
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Bütünleşik Doktora Süreçleri

Ders Aşaması
En az 14 Ders + Seminer + Araştırma Yöntemleri

Tez Aşaması
En Az 300 AKTS (Ders Aşaması + Doktora Yeterlik + Tez Öneri Savunması + 3 Adet Başarılı Tez İzleme + Yayın Şartı)

Süre
Bilimsel Hazırlık Programı hariç en fazla 14 yarıyıl

Kayıt

Her Öğrenci için tez danışmanı ile tez başlığı ve konusu en geç ikinci 
yarıyılın sonuna kadar Enstitü’ye bildirilir.

Öğrenci derslerini 6 yarıyıl sonunda başarıyla(GNO Minimum 3.00/4.00) 
tamamladı mı?

Öğrencinin 
Üniversiteyle 
ilişiği kesilir.

6 yarıyıl sonunda ders 
aşamasındaki 

zorunluluklarını 
tamamlayamayan 

öğrencinin Üniversite ile 
ilişiği kesilir.

Öğrencinin kayıt 
yenilemediği yarıyıl 

azami öğrenim 
süresinden sayılır ve 
öğrencinin öğrenim 
ücreti bursu kesilir.

Bilimsel Hazırlık Programı’na dahil olacak mı?

Öğrenci her yarıyıl başında akademik takvimde 
belirlenen tarihler içinde en az bir derse kayıt yaptırarak 

kayıt yenilemek zorundadır.
Öğrenci her dönem kayıt yeniledi mi?

Ders aşamasını başarıyla tamamlayan öğrenci en geç yedinci yarıyılın 
sonunda yeterlik sınavına girmek zorundadır. Yedinci yarıyılın sonunda 
yeterlik sınavına girmeyen öğrenci başarısız sayılır. Bir sonraki yarıyılda 

yapılan sınavda da başarısız sayılan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
Öğrenci yeterlik sınavından başarıyla geçti mi?

Evet Bilimsel Hazırlık 
Programı’ndaki dersler en çok 

2 yarıyılda tamamlandı mı?

Hayır

EvetHayır

Hayır

Evet

Evet

Evet

Hayır

HayırÖğrencinin Üniversite 
ile ilişiği kesilir.

Yeterlik sınavından başarılı olan öğrencinin Tez İzleme Komitesi 1 ay 
içinde oluşturulur.

Öğrenci 6 ay içinde tez önerisini başarılı olarak savundu mu?

Tez Önerisi başarısız olan öğrenci tekrar 
tez önerisini savunmalıdır.

Tez önerisi ikinci kez reddedilen 
öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Hayır

Yedinci yarıyılda başarısız olan öğrencinin 
bir sonraki döneminde yeterlilik sınavına 

girmeye hakkı vardır.



Tez İzleme Komitesi yılda iki kez toplanır. Komite tarafından üst üste iki kez 
veya aralıklı olarak üç kez başarısız olan öğrencinin Üniversiteyle ilişiği kesilir.

Öğrenci en az 3 başarılı TİK raporu sundu mu?

Evet

Danışmanın tezin savunulabilir görüşü ile birlikte Tez Yazım Kılavuzu’na uygun 
olarak yazılan tez, İntihal Raporu, Jüri Önerisi Enstitü’ye bildirilir.

Tezin jüri üyelerine teslim tarihinden itibaren en geç 1 ay içinde Tez Savunması 
yapılır.

Öğrenci savunmada başarılı oldu mu?

Evet

Hayır

Savunma sürecinden başarısız olan 
öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Düzeltme kararı verilen öğrenci en geç 
6 ay içinde tezi aynı jüri önünde 

yeniden savunur. Bu savunmada da 
başarısız olan öğrencinin Üniversite ile 

ilişiği kesilir.
Evet

Öğrenci tezinin ciltlenmiş halinin bir nüshasını, dijital kopyasını ve mezuniyet 
için Enstitü tarafından istenen diğer belgeleri savunmaya girdiği tarihten 

itibaren 1 ay içinde Enstitü’ye teslim eder.
Öğrenci belgelerini 1 ay içinde Enstitü’ye teslim etti mi?

Evet

Hayır

Danışman onayı ve Enstitü Yönetim 
Kurulu Kararıyla tez teslimi 1 ay daha 

uzatılabilir. Azami süresi içinde bu 
koşulları yerine getirmeyen öğrencinin 

Üniversite ile ilişiği kesilir.

Enstitü Yönetim Kurulu tarafından öğrencinin dosyası incelenir. Mezun olmaya 
hak kazanan öğrenciye talebi üzerine Geçici Mezuniyet Belgesi verilebilir. 

Öğrenci diploması hazır olduğunda Öğrenci İşleri Direktörlüğü’nden teslim alır.

Tez ve Proje Yazım Kılavuzu (khas.edu.tr)

Yönetmelikler ve Yönergeler - Kadir Has Üniversitesi (khas.edu.tr)

Akademik Takvim (khas.edu.tr)

BOLOGNA | AKTS Bilgi Paketi ve Ders Kataloğu (khas.edu.tr)


