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- Anabilim Dallarının talep ettiği kontenjanlar çerçevesinde doktora öğrencisi talep ilanı 

- Lisansüstü öğrencilik hakkı kazanan adaylar, akademik takvimde belirtilen tarihlerde Enstitü tarafından 
belirtilen belgeleri teslim ederek kesin kayıt yaptırırlar. 

Yeterlik Sınavı 
- Öğrenci, kredili derslerini tamamlamasını izleyen yarıyılda yeterlik sınavına alınır. Ancak tezli yüksek lisans derecesi ile 

başvuran öğrenci en geç beşinci yarıyılın sonuna kadar, lisans diploması ile kabul edilen öğrenci en geç yedinci yarıyılın 
sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır. 

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

- Ders Danışmanının atanması: Ders Danışmanları olarak Anabilim Dalı Başkanı veya görevlendireceği bir 
öğretim üyesi atanır. 

- Kesin kayıt işlemini tamamlayan öğrenci dönemlik ders kaydını yaptırır. 
- Ders kaydı haftasını izleyen hafta ders ekleme- çıkarma haftasıdır. 

- Her öğrenci için danışmanlık yapmak üzere bir öğretim üyesi en erken ikinci yarıyılın sonunda Tez danışmanı olarak atanır. 
- Tez danışmanlarının atanması ile Ders Danışmanlarının görevleri sona erer. 

Özel Öğrenci 
Kabulü: 

Başvurular her 
yarıyılın 

başlamasından 
itibaren on beş 

gün içinde 
Anabilim dalına 
Enstitümüz web 

sayfasında 
bulunan özel 
öğrenci formu 

ile başvurusunu 
yapar. 

a- Yüksek Lisans Diploması İle Başvuranların; 
1- Lisans ve Tezli Yüksek Lisans Diplomasına, 
2- Lisans ve Tezli Yüksek Lisans not durum belgeleri 

(transkript), 
3- Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından geçerli 

sayılan dil sınavlarından en az 55 puana, 
4- ALES’in istenen puan türünden 60 olması gerekir. 

b- Lisans Diploması İle Başvuranların; 
1- Lisans Diplomasına, 
2- Lisans not durum belgesi (transkript), 
3- Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından geçerli 

sayılan dil sınavlarından en az 55 puana, 
4- ALES’in istenen puan türünden 80 olması, 
5- Lisans not ortalamasının 100 üzerinden en az 75 puana 

- ALES’ten istenilen puan türünden alınan standart puanın %50’si, 
- Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından geçerli sayılan dil sınavlarından alınan puanın % 10’u, 
- Mülakat sınavından alınan puanın % 10’u, 
- Yazılı sınavdan alınan puanın % 20’si, 
- Mülakat yapılmaması durumunda yazılı sınav % 30 olarak hesaplanır, 
- Yüksek Lisans diploması ile başvuran adaylar için yüksek lisans not ortalamasının %10’u, 
- Lisans diploması ile başvuran adaylar için lisans not ortalamasının %10’u 

Adayın başarılı sayılabilmesi için bilimsel başarı düzey notunun 100 üzerinden en az 65 puan olması gerekir. Eşitlik halinde 
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (ALES) puanı daha yüksek olan adaylar başarılı olarak kabul edilir. 
(Mülakat ve yazılı sınavından birine girmeyen adaylar başarısız sayılırlar.)

Doktora Yeterlik Sınav Jürisi 
- Doktora yeterlik komitesince öngörülen ve Anabilim dalı kurulu tarafından önerilen, Enstitü Yönetim Kurulunca kabul edilen; en 

az ikisi kurum dışından olmak üzere, danışman dâhil, beş asıl ve biri başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere iki 
yedek üyeden oluşur. 

Doktora Yeterlik Komitesi 
Anabilim dalı kurulu tarafından önerilen ve Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanan beş kişilik, sürekli görev yapan doktora 
yeterlik komitesi, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri önerir. Komite üç 
yılda bir yenilenir, süresi dolan üye yeniden seçilebilir. 

Kredi 
Doktora programı, yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet 
ders, bir seminer dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Uzmanlık alanı dersi, seminer dersi ve tez 
çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de 
en az kırk iki kredilik on dört adet ders, bir seminer dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 
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Doktora Tez Jürisi 
- İlgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile atanır. Doktora tez jürisi, en az ikisi kurum 

dışından olmak üzere, danışman dâhil, beş öğretim üyesinden oluşur. 
- Jüri üyelerinin hazırladıkları kişisel tez değerlendirme raporları Enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün 

içinde ilgili enstitüye ulaştırılır. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini teslim 
eder ve anabilim dalı kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararıyla belirlenen tarihte tezini aynı jüri önünde yeniden 
savunur. Düzeltme sonrası savunmada tezi reddedilen veya düzeltme süresi sonunda düzeltilmiş tezini Enstitüye teslim 
etmeyen öğrencinin Enstitü anabilim/anasanat dalının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile tez danışmanı ve/veya 
tez konusu değiştirilir. 

Süre: Doktora programını yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için tüm öğrencilik haklarına sahip olarak tamamlama süresi 
altı yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için azami dokuz yıldır. Kredili dersleri başarıyla tamamlamanın süresi tezli yüksek 
lisans derecesi ile kabul edilenler için asgari bir yıl, azami iki yıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için asgari iki, azami üç yıldır. . 
Öğrenim süresi 6 yılını dolduran öğrenciler harç parası ödemeye başlarlar. 

Doktora Diploması 
- Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla doktora tezinin ciltlenmiş on 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. 

- Doktora diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu Enstitü anabilim dalındaki programın onaylanmış adı bulunur. 

Tez İzleme Komitesi 
- Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili enstitü anabilim dalı kurulunun 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 ilgili enstitü anabilim dalı içinden ve 

dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının olması durumunda ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına 
katılabilir. 

- Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili enstitü anabilim dalı kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim 
Kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir. 

Tez Önerisi Savunması 
- 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. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir 
raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır. 

- Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddedileceğine salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, Enstitü 
anabilim dalı başkanlığınca tez önerisini izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. 

- Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir tez izleme 
komitesi atanabilir. 
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Doktora tez savunmasına alınmadan önce, ilgili öğrenci tarafından düzenlenecek intihal programı raporu teslim edilir. 


