
Nükleer Bilimler Enstitüsü Doktora Programı Aşamaları Şematik Özeti 
* Ders Dönemi: 120 AKTS alınmalı; { (En az 24 Ulusal Kredi (en az 10 Ders ) + Seminer (10 AKTS) + Uzmanlık Alan Dersi + Yeterlik (16 AKTS) } 
* Tez Dönemi: 120 AKTS tamamlanmalı { (Uzmanlık Alan Dersi (8x4=32 AKTS) +Tez (4x22=88 AKTS)} 
Toplam en az  240 AKTS tamamlanmalı 

Madde 22/1: 
* Süre 4 yıl (8 yarıyıl) - Azami Süre 6 yıl (12 yarıyıl)  
* Öğrencinin tez savunma sınavına girebilmesi için tez önerisi toplantısından sonra en az 3 başarılı TİK raporu sunmuş olmalı, en az 2 yayın, 1 
poster veya tebliğ, 1 Proje yazılıp tamamlanması gerekmektedir. 

 
İlk Kayıt 

 

Madde 23/1: Danışman, en geç 1. yarıyılın sonuna kadar atanır. 

Madde 22/2: Dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi 4 yarıyıldır. 
24 Ulusal Kredilik derslerini (zorunlu dersler dahil), Araştırma Yöntemleri dersini, 3 dönem Uzmanlık Alan dersini, başka 
Anabilim Dalı dersini, yeterlik çalışmasını ve seminerini (azami 2 yıl içinde) başarılı bir şekilde tamamladı mı? 

Kayıt yaptırmadığı dönem 
öğrenim süresinden sayılır. 
Daha sonraki yarıyıl kayıt 
yenileyerek ders almaya 
devam eder. Madde 45: 
Kayıt Yenileme işlemini ard 
arda iki kez yerine 
getirmeyen öğrencilerin 
kaydı silinir.  

 

Madde 22/3'e göre 4. yarıyıl sonuna kadar kredili 

derslerini başarı ile tamamlamayan öğrencinin 

üniversite ile ilişiği kesilir. Madde 24/5: Öğrenci bir sonraki 
yarıyılda yapılacak doktora yeterlik 
sınavına girer. 
 
Yeterlik sınavından başarılı oldu 

mu? 

Madde 24/5 e göre üniversite ile ilişiği 

kesilir. 

Madde 26/: (3)Öğrenci, başarısız sayılarak 
tez önerisi enstitü yönetim kurulunca 
reddedilir.  
(4) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir 
danışman ve/veya tez konusu seçme 
hakkına sahiptir. 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 önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi 
bu savunmada da reddedilen öğrencinin 
Üniversite ile ilişiği kesilir.  
. 

Madde 24: Öğrenci en geç 5. Yy sonuna kadar yeterlik sınavına girmek 
zorundadır. Girmezse başarısız sayılır. Doktora yeterlik sınavına girecek 
öğrenci Enstitüye dilekçe ile başvurur. Yeterlik sınavına girecek öğrenci 
belirlenen tarihlerde yeterlik sınavına girer. 
Öğrenci yeterlik sınavından başarılı mı? 

Madde 25/1: Yeterlilik sınavından sonra en geç 1 ay içerisinde tez izleme komitesi 

(TİK) Enstitüye teslim edilir. 

Madde 26/1: Doktora yeterlik sınavından sonra en geç 6 ay içerisinde, doktora 

tez önerisi TİK komitesi önünde savunulmalıdır. Savunma başarılı mı? 

Madde 26/5: Tez önerisi kabul edilen öğrenci, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer kez olmak üzere yılda en fazla iki kez,Tez İzleme Komitesine doktora çalışmasının gelişimini 

yazılı rapor ve sözlü sunum ile sunar. Öğrenci tez çalışması TİK üyeleri tarafından başarılı ya da başarısız olarak değerlendiri lir ve tutanak Enstitüye teslim edilir. 

Öğrenci tez savunma sınavına girebilmek için tez önerisinden sonra en az 3 başarılı TİK toplantısı 

yapmış, 2 yayın, 1 poster veya tebliğ, 1 Proje tamamlamış ve en az 4 dönem Uzmanlık Alan ve Tez 

çalışması dersi almış ve başarmış olmalıdır. 

TİK üyeleri tarafından Doktora tez çalışmasının tamamlandığına dair görüş 

nedir? Tez çalışması tamamlanmış mıdır? 

Madde 27/2: NBE tez yazım kılavuzuna uygun olarak hazırlanan tezin 1 spiralli nüshası ile birlikte, 

tez jüri önerisi ve intihal raporu ile Enstitüye teslim edilir. . (Öğrenci İşleri Sorumlu personeline 

spiralli olarak teslim edilen tez uzmanlarımız tarafından incelenerek gerekli düzeltmeler 

yapıldıktan sonra Yönetim Kuruluna sunulur.) 

 

* 9. yarıyıldan itibaren katkı payını 
ödemek koşuluyla öğrenime 
devam edilebilir. 
Madde 22/3: Tez çalışmasını 12. 
Yy sonuna kadar tamamlamayan 
öğrencinin üniversite ile ilişiği 
kesilir. 
Madde 26/5: Tik toplantısında 
komite tarafından üst üste  iki kez 
veya aralıklı olarak üç kez 
başarısız bulunan öğrencinin 
üniversite ile ilişiği kesilir. 

TİK üyeleri doktora tez çalışmasının 

tamamlandığına karar verene kadar yılda 2 

kez TİK toplantıları yapılmalıdır. 

Madde 27/3: NBE Yönetim Kurulu tez jüri üyelerini (5 asil, 2 yedek), önerilen öğretim üyeleri (TİK üyeleri dahil en az 10 kişi) 

içinden belirler. NOT: Eş danışman varsa, tez değerlendirme sınav jürisinde resmi olarak görev alamaz.  

Madde 27/4: Tez sınav jürisi belirlendikten sonra 1 ay içerisinde tez değerlendirme sınavı yapılmalıdır.  

Madde 27/6: Tez değerlendirme sınav tutanağı; kişisel raporlar, duyuru ve katılım listesi ile birlikte Enstitüye teslim edilir. 

Öğrenci başarılı mı? 

Madde: 27/6: Tezi reddedildi ise Üniversite ile ilişiği kesilir. 

Tezi Düzeltme alan için 6 ay ek süre verildi mi? 

6 ay içerisinde aynı jüri önünde tez sınavı 

yapıldı. Başarılı mı? 

Madde 28/1: 2 adet ciltlenmiş tez ve elektronik pdf kopyasını içeren CD, tez 

veri girişi ve yayımlama izin formu (YÖK sitesinden, 3 adet ıslak imzalı), tez 

teslim formu 1 ay içinde teslim edilir. Belgeler teslim edildi mi? 

Öğrencinin dosyası NBE Yönetim Kurulu tarafından incelenip, YKK ile onaylanır. Enstitü 

Yönetim Kurulunda öğrenci and okuyarak mezun olur ve biniş giydirilir Mezuniyetinin 

onaylandığı tarih esas alınarak Geçici Mezuniyet Belgesi  ve daha sonra hazırlandığında 

Doktora Diploması verilir. 

Enstitü yönetim kurulu başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine  

getirmeyen öğrenci, koşulları yerine getirinceye kadar geçici mezuniyet belgesini ve diplomasını alamaz, 

öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması durumunda Üniversite ile ilişiği kesilir.  

Üniversite ile ilişiği 
kesilir. 

 

Öğrenci akademik takvimde belirtilen tarihlerde her yarıyıl kayıt yenilemek şartıyla lisansüstü programa yönelik derslere kayıt 
olmalıdır. Kayıt yaptırmadığı takdirde ders (uzmanlık alan dersi dahil) alamaz. Enstitü tarafından öğrenci için herhangi bir işlem 
(öğrenci belgesi, sevk tehiri gibi) yapılmaz. Öğrenci kayıt yeniledi mi? 
 


