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 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 normal öğren im süresi sekiz yarıyıl olup, 

azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için normal öğrenim 

süresi on yarıyıl olup, azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır. 

 

 Öğrenciler her kayıt döneminde kayıtlarını yaptırmak zorundadır. Kayıt yaptırılmayan yarıyıl(lar) 

öğrencinin öğrenim süresinden sayılır.  

 

 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 öğrencinin doktora 

programı ile ilişiği kesilir. 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 ilişiği kesilir. 
 

 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. 

o .   
 Öğrenciler derslere %70 devam etmek zorundadır. 

 
 Öğrenciler, Üniversite içinden kendi programı dışındaki bir program veya enstitüden danışman ve 

ABD başkanlığının onayıyla; Üniversite dışından ise danışmanın ve ABD başkanlığının onay ve 
EYK kararıyla, başka bir dilde eğitim verilen programlar dâhil, yüksek lisans derecesi ile kabul 
edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört 
ders alınabilir. Üniversite dışındaki bir yükseköğretim kurumundan alınan derslerin YÖK 
tarafından tanınan bir yükseköğretim kurumundan alınmış olması gerekir. 

 
 Öğrenci, programa kayıt yaptırmadan önce tamamlanmamış başka bir programdan almış olduğu 

(AA), (BA), (BB) veya (CB) ile başarılı olduğu ve üzerinden üç yıl geçmemiş olan en fazla üç 
dersi, öğrencinin talebi, danışmanın onayı ve ABD kurulunun önerisi ve EYK kararı ile kayıtlı 
olduğu programa saydırabilir. 

 
 Lisans dersleri ders yüküne ve doktora programı için gerekli olan toplam krediye sayılmaz. 

 
 Öğrenciler başarısız oldukları zorunlu dersleri azami ders alma süresi içinde tekrarlamak 

zorundadır. Ancak, ders seçmeli ise ana bilim dalınca eşdeğerliği kabul edilen başka bir seçmeli 
dersi alabilirler. Başarısız olunan ve takip eden dönemlerde açılamayan zorunlu derslerin yerine, 
ABD/ASD başkanlığının önerisi ve EYK’nin onayı ile başka bir ders başarısız olunan zorunlu ders 
yerine alınabilir. Bu uygulama, bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını 
içeren zorunlu ders için geçerli değildir. 
 

 Yüksek lisans derecesiyle kabul edilen doktora öğrencileri, yüksek lisans öğrenimi sırasında 
almış oldukları dersleri tekrar alamazlar. 
 

 Doktora programına kayıtlı öğrencilerin kredisiz olan Gelişim ve Öğrenme ile Öğretimde Planlama 
ve Değerlendirme derslerini almaları zorunludur. Bu kredisiz dersleri başarı ile 
tamamlayamayanlar tez savunma sınavına alınmazlar. 
 

 TİK’in ve ilgili ABD kurulunun önerileri ve EYK kararı ile gerekli tüm koşulları eksiksiz yerine 
getiren lisans derecesi ile kabul edilmiş bir öğrencinin sekizinci yarıyıl, yüksek lisans derecesi ile 
kabul edilmiş bir öğrencinin altıncı yarıyıl başından itibaren mezuniyetine karar verilebilir. 
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 Lisans derecesi ile kabul edilmiş ve yirmi bir ulusal krediden az olmamak koşuluyla, en az yedi 
ders ve seminer dersini ikinci yarıyıl sonuna kadar tamamlamış olan doktora öğrencisi yüksek 
lisans programına geçebilir. Yüksek lisans programına geçen öğrenciye; doktora programına 
kesin kayıt tarihi esas alınarak, bu Yönetmeliğin tezli yüksek lisans programı ile ilgili hükümleri 
uygulanır. 

 
 Öğrenci, bir yarıyılda aldığı derslerin sınavına ilan edilen gün ve saatte girmek zorundadır; aksi 

taktirde başarısız sayılır.   
 

 
 Öğrenci ders kredisini ve seminerlerini tamamlamak kaydı ile yeterlik sınavına girebilir.  Yüksek 

lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler en geç beşinci, lisans derecesiyle kabul edilen 
öğrenciler ise yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavında başarılı olmak zorundadır.   

 
 Beşinci yarıyıldan önce yeterlik sınavına giren ve başarısız olan bir öğrenci, bir sonraki yarıyıl 

içinde tekrar sınava alınır.  Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.   
 

 Doktora yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci doktora tezine kayıt olur. Bu öğrenci için, ilgili 
ABD kurulu önerisi ve EYK kararı ile sınav tarihini izleyen bir ay içinde, bir TİK oluşturulur. 
 

 Öğrenci, TİK önünde tez önerisinin savunmasına girmeden önce, bir makale/bildiri yazmak ve 

yayımlatmak zorundadır. Bu makale yayımlanmadan öğrenci TİK savunmasına giremez. 

Makalenin gönderildiği akademik derginin “makale yayımlanmak üzere kabul edilmiştir” veya 

bildiri için “kabul” yazısı, TİK’e giriş için gerekli şartı sağlar. 
 

 Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, sınav tarihini izleyen 6 ay içinde, 
yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini, planını kapsayan ve ilgili ABD’nin programına uygun 
olan tez önerisini, TİK önünde sözlü olarak savunur.  Öğrenci tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu, 
savunmadan en az 15 gün önce TİK üyelerine dağıtır. 

 
 Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya reddedileceğine 

salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya ret 
yönünde salt çoğunlukla verilen karar, ilgili ABD/ASD başkanlığınca işlemin bitişini izleyen üç gün 
içinde enstitüye tutanakla bildirilir. 
 

 Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına sahiptir. 
Böyle bir durumda yeni bir TİK atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen bir 
öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez 
önerisi savunmasına alınır. Bu süre sonunda da tez önerisi reddedilen öğrencinin ilişiği kesilir. 
 

 Tez önerisi kabul edilen öğrenci için, TİK, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer 
kere olmak üzere, yılda en az iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce 
komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir 
sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından 
başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç 
kez başarısız bulunan öğrencinin ilişiği kesilir. 
 

 Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın ondokuzuncu maddede belirtilen sürede 
girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir. 
 

 Öğrencinin savunma sınavına girebilmesi için TİK en az üç kez toplanmalıdır. Öğrenci, toplantı 
tarihinden en az bir ay önce, komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda, o ana kadar 
yapılan çalışmaların bir özeti ve bir sonraki yıl için yapılacak çalışma planı açıklanır. Öğrencinin 
tez çalışması, TİK tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.  
 

 TİK tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin ilişiği 
kesilir. 
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 Tez önerisine ilişkin değişiklikler, TİK’in önerisi, ABD kurulu teklifi ve EYK kararı ile yapılır. Tez 
başlığına ilişkin değişiklikler, tez savunma sınav jürisinin ve ABD kurulunun önerileri ve EYK 
kararı ile yapılır. 
 

 Tez önerisi onaylanan öğrenci doktora tezine her dönem kayıt yaptırır. Tez çalışmasının 
izlenmesi tez izleme komitesi; tez çalışmasının sonucu ise tez savunması jürisi kararı ile 
belirlenir. 
 

 Öğrenci, doktora tezi çalışması kapsamında, tez jürisinde savunmaya çıkana kadar, bir 
makale/bildiri yazmak ve yayımlatmak zorundadır. Bu makale yayımlanmadan öğrenci tez 
jürisine tez savunması için giremez. Makalenin gönderildiği akademik derginin “makale 
yayımlanmak üzere kabul edilmiştir” veya bildiri için “kabul” yazısı, tez jürisine giriş için gerekli 
şartı sağlar. 
 

 Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç tez izleme komitesi raporu sunulması gerekir. 

 
 Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği “Toros Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 

Tez/Proje/Seminer Yazım Kılavuzu”na göre yazar ve savunma sınavına alınır.  Savunma 
sınavları ilgili dönem içinde yapılmalı ve dönem bitmeden tamamlanan tezin enstitüye teslim 
edilmesi gerekmektedir. Tez savunma sınavı için sınavdan 1 ay önceden işlemler başlatılır. 

 
 Tezi ret edilen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.  Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, 

en geç 6 ay içinde gereğini yaparak, aynı jüri önünde tezini yeniden savunur.  Bu savunma 
sonunda da tezi “kabul” edilmeyen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.  Ancak tezi reddedilen 
öğrencinin talepte bulunması halinde, kendisine 1 dönem daha süre verilerek, tezsiz yüksek 
lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olması 
halinde kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.   

 
 

 Tezi savunma sınavında kabul edilen öğrenci, jürinin önerileri doğrultusunda, tezinin düzeltilmiş 
bir kopyasını, en geç 30 gün içinde “Toros Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 
Tez/Proje/Seminer Yazım Kılavuzu”na uygunluğu yönünden incelenmesi için Enstitü’ye teslim 
eder.  Tez yazım kuralları yönünden uygun bulunduğu takdirde öğrenci 9 adet tezini Enstitü’ye 
teslim eder. Eğer öğrencinin tezi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiş ise 
yukarıdaki sayıya iki adet daha eklenir. 

 
 Mezuniyetine Yönetim Kurulunda karar verilen öğrenci YÖK tarafından istenilen belgeleri ve ilişik 

kesme belgesini tamamlayarak Enstitüye teslim eder. 
 

 


