
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Doktora programlarını tamamlama süresi 8 (sekiz) 

yarıyıl olup azami tamamlama süresi 12 (oniki) yarıyıldır.  

Anabilim Dalının belirleyeceği kontenjan önerileri 

Anabilim Dalı Kurul Kararı ile Enstitü’ ye bildirilir. 

Enstitü Kurulu ve Üniversitemiz Senatosu tarafından 

onaylanan kontenjanlar GÜZ ve BAHAR yarıyılı için 

Enstitü web sayfasında ilan edilir. 

Anabilim Dalları bilim/mülakat sınavı için 

belirledikleri en az 3 asıl ve 2 yedek jüri üyelerini 

Anabilim Dalı Kurul Kararı ile Enstitüye bildirirler. 

 

Kredili ve kredisiz tüm derslerini başarı ile bitiren 

öğrenci kayıt yenileme döneminde yeterlik sınavına 

girmek için Anabilim Dalı Başkanlığına yazılı olarak 

başvurur. Öğrenci en geç beşinci yarıyılın sonuna kadar 

yeterlik sınavına girmek zorundadır. Aksi halde 

Öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir (Yönetm. Madde 47-

4).Doktora yeterlik sınavı yılda iki kez yapılır ve sınav 

tarihleri EYK tarafından belirlenir. Öğrencinin Yeterlik 

Sınavında başarısız olması durumunda bir sonraki 

Doktora Yeterlik Sınavı tarihinde tekrar sınava alınır. Bu 

sınavda da başarısız olan öğrencinin Enstitü ile ilişiği 

kesilir. (Yönetm. Madde 47-7) 

 

⓭Tez önerisi kabul edilen öğrenci için TİK, ilki önerinin 
kabul edildiği tarihten en az altı ay sonra olmak üzere Ocak-
Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında altı aydan az 
olmayan aralıklarla toplanır. “Tez İzleme Komitesi 
Değerlendirme Tutanağı” düzenlenerek Enstitüye bildirilir. 
TİK tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez 

başarısız bulunan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir. 

(Yönetm. Madde 49-4) 

 
 

⓮Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç TİK 

raporunun başarılı olması gerekir. (Yönetm. Madde 50-2) 

 

Doktora Programı için gerekli kredili dersleri başarı 

ile tamamlamanın azami süresi dört yarıyıldır. Bu süre 

içinde kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla 

tamamlayamayan öğrencinin Enstitü ile ilişiği 

kesilir.(Yönetm. Madde 46-4) 

 

Akademik takvime göre öğrenci, kayıt yenileme ders 

seçimi ve danışman onayı işlemlerini tamamlar. 

Anabilim Dalı tarafından alması gereken dersler 

belirlenir ve üç yarıyıl kayıt yenilenmesi suretiyle ders 

aşaması devam eder. 

 

Anabilim Dalı, Eğitim Öğretim yılı akademik yarıyıl 
başlamadan önce; 

 Haftalık Genel Ders programlarını, 

 Ders Görevlendirme Formlarını, 

 OBİS –Bologna Bilgilerinin girişi, 

 Yeni öğrenciler için danışman öğretim üyesi 
önerilerini, 

 Geçerli yarıyıl için verilecek dersler ve öğretim 
üyeleri formları hazırlanarak Anabilim Dalı Kurul 
Kararı ekinde Enstitüye sunar. 

Kayıt yaptıran her öğrenci için Anabilim Dalı 

önerisine istinaden Danışman öğretim üyesi atanır.(yeni 

kayıtlı öğrencilere danışman atanıncaya kadar bu görevi 

Anabilim Dalı Başkanı yürütür.) 

Anabilim Dalları tarafından yapılan bilim/mülakat 

sınavı sonuçları Enstitü tarafından belirtilen tarihte ilan 

edilir ve başarılı öğrenci adayları kesin kayıt hakkı 

kazanırlar.  Öğrenci adayı kesin kayıt tarihlerinde 

istenilen belgeleri eksiksiz Enstitüye teslim eder ve 

kayıt işlemlerini tamamlar. 

 

 

 

 

Enstitü tarafından ilan edilen başvuru tarihleri 

arasında öğrenci adayı ön kayıt işlemini ilgili adresten 

online olarak gerçekleştirir. Başvuru evraklarını son 

başvuru tarihinden önce Enstitüye ulaştırır. 

Bilim/mülakat  sınavına gireceklerin listesi, sınav yeri, 

saati ve tarihi Enstitü web sayfasında aracılığıyla 

duyurulur. 

 

 

⓯Tez çalışmasını başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenci, 

tezini mevcut tez yazım kurallarına uygun bir şekilde 

yazmak ve jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. 

Doktora tez jürisi, tez danışmanı ve Anabilim Dalı 

Kurulunun görüşü, Anabilim Dalı Başkanlığının önerisi ve 

EYK’nın onayı ile atanır. Jüri üçü öğrencinin tez izleme 

komitesinden ve en az ikisi yükseköğretim kurumu 

dışından olmak üzere beş asıl ve iki yedek öğretim 

üyesinden oluşur. (Yönetm. Madde 50-3) 

 

 

 

⓫eterlik sınavında başarılı olan öğrenci için Anabilim Dal 
Kurulunun kararı ve EYK’ nın onayı ile bir ay içinde Tez 
İzleme Komitesi (TİK) oluşturulur. Doktora öğrencisi 
yeterlik sınavından itibaren en erken üç ay, en geç altı ay 
içinde tez önerisini TİK önünde sözlü olarak savunur. TİK 
öğrencinin sunduğu tez önerisi ile ilgili kabul, red veya 
düzeltme kararını salt çoğunlukla verir. 

⓬Tez önerisi reddedilen öğrenci yeni bir tez konusu seçme 

hakkına sahiptir. Tez önerisi iki kez reddedilen öğrencinin 

Enstitü ilişiği kesilir. (Yönetm. Madde 49-3) 

 

 

 

 

 

 

http://www.aku.edu.tr/AKU/DosyaYonetimi/SAGBILENS/Duyurular/öğrenci%20alım%202013.pdf
http://sagbilens.aku.edu.tr/
http://sagbilens.aku.edu.tr/doktora-formlari/
http://sagbilens.aku.edu.tr/doktora-formlari/
http://sagbilens.aku.edu.tr/genel-formlar/
http://sagbilens.aku.edu.tr/genel-formlar/
http://sagbilens.aku.edu.tr/genel-formlar/
http://sagbilens.aku.edu.tr/


 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

⓳Diploma almaya hak kazanan öğrenci 
Enstitüden temin edeceği 2 nüsha “İlişik Kesme 
Formu” ile birlikte Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 
Diploma Servisine müracaat ederek diplomasını 
alabilir. 
 

⓰Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra 
jüri; tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya 
düzeltme kararı verir ve bu karar Anabilim Dalı 
tarafından sınavı izleyen üç gün içerisinde tutanakla 
Enstitüye bildirilir.  
Tezi savunma sınavı sonucunda başarısız bulunarak 
reddedilen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir. 
(Yönetm. Madde 50-6) 
Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç 
altı ay içinde aynı jüri önünde tezini yeniden savunur. 
Tez sınavının tamamlanmasından sonra öğrencinin 
tezinin reddedilmesi durumunda Enstitü ile ilişiği 
kesilir. (Yönetm. Madde 50-7) 
  

⓱Doktora öğrencilerinin tez savunmasına girebilmesi 

için, doktora tezi konusu ya da alanı ile ilgili olmak 

koşuluyla ulusal ya da uluslararası indekslerde tarana 

dergilerde en az bir makale yayınlama ve yayına kabul 

edilmesi şartı aranır. (Yönetm. Madde 51) 

 

⓲Tez savunma sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları 

da sağlamak kaydıyla doktora tezinin üç adet dijital 

kopyası ve en az üç adet ciltlenmiş nüshası ile YÖK 

Başkanlığı Ulusal Tez Merkezince gerekli görülen diğer 

belgeleri  tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde 

Enstitüye teslim eden ve tezi EYK tarafından onaylanan 

öğrenciye DOKTORA DİPLOMASI verilir. 

Daha Detaylı Bilgi İçin  Afyon Kocatepe Üniversitesi Lisansüstü 

Eğitim - Öğretim ve Sınav Yönetmeliğimizi inceleyiniz. 
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