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Doktora programı için gerekli kredili dersleri ve Seminer dersini başarıyla 
tamamlamanın azami süresi ise dört yarıyıldır.

Öğrenci öğrenimine devam 
eder.

TAMAMLADI

Yönetmelik 
Madde 46

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 
en az sekiz ders ve 24 kredi (uzmanlık alan dersi, seminer, tez hazırlık çalışması 
ve tez çalışması hariç) ile uzmanlık alan dersi, seminer, tez hazırlık çalışması ve 

tez çalışması olmak üzere toplam en az 240 AKTS kredisinden ve yeterlik 
sınavından oluşacak şekilde düzenlenir. Seminer, uzmanlık alan, tez hazırlık 
çalışması ve tez çalışması dersleri kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak 

değerlendirilir. Derslerini ve seminerini başarıyla tamamlayan öğrenci doktora 
yeterlik aşamasına geçebilir.

Doktora programlarını tamamlama süresi , bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç 
öğrencinin kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden 

başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın 
sekiz yarıyıl  olup, azami tamamlama süresi ise 12 yarıyıldır. Doktora programı 
için gerekli kredili dersleri ve Seminer dersini başarıyla tamamlamanın azami 

süresi ise dört yarıyıldır.

Yönetmelik 
Madde 47

Öğrencinin Enstitü ile ilişiği 
kesilir.

TAMAMLAMADI

Yönetmelik
Madde 34

Derslerini ve seminerini başarıyla tamamlayan öğrenci en geç beşinci 
yarıyılın sonuna kadar doktora yeterlik sınavına girmek zorundadır. 

Doktora yeterlik sınavı, güz yarıyılı için Aralık, bahar yarıyılı için ise Haziran 
ayları içerisinde olmak koşulu ile yılda iki kez yapılır.

Doktora Yeterlik sınavına 
girdi

Doktora Yeterlik sınavına 
girmedi, Öğrencinin Enstitü ile 

ilişiği kesilir.

Tez savunma sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, doktora tezinin 
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 diploması verilir . EYK başvuru halinde teslim süresini en fazla bir 

ay daha uzatabilir. Öğrenci bu koşulları yerine getirinceye kadar mezuniyet işlemlerine başlanmaz , 
öğrencilik haklarından yararlanamaz .

Yönetmelik 
Madde 48

BAŞARILI BAŞARISIZ

Öğrenci bir sonraki yeterlik 
sınavı döneminde tekrar yeterlik 

sınavına girer.

BAŞARILI BAŞARISIZ

Öğrencinin Enstitü ile 
ilişiği kesilir.

Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için, EABD kurulunun görüşüne istinaden, EABD 
başkanlığının önerisi ve EYK nın onayı ile bir ay içinde tez izleme komitesi (TİK) oluşturulur.

Yönetmelik 
Madde 49

Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en erken üç ay, en geç altı ay 
içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini TİK 

önünde dinleyicilerin (öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler, alanın uzmanları) katılımına açık 
şekilde sözlü olarak savunur

KABUL  DÜZELTME/ RET GİRMEDİ

Öğrencinin Enstitü ile 
ilişiği kesilir.

Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu 

süre sonunda kabul veya ret yönünde 

salt çoğunlukla karar verilir

Önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir tez konusu seçme 

hakkına sahiptir. Böyle bir durumda kendisine yeni bir 

danışman ve TİK atanabilir. Programa aynı danışmanla 

devam etmek isteyen öğrenci yeni bir tez konusu önermek 

koşuluyla üç ay içinde, danışmanı ve tez konusu değişen bir 

öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına 

alınır.
KABUL RET

KABUL  DÜZELTME/ RET GİRMEDİ

Öğrencinin Enstitü ile 
ilişiği kesilir.DÜZELTME RET

Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu 

süre sonunda kabul veya ret yönünde 

salt çoğunlukla karar verilir

KABUL RET

Tez 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 birer defa olmak üzere yılda en az iki kez toplanır . Öğrencinin tez 
savunmasına girebilmesi için yönetmelikte belirtilen zaman dilimlerinde TİK e girmesi ve en az üç TİK raporunun 

başarılı olması gerekir. 

Yönetmelik 
Madde 50

FORM

Öğrenci en az üç TİK ten başarılı olması, doktora tezi konusu ya da alanı ile ilgili  bir yayın yapması ve tezini 
Senato tarafından kabul edilen tez yazım kılavuzuna yazarak en erken 8, en geç 12. yarıyılın sonunda tez savunma 

sınavına girebilir.

Yönetmelik 
Madde 51-52

Yönetmelik 
Madde 53
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