından ikinci danışman atanması Enstitü 

Yönetim Kurulu tarafından önerilir.  

b) ORPHEUS önerileri doğrultusunda öğrencinin tez çalışma konusuna göre kendi anabilim 

dalı öğretim üyeleri ve danışmanı dışında öğrencinin danışabileceği ikinci “eş danışman” da 

atanabilir.  

c) Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde başka bir 

yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir.  

ç) Doktora programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için, başarıyla 

tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi veya uzmanlık tezi yönetmiş olması gerekir.  

d) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak 

ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından da en az doktora/tıpta uzmanlık derecesine 

sahip Üniversite kadrosu dışından da en az doktora/tıpta uzmanlık derecesine sahip kamu 

kuruluşlarında, özel üniversitelerde veya özel sektörde çalışan veya emekli olmuş kişilerden 

olabilir. Öğrencinin alacağı derslerin belirlenmesi ve ders kayıt işlemleri tez danışmanı tarafından, 

tez danışmanı atanıncaya kadar ise anabilim dalı başkanlığı tarafından yürütülür.  

(5) İngilizce yazılacak olan teze danışmanlık yapacak öğretim üyesi ve tez savunma 

sınavını yapacak jüriler, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille 

Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikte belirtilen şartları sağlamalıdır. 

(6) Tez danışmanı, öğrencinin ve danışmanının gerekçeli talebi üzerine, anabilim dalı 

başkanının görüşü alınarak Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile değiştirilebilir.  

(7) Öğretim üyeleri, yeni başvuru ile birlikte yüksek lisans ve doktora toplamı en fazla 12 

öğrenci olacak şekilde danışmanlık yapabilir (Değişik: SK-17/9/2019-517/4). Danışmanlıklarının 
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öğretim üyeleri arasında dengeli dağılımı esastır ve bu konuda anabilim dalı kurulları yetkilidir. 

SBE Danışmanlık Yönergesine göre bir danışmanın yüksek lisans ve doktora toplam öğrenci 

sayısının beş (5) den fazla olmaması önerilmektedir. 

(8) Danışman atanmasını takiben öğrenci ve danışman tez konusunu da içeren bir 

sözleşmeyi imzalayarak Enstitüye bildirir. Bu danışman-öğrenci sözleşmesinde, tez başlığını ve 

danışmanın öğrencisi ile birlikte haftada en az 3 saat olmak üzere tez projesi üzerinde 

çalışacaklarını beyan ederler. 

 

Doktora kontenjanlarının belirlenmesi ve danışman atanması  

MADDE 16 - (1) Kontenjanların belirlenmesi sürecinde danışman adayları, “Öğretim Üyesi 

Tarafından Önerilen Doktora Tez Konusu Formu”nu doldurarak anabilim dalı başkanlığına 

başvurabilir (Değişik: SK-17/9/2019-517/4). Başvurular, anabilim dalı kurulunda görüşülerek 

kontenjanlar belirlenebilir ve Enstitüye gönderilir. Danışman adayları ve doktora tez konuları 

Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir. Kontenjanlar kabul edilen danışman aday sayıları göz 

önüne alınarak belirlenir ve Enstitü Kurulunca karara bağlanır.  

(2) Kocaeli Üniversitesi Kamu Sanayi İşbirliği ile Öğrenci Kabulü Usul ve Esaslarına 

uygun olarak doktora programına başvuru yapan öğrenciler, ilgili anabilim dalında ilan edilen 

kontenjan dâhilinde alım sınavına girmeden programa kabul edilebilirler (SK: 26.12.2019/13-

30). 
(3) Enstitü Web sitesinde, anabilim dalları, program(lar), danışman adayları ve çalışma 

alanları duyurulur. 

(4) Doktora tez çalışmasının maddi destek gerektirdiği durumlarda, danışmanın tez konusu 

ile ilgili projesi için KOÜ BAP’a ya da TÜBİTAK, DPT gibi yurt-içi ya da NIH, Avrupa 

Topluluğu 6. Çerçeve programı gibi yurtdışı destek programlarına, vakıflara ya da sanayi 

kuruluşlarına destek için başvurmuş olması gerekir.  

(5) Doktora giriş sınavı jürileri ilgili anabilim dalı akademik kurulları tarafından oluşturulur 

ve Enstitü Yönetim Kurulunca karara bağlanır. Danışman adaylarının jüride yer alması sağlanır. 

Danışman-öğrenci eşleşmesi, giriş sınavının başarılı bulunması durumunda kayıt dönemi başında 

da yapılabilir.  

(6) Danışman adayı herhangi bir nedenle sınavda bulunamıyorsa danışman öğretim üyesi 

projesi için öğrencide aradığı nitelikleri ve proje öneri veya önerilerini yazılı olarak jüriye bildirir. 

Bu durumda, jüri başkanı, doktora giriş sınavında başarılı olan öğrenciye proje önerilerini ve 

danışman adaylarını bildirir. 

(7) Giriş sınavını kazanan öğrencilerin kayıt sırasındaki yazılı tercihleri ve danışman adayı 

öğretim üyelerinin sınavdaki tercihleri göz önünde bulundurularak anabilim dalı kurulu tarafından 

danışman-öğrenci eşleşmesi yapılır. Giriş sınavı sonuçları, sınavı kazanan öğrencilerin kesinleşen 

danışman isimleri “Danışman Atama Formu” ve “ Öğretim Üyesi Tarafından Önerilen Doktora 

Tez Konusu Formu” ile birlikte anabilim dalı kurulu kararı ve anabilim dalı başkanlığı tarafından 

Enstitüye iletilir. Danışman ve öğrencinin doktora tez çalışma alanı Enstitü Yönetim Kurulu 

kararı ile belirlenir.  

 

Doktora yeterlik sınavı  

MADDE 17- (1) Kredilerini ve seminer derslerini tamamlayan, derslerini başarıyla veren, 

yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci; 3 yarıyıl ders almış ise en geç dördüncü 

yarıyılın (ORPHEUS standardına tabi olan öğrenciler-2019-2020 eğitim öğretim yılı güz yarıyılın 

ve daha sonrasında kayıt yaptıranlar), 4 yarıyıl ders almış ise en geç beşinci yarıyılın sonuna kadar 

yeterlik sınavına alınır. Yeterlik sınavına bu maddede belirtilen süre içinde girmeyen öğrenci 

başarısız sayılır.  

(2) Yeterlik sınavları, Enstitü anabilim dalı başkanlığı tarafından önerilen ve Enstitü 

Yönetim Kurulu tarafından onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir 

ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek 

amacıyla sınav jürileri kurar. Sınav jürisi en az ikisi Üniversite kadrosu dışından olmak üzere, 

danışman dâhil beş öğretim üyesinden oluşur. Öğrenci ile jüri üyeleri ve jüri üyelerinin birbirleri 

arasında akrabalık ilişkisi olamaz.  

(3) Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda başarılı 

olan öğrenci sözlü sınava alınır. Sözlü sınav bilimsel ve araştırma olmak üzere iki kısımdan 
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oluşur. Sözlü bölümünde kayıtlı olduğu bilim dalı ile ilgili bilimsel sorular yer alır. Buna ek 

olarak Araştırma kısmında öğrenci sınav öncesi hazırladığı tamamen orijinal (özgün) bir mini 

proje hazırlayıp sunum yapar. 

(4) Eğitimin uzaktan eğitim şeklinde yapıldığı durumlarda sınavlar Teams veya Zoom vb. 

gibi uzaktan erişim programları aracılığı ile yapılabilir. Bu durumda sınavların tarih, saat gibi 

bilgilerini içeren URL linkleri Enstitüye bildirilir. Sınav yapıldıktan sonraki sınava ait kayıt 

bilgileri de Enstitüye bildirilir. 

(5) Öğrencinin yeterlilik sınavında başarılı sayılabilmesi için yazılı ve sözlü sınavların her 

birinden 75 alması gereklidir. Sınav jürileri öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı 

durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. 

Bu karar, Enstitü anabilim dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde Enstitüye 

tutanakla bildirilir.  

(6) ORPHEUS standardına tabi olan öğrencilerin doktora yeterlilik sınavına girebilmesi 

için;  

a) Derslerini başarılı olarak tamamlamış olması,  

b) ARBİS formatında bir özgeçmişini sunması (Bu özgeçmişte ulusal/uluslararası yayın 

veya bildiri, tamamlanmış veya yürütülmekte olan bütçesi BAP, TÜBİTAK ve diğer kurumlarca 

desteklenen veya etik onayı alınmış diğer projeler, eğitimler, kurslar, seminerler, kongre 

katılımları vb. gibi bilgiler beyan edilir.)  

gereklidir. 

(7) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci başarısız olduğu bölüm/bölümlerden bir 

sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile 

ilişiği kesilir.  

(8) Yeterlik sınavı jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış 

olsa bile, toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla daha önceden almamış olduğu 

ders/dersler almasını isteyebilir. Öğrenci, yeterlik sınav jürisi kararı ve Enstitü Yönetim Kurulu 

kararıyla belirlenecek dersleri başarmak zorundadır.  

 

Tez izleme komitesi  

MADDE 18 - (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili anabilim dalı 

kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi 

oluşturulur.  

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka 

Enstitü anabilim dalı içinden ve dışından/program dışından birer üye yer alır. Farklı bir 

üniversitenin aynı anabilim dalından da TİK üyesi seçilebilir. İkinci tez danışmanının atanması 

durumunda ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir ancak tez izleme komitesi 

üyesi olamaz. Yurt dışından bir öğretim üyesinin tez izleme komitesi üyesi olması halinde bu üye 

gerektiğinde elektronik iletişim yoluyla tez izleme toplantısına katılabilir.  

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili anabilim dalı 

kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.  

 

Tez önerisi savunması  
MADDE 19- (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay 

içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez 

izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Tez önerisi sınavı yüz yüze Enstitüde ya da uzaktan 

erişim programları ile çevrimiçi dinleyiciye açık olarak yapılır. Öğrenci, tez önerisi formunu 

doldurarak tez önerisi ile ilgili sunum çıktısını sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite 

üyelerine ve Enstitü Müdürlüğüne teslim eder veya elektronik ortamda gönderir. 

(2) Tez izleme komitesi, 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, Enstitü anabilim dalı başkanlığınca işlemin 

bitişini izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.  

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına 

sahiptir. Değişiklik talep eden öğrenci anabilim dalı başkanlığına yazılı olarak başvurmalıdır. Bu 

durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen 

öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez 
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önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin Enstitü ile ilişiği 

kesilir.  

(4) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen sürede 

girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir.  

 

Tez izleme komitesi toplantıları  
MADDE 20 - (1) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi (TİK), her 

dönem bir defa olmak üzere yılda iki kez toplanır. Danışman öğretim üyesi komite üyeleri ve 

öğrenci ile temas kurarak tespit edilen toplantı tarihini ve yerini Enstitü Müdürlüğüne toplantıdan 

on beş gün önceden bildirir. TİK toplantıları, dinleyicilere açık olarak yapılır. Enstitü temsilcileri 

TİK toplantılarına katılabilir. Toplantılar uzaktan erişim programları aracılığı ile yapılabilir bu 

durumda toplantı linki, tarih ve saati Enstitüye bildirilir.  

(2) Öğrenci, toplantı tarihinden en az 15 gün önce komite üyelerine yapmış olduğu 

çalışmalarını sunacağı sunum çıktısını ayrı ayrı teslim eder. Bu sunumda o güne kadar yapılan 

çalışmaların özeti ve daha sonraki dönemde yapılacak çalışma planını belirtir. Öğrencinin tez 

çalışması komite tarafından “Başarılı veya “Başarısız” olarak belirlenir.  

(3) Atanmış olması halinde dilerse ikinci tez danışmanı da oy hakkı olmaksızın tez izleme 

toplantılarına katılabilir. Tez savunma sınavına girme aşamasında olan öğrenciler için ilgili 

döneme ait TİK toplantısı yapılmasına gerek yoktur. 

 

Komite raporları ve tutanaklarının Enstitüye iletilmesi  
MADDE 21 - (1) Yapılan değerlendirme sonucu, danışman tarafından TİK üyelerinin 

doldurduğu TİK toplantısı elektronik ortamda yapıldı ise öğrenci sunumu ve soru-cevap aşaması 

içeren toplantı kaydı URL linki ve öğrencinin hazırladığı sunum çıktısı ve raporun bir örneği ile 

birlikte tez izleme toplantısının yapıldığı tarihten sonraki üç gün içinde Enstitü Yönetim 

Kurulunda görüşülmek üzere Enstitü Müdürlüğüne yazılı (çevrimiçi) olarak gönderilir. Komite 

tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin Enstitü ile 

ilişiği kesilir. 

(2) Tez izleme komitesi toplanmasına rağmen, öğrencinin geçerli mazereti olmaksızın 

önceden belirlenen toplantıya katılmaması veya öğrenciye ait rapor ve tutanakların komite 

tarafından zamanında Enstitüye gönderilmemesi halinde öğrenci kendiliğinden “başarısız” olarak 

değerlendirilir ve Enstitü Yönetim Kurulunda karara bağlanır. Öğrencinin geçerli bir mazereti 

olduğu takdirde Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla tez izleme toplantısı ileri bir tarihe ertelenir.  

(3) Doktora öğrencisinin mezun olabilmesi için en az üç (3) tez izleme komite raporunun 

Enstitüye anabilim dalı başkanlığı tarafından gönderilmesi gerekmektedir. 

 

Tez başlığı değişikliği  

MADDE 22- (1) Tez Başlığı/Önerisi Değişikliği Formu yeniden doldurularak danışman 

öğretim üyesinin teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile kesinleşen tez başlığı, tez izleme 

komitesinin ortak önerisi ve Etik kurul onayı üzerine Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla 

değiştirilebilir.  

(2) Tez savunma sınavında “düzeltme” kararı verilen tezlerde doktora öğrencilerine en geç 

altı ay içinde tezini düzeltme süresi verilir. Ancak düzeltme istenen tezlerde, tez başlığı değişikliği 

önerilebilir. Tez başlığı değiştirildiğinde yeni etik kurul onayı alınmalıdır ve teze eklenmelidir.  

 

Doktora tezinin sonuçlandırılması  

MADDE 23 - (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Enstitü web 

sitesinde yer alan tez yazım kılavuzuna göre yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur.  

(2) Doktora tezinin savunmasından önce ve Enstitü tarafından düzeltme verilen tezlerde ise 

düzeltme ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Öğrenci, tezinin bir 

kopyasını danışmanın tezin savunulabilir olduğuna ilişkin imzalı dilekçesi ile birlikte intihal 

yazılım programı raporunu Enstitüye teslim eder. İntihal yazılım raporundaki verilerde gerçek bir 

intihalin tespiti halinde (%25’den fazla), gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez Enstitü 

Yönetim Kuruluna gönderilir. 

(3) Doktora tez savunma sınavı jürisi: 
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a) Doktora tez savunma sınavı 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, anabilim dalından veya tez konusu ile ilişkili anabilim dalından bir 

öğretim üyesi ve en az ikisi Üniversite kadrosu dışından olmak üzere danışman dâhil 6 (altı) 

öğretim üyesinden oluşur. Yurt dışından bir öğretim üyesinin jüri üyesi olması halinde bu üye 

gerektiğinde elektronik iletişim yoluyla tez savunma sınavına katılabilir 

b) ORPHEUS önerilerine göre Üniversite dışından katılan jüri üyelerinin tezin araştırma 

konusu ile ilgili çalışmaları olan öğretim üyelerinden seçilmesi ve bir eğitim öğretim yılı 

içerisinde en fazla 3 kez jüri üyesi olarak görevlendirilmesi kuralı uygulanmaktadır.  

c) Danışman, Jüri başkanı olamaz. Jüri başkanı, jüri üyeleri tarafından sınavın başlangıcında 

belirlenir. Danışmanın oy hakkı yoktur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride 

yer alabilir. Danışman, tez savunma sınavı karar aşamasında sınav salonunun dışına çıkar veya 

Zoom gibi uzaktan erişim programı linkinden geçici olarak ayrılır.   

d) Yedek jüri üyeliğinde; üniversite/anabilim dalı/program içinden görevlendirilen üyenin 

yedeği yine üniversite/anabilim dalı/program içinden, üniversite/anabilim dalı/program dışından 

görevlendirilen üyenin yedeği yine üniversite/anabilim dalı/program dışından olmalıdır 

(Değişik:SK-17/04/2018-484/08). Tez, tüm jüri üyelerine tez elektronik ortamda gönderilebilir. 

(4) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında 

salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenci başarılı olarak 

değerlendirilir. Bu karar, Enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde 

ilgili Enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile 

ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli 

düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız bulunan 

öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.  

(5) Jüri üyeleri, tezin teslim edildiği tarihten itibaren bir ay içinde bağımsız, yazılı 

değerlendirmelerini elektronik ortamda tez danışmanına iletirler. Bu değerlendirmeler öğrenciye 

bildirilir ve öğrenci tez savunma sınavına, varsa gerekli düzeltmeleri yaparak katılır. Jüri, tezin 

tesliminden sonra en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, altmış 

(60) dakikadan az olmamak üzere tez çalışması sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden 

oluşur ve dinleyicilere açıktır. Tez sınav yeri Enstitü sınav salonudur ve Enstitüden bir görevli 

(Akademik/İdari Personel) de bulunabilir. Tez savunma sınavı bir uzaktan erişim programı ile 

elektronik ortamlarda gerçekleştirilebilir. Bu durumda sınav kaydının URL linki Enstitüye 

bildirilir. Tez savunma sınavı sırasında tez danışmanı ve doktora adayı aynı ortamda olması 

gerekmektedir. diğer jüri üyeleri farklı ortamlardan sınava katılabilirler.  

(6) 23/9/2018 tarihli ve 30544 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim 

Öğretim Yönetmeliğine göre;  

a) Doktora adayının tez savunma tez sınavına girebilmesi için tez ve tezle ilişkili 

konulardan toplam 3 (üç) adet araştırma makalesi sunulmalıdır. Bu makalelerden birinin tez ile 

ilişkili araştırma alanında olması ve SCI (Science Citation İndex), SCIE (Scıence Cıtatıon Index 

Expanded), SSCI (Social Sciences Citation İndex), AHCI (Arts and Humanities Citation İndex), 

dergilerde yayımlanmış ya da yayımlanmak üzere kabul edilmiş olmalıdır. Diğer iki makaleden 

biri hakemli dergilerde yayımlanmış ya da yayımlanmak üzere kabul edilmiş ve diğeri manuskript 

(dergiye gönderilmiş) araştırma makalesi olmalıdır. Makalelerden birisi Q1 skorlamasında yer 

alan dergide ise 3 yayın; Q2 skorlamasında yer alan dergide ise 2 yayın yerine kabul edilir. Patent 

alınması durumunda yayın şartı aranmaz. Ayrıca, tüm öğrencilerin tezi ile ilgili çalışmaları 

hakkında ulusal/uluslararası etkinliklerde en az bir kere sözlü, yazılı veya görsel olarak sunum 

yapmış olması şartı, tez savunma sınavına müracaat için aranır.  

b) Yayın şartının değerlendirilmesi tez izleme komitesi tarafından gerçekleştirilir. Komite 

adayın yayınlarının ORHEUS kriterlerine uygunluğunu SBE web sitesinde bulunan “yayın 

değerlendirme formunu” doldurarak değerlendirir. Sınavdan sonra bu form Enstitüye teslim edilir 

ve adayın ORPHEUS kriterlerine göre mezuniyeti, Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir.  

(7) Anabilim dalı başkanlığı, tez jürisi önerisi ile birlikte tezin bir kopyasını Enstitüye iletir. 

Makaleler ve diğer bilgiler tezin ekler bölümünde bulunmalıdır.  
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Doktora diploması  

MADDE 24 - (1) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını 

danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak 

belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını anabilim/bilim dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili Enstitüye 

gönderir.  

(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla doktora 

tezinin ciltlenmiş bir 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. 

Enstitü Yönetim Kurulu başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu 

koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, 

öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.  

(3) Doktora diploması üzerinde Enstitü anabilim dalındaki programın YÖK tarafından 

onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının 

teslim edildiği tarihtir. Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile mezuniyeti onandıktan sonra Geçici 

mezuniyet belgesi teslim edilir. ORPHEUS kriterlerine göre mezun olan öğrencilerin diploma 

ekinde ORPHEUS ETİKETİ yer alır.  

(4) İlgili enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde doktora tezinin bir 

kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere YÖK 

Başkanlığı Ulusal tez merkezine gönderilir.  

 

Doktora programına kayıtlı öğrencilerin durumu  
MADDE 25- (1) 2019 yılı öncesi kayıtlı öğrenciler Enstitüye dilekçe ile başvurmaları 

halinde ORPHEUS Standardına tabi olabilirler. Yayın ve bildiri kriterlerini yerine getirmiş olan 

öğrencilerin başvuruları, Enstitü Doktora Eğitimi ORPHEUS Komisyonunun görüşü de alınmak 

suretiyle, Enstitü Yönetim Kurulunca değerlendirilir ve intibak işlemleri yapılır.  

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

 

Kontenjan belirlenmesi ve ilanı  
MADDE 26 - (1) Güz ve bahar yarıyılları başında lisansüstü programlara alınacak öğrenci 

kontenjanları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, Enstitüyü oluşturan anabilim dallarının 

önerileri üzerine Enstitü Kurulunca karara bağlanır ve Senatonun onayından sonra ilan edilir. 

İlanlarda, adayların sınava tabi tutulacakları alanlar, yabancı dili ve sınav günü, sınav yeri, 

başvuru koşulları ve başvuru tarihleri belirtilir. 

 

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü  

MADD 27 - (1) Yüksek lisans ve doktora programlarına kabul edilen öğrencilerden lisans 

veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri, yüksek lisans veya doktora programından farklı 

alanlarda almış olanlar ile lisans veya yüksek lisans derecesini Üniversite dışındaki 

yükseköğretim kurumlarından almış olan yüksek lisans veya doktora programı adayları için 

eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.  

(2) Bilimsel hazırlık programları anabilim dalı başkanlığının teklifi üzerine Enstitü Kurulu 

kararı ve Senatonun onayı ile açılır.  

(3) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programını 

tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak bilimsel hazırlık 

programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili enstitü anabilim dalı 

başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler 

de alabilir.  

(4) Bilimsel hazırlık programı öğrencilerinin, Lisans kademesinden aldıkları lisans 

derslerini 9/10/2019 tarihli ve 30913 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kocaeli Üniversitesi Ön 

Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, yüksek lisans derslerini ise 23/9/2018 tarihli ve 

30544 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kocaeli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim 

Yönetmeliği hükümlerine göre almaları ve aldıkları tüm lisans ve yüksek lisans derslerini bu 

Yönetmelikler kapsamında başarmaları gerekir.  
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(5) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Yaz öğretimi bu 

süreye dâhil edilmez. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı 

olamayan öğrencinin ilişiği kesilir. Bu programda geçirilen süre yüksek lisans veya doktora 

programı sürelerine dâhil edilmez.  

 

Danışman değiştirilmesi  

MADDE 28 - (1) Danışmanın altı aydan daha uzun süreli yurt dışında görevli olması 

durumunda anabilim dalının görüşü doğrultusunda, Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile 

danışman değişikliği yapılır.  

(2) Danışman öğretim üyesinin emeklilik ve başka bir üniversiteye geçme nedenleriyle 

Üniversite ile ilişiğinin kesilmiş olması halinde ayrılan danışmanın ve öğrencinin görüşü alınır. 

Devam etmek istemeleri durumunda (projenin yasal basamaklarının tamamlanmış olması, tez 

önerisinin Enstitü tarafından kabulü, projenin başvurulan proje fonu tarafından kabul edilmiş 

olması ve ilgili etik kurul onayının alınmış olması) anabilim dalının uygun görüşü üzerine aynı 

öğretim üyesinin danışmanlığı devam eder. Ancak, öğrencinin öğrencilik bilgi sistemi işlemleri 

takibi anabilim dalı başkanlığı tarafından yürütülür. 

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına 

sahiptir.  

(4) Enstitü Yönetim Kurulu, anabilim dalı kurulu görüşünü alarak, öğrenci ile danışman 

arasındaki ilişkilerin devamının olanaksız hale geldiğinin anlaşılması durumunda Sağlık Bilimleri 

Enstitüsü Danışma Kurulu önerisi ile danışmanı re’sen değiştirebilir.  

 

Hüküm bulunmayan haller 

MADDE 29 – (1) Bu Esaslarda hüküm bulunmayan hallerde, 23/9/2018 tarihli ve 30544 

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kocaeli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim 

Yönetmeliği hükümleri ile Senato kararları uygulanır.  

 

Yürürlük 

MADDE 30 – (1) Bu Esaslar, 2021-2022 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılından itibaren 

uygulanmak üzere yürürlüğe girer. 

 

Yürütme 

MADDE 31 – (1) Bu Esasları Kocaeli Üniversitesi Rektörü yürütür. 

 

 


