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baz alınarak bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Revizyon tarihi: 29.09.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOKTORA/SANATTA YETERLİK PROGRAMI (TEZLİ YÜKSEK LİSANS DERECESİ İLE KABUL EDİLENLER İÇİN): 

• Toplam süre en az 8 en fazla 12 yarıyıl olabilir. 

• Mezuniyet için diğer şartların yanında en az 240 AKTS alınmalıdır. 

DERS AŞAMASI: 

• En az 2, en fazla 4 yarıyıl. 

• Her dönem UAD’ye kayıt olunur. 

• En az 7 kredili ders/21 kredi (UAD ve seminer hariç. En fazla 10 kredili ders alınabilir. Bir dönemde en fazla 15 
kredi alınabilir). 

• Seminer dersi. 

• GNO ≥ 3,00. 

• Bu şartları en fazla 4 yarıyıl sonunda yerine getiremeyen öğrencinin ilişiği kesilir. 

YETERLİK SINAVI: 

• En erken ikinci, en geç beşinci yarıyılın sonunda girilebilir. 

• Yılda iki kez (güz ve bahar yarıyılı öncesinde) yapılır. 

• Yazılı ve sözlü sınavdan oluşur. Yazılı sınavda başarılı olan öğrenci sözlü sınava girer. 

• Sınavda başarısız olan öğrenci bir sonraki yarıyılda başarısız olduğu bölüm/bölümlerden tekrar sınava alınır. Bu 
sınavda da başarısız olan öğrencinin ilişiği kesilir. 

TEZ ÖNERİSİ: 

• Her dönem UAD ve Tez Çalışması derslerine kayıt olunur. 

• Yeterlikten sonra  
o En geç 1 ay içinde Tez İzleme Komitesi (TİK) oluşturulur. 
o En geç 6 ay içinde tez önerisi TİK önünde savunulur. 

• Tez önerisi düzeltme alan öğrenci en geç 1 ay içinde ilgili düzeltmeleri yapar. 

• Tez önerisi reddedilen öğrenci aynı danışmanla en geç 3, yeni bir danışmanla en geç 6 ay içinde tez önerisini 
yeniden savunur. Bu aşamada tez önerisi reddedilen öğrencinin ilişiği kesilir.  

TEZ AŞAMASI: 

• Tez önerisinin Enstitü Yönetim Kurulunda kabulüyle başlar. 

• 4 yarıyıldan az olamaz. 

• Her dönem UAD ve Tez Çalışması derslerine kayıt olunur. 

• Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık aylarında birer kere olmak üzere yılda iki kez TİK toplantısı yapılır. 

• Üst üste iki veya aralıklı olarak üç kez TİK tarafından başarısız bulunan ya da TİK raporu ilgili dönem sonuna 
kadar Enstitüye ulaşmayan öğrencinin ilişiği kesilir. 

• Savunmaya geçebilmek için diğer şartların yanı sıra  
o En az üç TİK raporu sunulmuş olmalıdır (Üç TİK raporu sunulmuş dahi olsa savunmaya geç(e)meyen 

öğrenci TİK raporlarını sunmaya devam eder). 
o Tez aşamasında en az 4 yarıyıl tamamlanmış olmalıdır. 
o Toplamda en az 240 AKTS alınmış olmalıdır. 
o Danışman tezi savunulabilir bulmalıdır. 
o EF 503 Gelişim ve Öğrenme ile EF 505 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme derslerini başarmalıdır. 
o Doktora/sanatta yeterlik öğrenimi sürecinde, SSCI, SCI, SCI-Expanded ya da AHCI kapsamında 

Yükseköğretim Genel Kurulunun aldığı karar gereğince yağmacı/şaibeli sayılmayan dergilerde veya ÜAK 
Başkanlığınca saptanan alan indeksi kapsamındaki dergilerde veya ULAKBİM TR dizin dergi listesinde 
bulunan dergilerde, çalışma alanı ile ilgili basılmış veya kesin kabul belgesi almış en az bir araştırma 
makalesi olmak zorundadır. 

SAVUNMA: 

• Tez jüri önünde savunulur. 

• Tezi kabul edilen öğrenci en geç 1 ay içinde tezini Enstitüye teslim edip diplomasını alır. 

• Tezi reddedilen öğrencinin ilişiği kesilir. 

• Düzeltme kararı verilen öğrenci en geç 6 ay içinde tezini aynı jüri önünde yeniden savunur.  
o İkinci savunmada tezi kabul edilen öğrenci en geç 1 ay içinde tezini Enstitüye teslim edip diplomasını alır. 
o İkinci savunmada tezi reddedilen öğrencinin ilişiği kesilir. 


