ANADOLU ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
DOKTORA ÖĞRENCİLERİ İÇİN BİLGİ NOTU
(Haziran 2017)
Doktora programına başvurabilmek için, lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına, en az 3,00/4,00
(75/100) lisans veya tezli yüksek lisans GNO’suna sahip olunması ve belirlenen ALES ve yabancı dil
puanlarının alınmış olması gerekir. Lisans derecesi ile başvuruda, ALES’ten başvurulan programın puan
türünde en az 80 puan veya GRE/GMAT sınavlarından Senato tarafından kabul edilen eşdeğer puanın
alınması, yüksek lisans derecesi ile başvurularda ise ALES’ten başvurulan programın puan türünde en
az 70 puan veya GRE/GMAT sınavlarından Senato tarafından kabul edilen eşdeğer puanın alınması
gerekir. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen yabancı dil sınavlarından
en az 55 puan ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu
puanın eşdeğeri bir puanın alınmış olması gerekir.

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesine sahip öğrenci için toplam 60 AKTS kredisinden az
olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer, yeterlik sınavı ve tez önerisi ile 180 AKTS kredisinden
az olmamak koşuluyla uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasından; lisans derecesi ile kabul edilmiş
öğrenci için ise en az 120 AKTS kredilik 14 ders, seminer dersi, yeterlik sınavı ve tez önerisi ile 180
AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasından oluşur. Doktora
öğrencisi seminer dersini, doktora tez danışmanından yalnızca bir defa ikinci yarıyılda alır.

Diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden yüksek lisans derecesiyle kabul edilmiş
öğrenci en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenci ise en fazla dört ders alabilir.

Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek lisans derecesiyle kabul edilenler için
kaydolduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere her dönem için kayıt yaptırıp
yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi 12 yarıyıl; lisans derecesiyle
kabul edilenler için 10 yarıyıl olup azami tamamlama süresi 14 yarıyıldır.

Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi; tezli yüksek lisans
derecesiyle kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesiyle kabul edilenler için altı yarıyıldır.

Doktora tezinin savunulabilmesi için en az üç tez izleme komitesi raporu sunulması gerekir.

Yönetmelikte belirtilen süreler içinde, öğretim planında yer alan AKTS kredili derslerini ve seminer
dersini (sadece doktora programı öğrencileri) başarıyla tamamlayamayan veya CD, DC, DD, FF, YZ veya
DZ harf notu aldığı dersi/dersleri bulunan veya 3,00 GNO’yu sağlayamayan öğrencinin programdan
ilişiği kesilir. Kredili derslerini başarıyla tamamlayan, doktora yeterlik sınavında başarılı olan ve doktora
tez önerisi kabul edilen veya kredili derslerinden başarılı olan ancak doktora tez çalışmasını yönetmelik
Madde 32 (a) bendinde belirtilen 12 veya 14 yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin
programdan ilişiği kesilir.

Yüksek lisans derecesiyle kabul edilmiş olan öğrenci derslerini başarıyla tamamladığı andan itibaren
ve en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesiyle kabul edilmiş olan öğrenci ise en geç yedinci yarıyılın
sonuna kadar doktora yeterlik sınavına girmek zorundadır. Doktora yeterlik sınavı, akademik
takvimde belirtilen dönem sonu sınavlarının yapıldığı tarihler arasında yapılır. Öğrenci bir yarıyılda
bir kez olmak üzere yılda en fazla iki kez doktora yeterlik sınavına girer.

Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm hâlinde yapılır. Sınav, yazılı sınavın katkısı %50
ve sözlü sınavın katkısı %50 olacak şekilde yeterlik sınav jürisi tarafından değerlendirilir. Başarı için
öğrencinin hem yazılı hem sözlü sınavdan 100 puan üzerinden en az 70 puan alması gerekir. Yazılı
sınavda başarısız olan öğrenci için sözlü sınav yapılmaz.

Doktora Tez İzleme Komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Doktora Tez İzleme Komitesinde; tez
danışmanı ile enstitü anabilim dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. Anabilim dalı dışından yer
alacak üye, tez konusuna en yakın olmak üzere farklı bir anabilim dalından seçilir. İkinci tez
danışmanının olması durumunda, ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın Komite toplantılarına
katılabilir.

Doktora tez savunma sınavı jürisi, tez danışmanı ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerileriyle
enstitü yönetim kurulu tarafından atanır. Jüri, doktora programı için üçü öğrencinin Doktora Tez İzleme
Komitesinde yer alan öğretim üyeleri olmak üzere beş asıl ve iki yedek öğretim üyesinden oluşur.
Üyelerden en az ikisinin başka bir yükseköğretim kurumundan olması zorunludur. İkinci tez danışmanı
oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir. Yedek jüri üyelerinden biri, kurum dışından olmak zorundadır

Tez savunma sınavları akademik takvimde belirtilen dönem sonu sınavlarının tamamlandığı tarihe
yapılır. Bu tarihler dışında tez savunma sınavı yapılamaz.

Yüksek Lisansa Dayalı Doktora Programında Alınması Gereken Dersler*

I. YARIYIL
Seçmeli Ders (4)

II. YARIYIL
3+0, 7,5 AKTS

TOPLAM

30 AKTS

III.

Seçmeli Ders (3)

3+0, 7,5 AKTS

Seminer

3+0, 7,5 AKTS

TOPLAM

30 AKTS

YARIYIL

DYS000 Yeterlik Sınavı

IV.

YARIYIL

Tez Önerisi+ Uzmanlık Alan Dersi

V. YARIYIL
Tez + Uzmanlık Alan Dersi

VII.
Tez + Uzmanlık Alan Dersi

VI.
30+7,5 AKTS

30+7,5 AKTS

YARIYIL

Tez + Uzmanlık Alan Dersi

YARIYIL

VIII.
Tez + Uzmanlık Alan Dersi

30+7,5 AKTS

30+7,5 AKTS

YARIYIL
30+7,5 AKTS

Toplam 7 ders ve seminer dersinden oluşan 60 AKTS ile 180 AKTS’den oluşan Tez+Uzmanlık Alan dersi ile
toplam 240 AKTS tamamlandıktan sonra mezun olunabilir.
* Anabilim dalındaki seçmeli derslere Anasis/Karteks bölümünden ulaşabilirsiniz.

Lisansa Dayalı Doktora Programında Alınması Gereken Dersler*

I. YARIYIL
Seçmeli Ders (4)

II. YARIYIL
3+0, 7,5 AKTS

TOPLAM

30 AKTS

III.

Seçmeli Ders (3)

3+0, 7,5 AKTS

Seminer

3+0, 7,5 AKTS

TOPLAM

30 AKTS

YARIYIL

Seçmeli Ders (4)

IV.
3+0, 7,5 AKTS

TOPLAM

YARIYIL

Seçmeli Ders (3)

3+0, 7,5 AKTS

30 AKTS

30AKTS

V. YARIYIL

VI.

DYS000 Yeterlik Sınavı

VII.

Tez Önerisi+ Uzmanlık Alan Dersi

YARIYIL

Tez + Uzmanlık Alan Dersi

30+7,5 AKTS

VIII.

30+7,5 AKTS

YARIYIL

Tez + Uzmanlık Alan Dersi

IX.YARIYIL
Tez + Uzmanlık Alan Dersi

YARIYIL

30+7,5 AKTS

X.YARIYIL
30+7,5 AKTS

Tez + Uzmanlık Alan Dersi

30+7,5 AKTS

Toplam 14 ders ve seminer dersinden oluşan 120 AKTS ile 180 AKTS’den oluşan Tez+Uzmanlık Alan dersi ile
toplam 300 AKTS tamamlandıktan sonra mezun olunabilir.
* Anabilim dalındaki seçmeli derslere Anasis/Karteks bölümünden ulaşabilirsiniz.

