
DOKTORA PROGRAMLARI 

Doktora programının amacı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları 

geniş ve derin bir bakış açısıyla irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için 

gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. 

 

Programı Tamamlama Koşulu: 

 Öğrencinin Doktora programını tamamlayabilmesi için; 

 Tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrencilerin, en az 7 ders (Uzmanlık 

Alanı Dersi Hariç), 21 ulusal kredi, bir seminer,  yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez 

çalışmasını tamamlaması ve en az 240 AKTS’yi sağlaması gerekmektedir.  

 Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrencilerin, en az 14 ders (Uzmanlık Alanı Dersi 

Hariç), 42 ulusal kredi, bir seminer,  yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasını 

tamamlaması ve en az 300 AKTS’yi sağlaması gerekmektedir.  

 Dersler; hem zorunlu hem de seçmeli derslerden oluşur.  

 Öğrencinin programı tamamlayabilmesi için, programın zorunlu derslerini mutlaka alması 

ve ders/derslerden başarılı olması gerekmektedir.  

 Başarısız olunan seçmeli bir ders, başka bir seçmeli ders ile telafi edilebilir. 

Programın Süresi: 

Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için; 

 Doktora programının süresi 8 yarıyıldır. Bu süreye en fazla 4 yarıyıl daha eklenebilir. 

Program en fazla 12 yarıyılda tamamlanmak zorundadır.  

 Kesin kayıt tarihinden itibaren 12 yarıyıl sonunda programı tamamlayamayan öğrencinin 

Üniversite ile ilişiği kesilir.  

 Programı tamamlama süresi ile programda yer alan dersleri tamamlama süresi, 

Yükseköğretim Kurulu tarafından çıkarılan yönetmelikte, birbirinden farklı 

düzenlenmiştir. Bu yönetmeliğe göre; öğrencinin programda yer alan derslerini (zorunlu 

ve seçmeli) en fazla 4 yarıyıl içinde tamamlaması gerekmektedir.  

 4 yarıyıl sonunda derslerini tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.  

Lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için; 

 Doktora programının süresi 10 yarıyıldır. Bu süreye en fazla 4 yarıyıl daha eklenebilir. 

Program en fazla 14 yarıyılda tamamlanmak zorundadır.  

 Kesin kayıt tarihinden itibaren 14 yarıyıl sonunda programı tamamlayamayan öğrencinin 

Üniversite ile ilişiği kesilir.  

 Programı tamamlama süresi ile programda yer alan dersleri tamamlama süresi, 

Yükseköğretim Kurulu tarafından çıkarılan yönetmelikte, birbirinden farklı 

düzenlenmiştir. Bu yönetmeliğe göre; öğrencinin programda yer alan derslerini (zorunlu 

ve seçmeli) en fazla 6 yarıyıl içinde tamamlaması gerekmektedir.  

 6 yarıyıl sonunda derslerini tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.  

  



Tez Danışmanının Belirlenmesi ve Değiştirilmesi: 

 Kesin kaydını yaptıran öğrencinin tez danışmanı, kesin kayıt tarihinden itibaren 15 gün 

içinde belirlenir. 

 Anabilim dalı kurulunun gerekçeli önerisi üzerine Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile 

tez danışmanı değişikliği yapılabilir. 

Kayıt Yenileme: 

 Öğrenci her yarıyıl akademik takvimde belirtilen tarihlerde ders kaydını yenilemek 

zorundadır.  

 Ders kaydını yenilemeyen öğrenci, öğrencilik haklarından faydalanamaz. Ayrıca kayıt 

yenilenmeyen dönem de programın tamamlanma süresinden sayılır. 

 Programın normal tamamlanma süresinin aşılması durumunda (9. Yarıyıldan itibaren), 

ders kaydının yenilenebilmesi için öğrenim harcının (katkı payı) yatırılması 

gerekmektedir. 

 Programın belirtilen süreler içerisinde tamamlanabilmesi için öğrencinin, ilk iki yarıyıl 

sonu toplamında en az 60 AKTS’lik derse yazılması (kayıt yaptırmış olması) 

zorunludur. 

 Ders kayıt işlemleri, OBİS programı üzerinden gerçekleştirilir. 

Doktora Yeterlik Sınavı: 

 Derslerini ve Seminerini tamamlayan öğrenci doktora yeterlik sınavına girebilir.  

 Bir öğrenci bir yılda en fazla iki kez yeterlik sınavına girer. 

 Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın sonuna kadar 

yeterlik sınavına girmek zorundadır. 

 Lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik 

sınavına girmek zorundadır. 

 Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır ve yazılı sınavda başarılı 

olan öğrenci sözlü sınava alınır.  

 Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu 

sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir. 

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

olsa bile, fazladan ders/dersler almasını isteyebilir. Öğrenci, bu dersleri de başarmak 

zorundadır. 

Doktora Tez İzleme Komitesi: 

 Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için anabilim dalı başkanlığının önerisi ve 

enstitü yönetim kurulu onayı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur. 

 Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur.  

 Komitede tez danışmanından başka anabilim dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. 

 

  



Tez Önerisi Savunması Sınavı (Tez Önerisinin Verilmesi): 

 Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan ve Tez İzleme Komitesi oluşturulan 

öğrenci, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez 

önerisini, Tez Danışmanının yönlendirmeleri doğrultusunda hazırlayarak, tez izleme 

komitesi önünde sözlü olarak savunur.  

 Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az 15 gün önce 

komite üyelerine dağıtır. 

 Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisini kabul veya reddedebileceği gibi 

düzeltilmesini de isteyebilir.  

 Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda komite düzeltilen tez önerisi 

hakkında kabul veya red kararı verir. 

 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 tekrar tez önerisi 

savunmasına alınır.  

 Danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi 

savunması sınavına alınır. Bu savunmada da tez önerisi reddedilen öğrencinin Üniversite 

ile ilişiği kesilir. 

 Tez önerisi kabul edilen öğrencinin tez konusu Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kesinlik 

kazanır. 

 Tez konusu kesinleşen öğrenci takip eden dönem başında tez çalışmasına kayıt olur. 

Doktora Tez İzleme Sınavı: 

 Öğrenci, tez önerisinin kabul edilmesinden itibaren her dönem tez izleme sınavına girer. 

 Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar.  

 Raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma 

planı belirtilir.  

 Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.  

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

Üniversite ile ilişiği kesilir. 

Tez Dönemi ve Tez Savunma Sınavı: 

 Tez dönemi, tez önerisinin Enstitü Yönetim Kurulu tarafından kabul edildiği tarihi takip 

eden dönem başında başlar. 

 Tez dönemi en az beş yarıyıldır. 

 Tez döneminde öğrenci, sırasıyla Tez Çalışması I, Tez Çalışması II, Tez Çalışması III, 

Tez Çalışması IV ve Tez Çalışması V derslerine kayıt yaptırmak zorundadır. 

  Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç tez izleme komitesi raporu sunulması 

gerekir. 

 Öğrenci en geç 12. Yarıyıl sonuna kadar tezini tamamlayıp, tez savunma sınavına girmek 

zorundadır. (Lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler en geç 14. Yarıyıl sonuna kadar 

tezini tamamlayıp, tez savunma sınavına girmek zorundadır.) 

Mezuniyet: 

 Programı tamamlama koşullarını sağlayan ve tez savunma sınavında başarılı olan öğrenci, 

tez teslim koşullarını yerine yetirmesi durumunda, Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile 

Doktora diploması almaya hak kazanır. 


