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 (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek lisans derecesi ile 

kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak 

üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami 

tamamlama süresi on iki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami 

tamamlama süresi on dört yarıyıldır. (2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri 

başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört 

yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini 

başarıyla tamamlayamayan veya Üniversitenin öngördüğü en az genel not ortalamasını 

sağlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. (3) Kredili derslerini başarıyla bitiren, 

yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci 

fıkrada belirtilen on iki veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin 

Üniversite ile ilişiği kesilir. (4) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş 

öğrencilerden, kredili derslerini ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını 

tamamlayamayanlara, doktora tezinde başarılı olamayanlara tezsiz yüksek lisans için gerekli 

kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla talepleri halinde 

tezsiz yüksek lisans diploması verilir. (5) Bu Yönetmeliğin 24 üncü maddesine göre ders 

muafiyeti bulunan veya tezini daha kısa sürede savunabileceği danışmanı tarafından 

belirlenen öğrenciler için programı tamamlama süresi, enstitü yönetim kurulu kararı ile 

yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıla, lisans derecesi ile kabul edilenler 

için sekiz yarıyıla kadar indirilebilir.  

Başvurmak isteyen adaylarda aranacak koşullar 

 

1) Doktora programına başvurabilmek için adayların; a) Tezli yüksek lisans diplomasına sahip 

olmaları, ALES’ten başvurduğu programın puan türünde fen bilimlerinde en az 60, sosyal 

bilimler ve sağlık bilimlerinde en az 55 ALES puanına veya GRE ya da GMAT sınavlarından 

Senato tarafından belirlenen eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. b) Lisans derecesiyle 

doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 

veya muadili bir puan olması ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde 80 puandan 

az olmamak koşuluyla Senato tarafından belirlenecek ALES puanına sahip olmaları gerekir. 

Doktora programına başvuracak olanların programa kabulünde, ALES puanının yanı sıra 

yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme sınavı ve/veya mülakat sonucu ile yüksek 



lisans derecesiyle başvuranlar için yüksek lisans not ortalaması da değerlendirilebilir. (2) 

Hazırlık sınıfları hariç on yarıyıl süreli lisans eğitimi alanlar yüksek lisans derecesine sahip 

sayılır. (3) Doktora öğrenciliğine kabul sınavı, bilim sınavı ve mülakattan oluşur. Adayın 

doktora giriş başarı notu, yüksek lisans başarı notunun %20’si, ALES sonucunun %50’si ve 

doktora bilim ve mülakat sınavı sonucunun %30’unun toplamıdır. Üniversitede yapılan 

doktora bilim ve mülakat sonucunun 100 tam not üzerinden en az 75 olması gerekir. (4) 

Doktora programına öğrenci kabulünde anadilleri dışında YÖK tarafından kabul edilen 

merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından 

100 tam not üzerinden Fen Bilimleri Enstitüsü için en az 60, Sosyal Bilimler ve Sağlık 

Bilimleri Enstitüleri için en az 55 veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası 

yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup bu puanların 

eşdeğerliliği, Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğünce belirlenir. 

 

Doktora derecesi alabilmek için gerekli olan toplam kredi sayısı ile alınması gereken 

zorunlu ve seçmeli dersleri (dersin kodu, adı, içeriği ve varsa kredisi) 

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

bir krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi 

ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS 

kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az kırk iki kredilik 

14 ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 

AKTS kredisinden oluşur. Doktora programlarında enstitü anabilim/anasanat dalı 

başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile Üniversiteye bağlı başka bir 

enstitüde veya Üniversite dışındaki yurt içi ve yurt dışındaki üniversitelerde 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. 


