Programın Amacı
MADDE 50 –
(1) Doktora programının amaçları aşağıdakilerden oluşur:
a) Öğrenciye ilgili alanda bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış
açısıyla irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşabilme yeteneği kazandırmak.
b) Doktora çalışması sonucunda hazırlanacak tezin; bilime yenilik getirmesi, yeni bir bilimsel
yöntem geliştirmesi veya bilinen bir yöntemin yeni bir alana uygulanması özelliklerine haiz
olmasını sağlamak.
c) Tez konusu veya anabilim/anasanat dalı programıyla ilgili tam metin özgün bir makalenin, Fen
Bilimleri Enstitüsü ile Sağlık Bilimleri Enstitüsü için uluslararası indekslere giren dergilerden birinde,
Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Eğitim Bilimleri Enstitüsü için uluslararası indekslere giren veya
Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen ulusal hakemli dergilerden birinde yayımlanmak
suretiyle üniversitenin yayın performansını artırmak.

Programın Kapsamı
MADDE 51 – (1) Doktora programının kapsamıyla ilgili esaslar şunlardır:
a) Tezli Yüksek lisans derecesine sahip olan öğrenciler için toplam 24 krediden az, 30 krediden fazla
olmamak kaydıyla en az yedi adet ders, ders ve tez aşamalarında birer adet seminer, yeterlik
sınavı, tez önerisi, tez çalışması, tez savunma sınavı ve bu Yönetmeliğin 50 nci maddesinin (c)
bendinde belirtilen yayınlardan oluşur.
b) Doktora programına lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 42 krediden az, 50 krediden
fazla olmamak kaydıyla en az on dört adet ders, ders ve tez aşamasında birer adet seminer,
yeterlik sınavı, tez önerisi, tez çalışması, tez savunma sınavı ve bu Yönetmeliğin 50 nci maddesinin
(c) bendinde belirtilen yayınlardan oluşur.
c) Program, bir yarıyılda 30 AKTS olmak koşuluyla toplamda; tezli yüksek lisans derecesi olanlar
için 180-240 AKTS, lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 240-300 AKTS olarak planlanır.
(2) Doktora dersleri, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulu
kararı ile diğer enstitü ve yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan doktora derslerinden de
seçilebilir. Bu dersler kredi yükünden sayılır. Enstitü kurulu disiplinlerarası nitelikte zorunlu veya
seçmeli birbirini tamamlayan dersler açılmasına karar verebilir.
(3) Bilimsel hazırlık programının gerekli görülmediği durumlarda da danışmanın önerisiyle
öğrenciye yönetim kurulunca lisans ve yüksek lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla
lisans veya yüksek lisans düzeyinde en fazla üç ders de aldırılabilir. Lisans dersleri doktora ders
yüküne ve kredisine sayılmaz.
(4) Doktora programları yurtiçi ve yurtdışı ortak doktora programları şeklinde de düzenlenebilir.

