
Bilinmesi Gerekenler 

Doktora Programı 
 Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 

toplam 21 krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak 
koşuluyla en az sekiz ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması 
olmak üzere toplamda en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul 
edilmiş öğrenciler için de en az 48 kredilik 16 ders, seminer, yeterlik sınavı, tez 
önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplamda en az 300 AKTS kredisinden oluşur. 

 

 Öğrenci, programında öngörülen kredi tutarını, danışmanının önerisi ve enstitü 
yönetim kurulunun onayı ile bir diploma için kullanılmamış olmak koşulu ile başka 
lisansüstü programlardan daha önce almış olduğu lisansüstü dersleri geçerli 
saydırarak tamamlayabilir.  Doktora programlarında enstitü anabilim dalı 
başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim 
kurumlarında verilmekte olan derslerden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş 
öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla 
dört ders seçilebilir. 

 

 Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz. 

 

 Doktora programları ikinci öğretim olarak açılamaz. 

 

 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. 

 

 Doktora programında öğrencinin Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik dersini 
alması zorunludur.  



Bilinmesi Gerekenler 

 Başarı durumlarının ilânı ve itiraz hakkı, not durumu belgeleri 
 Başarı sonuçlarına maddi hata yönünden itiraz edilebilir. İtirazlar başarı 

sonuçlarının ilanından itibaren yedi gün içinde ilgili enstitü müdürlüğüne bir 
dilekçe ile yapılır. İlgili öğretim elemanı, itirazda bulunan öğrencinin durumunu 
maddi hata yönünden yeniden değerlendirir ve kanaatini enstitü müdürlüğüne 
yazılı olarak bildirir. Bu değerlendirme sonucuna yapılan itiraz ilgili enstitü yönetim 
kurulunca sonuçlandırılır. Alınan karar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca öğrenciye 
duyurulur. 

 Bilimsel hazırlık ve yabancı dil hazırlık programlarına öğrenci kabulü 
 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. 

 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. 

 Bilimsel hazırlık programı ile ilgili devam, ders sınavları, ders notları, derslerden 
başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı, kayıt silme ve diğer esaslar bu Yönetmeliğe 
göre belirlenir. 

 Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Bu süre dönem 
izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı olamayan öğrencinin ilişiği 
kesilir. Bu programda geçirilen süre yüksek lisans veya doktora programı sürelerine 
dahil edilmez. 

 


