1. Öğrenci Alım
İlanı

Enstitüdeki öğretim programlarına öğrenci alınıp alınmamasına, alındığı takdirde
kontenjan tespitine enstitü anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü alınarak enstitü
yönetim kurulunca karar verilir.
Öğrenci kontenjanları, başvuru için gerekli belgeler, son başvuru tarihi ve diğer
hususlar Üniversite tarafından ilan edilir. Söz konusu ilan, her yarıyıl başında öğrenci
almak üzere verilebilir. Bu ilanda yabancı öğrenciler için ayrılan kontenjanlar da
ayrıca belirtilir.
Doktora Programı başvuru şartları;
Lisans veya Tezli Yüksek Lisans diplomasına sahip
ALES’ten başvurduğu programın puan türünden en az 55 puan almak (tezli yüksek
lisans için).
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az 55 puan veya
Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir
puan alınmış olması,

2. Değerlendirme

Yüksek lisans programlarına başvuran adayların değerlendirilmesi aşağıdaki şekilde
yapılır:
Başvurduğu programın puan türünde ALES standart puanının veya temel tıp puanının
%50’si, lisans derecesi ile başvuranların lisans, yüksek lisans derecesi ile
başvuranların ise yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının, not ortalaması 4’lük
sistemde ise Yükseköğretim Kurulunun belirlediği 100’lük sistemdeki karşılığının
%25’i ve mülakat başarı notunun %25’i alınarak hesaplanır.
Mülakat sınavında 100 üzerinden 60 notunu alamayan adaylar başarısız sayılırlar.
Mülakat sınavına girmeyen öğrenciler haklarını kaybederler.
Adaylar başarı notlarına göre sıralanarak kontenjan dâhilinde doktora programlarına
kabul edilir.

3. Kesin Kayıt

Doktora programlarına öğrencilik hakkı kazanan adaylar, akademik takvimde
belirtilen tarihlerde Enstitü tarafından istenilen belgeleri teslim ederek kesin kayıt
yaptırırlar.
Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için kendi üniversite kadrosunda
bulunan bir tez danışmanını ve danışmanla öğrencinin birlikte belirleyeceği tez
konusu ile tez başlığını ilgili enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez önerisi enstitü
yönetim kurulu kararıyla kesinleşir. Tez danışmanının öğrencinin programı içinde ne
zaman atanacağı senato tarafından kabul edilen yönetmelikte belirtilir. Ancak tez
danışmanının, en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar atanması zorunludur.

4. Danışman
Ataması

Tez danışmanı, senatonun belirleyeceği niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından
seçilir. Yükseköğretim kurumunda belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi
bulunmaması halinde üniversite senatosunun belirlediği ilkeler çerçevesinde enstitü
yönetim kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi
danışman olarak seçilebilir.

5. Bilimsel Hazırlık

Bilimsel Hazırlık Programı, farklı bilim dalından mezun olan öğrencilerin Yüksek
Lisans ya da Doktoraya başlamadan önce devam edecekleri 1 yıllık hazırlık
programıdır. Bir öğrencinin bilimsel hazırlık görüp görmeyeceğine ilgili Anabilim
Dalı Başkanlığı karar verilir.
Konunun detayları için lütfen Bülent Ecevit Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim
Yönetmeliği’ne bakınız. Yönetmeliği internet sitemizden ulaşabilirsiniz.

6. Ders Kaydı

Öğrenciler her yarıyılda, akademik takvimde belirtilen süre içinde, o yarıyılda açılan
dersler arasından, hangi dersleri alacağına danışmanları ile birlikte karar verirler.
Danışmanlık görevi tez danışmanı atanıncaya kadar enstitü anabilim/anasanat dalı
başkanı veya program koordinatörü/başkanı tarafından yapılır. Öğrenciler her
yarıyılda kayıtlarını kendileri yaptırmak zorundadırlar. Kaydın kesinleşmesi için
öğrenci ve danışman tarafından öğrenci bilgi sisteminde onaylanması gerekir.
Öğrenci katkı payını veya öğrenim ücretini akademik takvimde belirtilen süre içinde
yatırmayan ve kaydını yenilemeyen öğrencilere 2547 sayılı Kanunun 44 üncü
maddesi hükümleri uygulanır.

7. Ders
Ekleme/Çıkarma

Öğrenciler, her yarıyılın başlangıcında ve akademik takvimde belirtilen günlerde
danışmanın uygun görüşünü almak şartıyla o yarıyılın programında mevcut olan
başka dersleri programlarına ekleyebilirler veya devam etmekte oldukları dersleri
silebilirler.
Tezsiz yüksek lisans programı
Tezsiz yüksek lisans programı, öğrenciye mesleki konularda bilgi kazandırarak
mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını gösterir.
Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden ve 60 AKTS’den az olmamak
kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Öğrenci, dönem projesi
dersinin alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda
yazılı proje ve/veya rapor vermek zorundadır. Dönem projesi dersi kredisiz olup
başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.
Öğrencinin alacağı derslerin en çok üçü, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması
kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir.

8. Eğitim Öğretim

Senato tarafından belirlenen esaslara göre tezsiz yüksek lisans programının sonunda
yeterlik sınavı uygulanabilir.
Tezsiz yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretimde de yürütülebilir.
Tezli yüksek lisans programı
Tezli yüksek lisans programı öğrencinin bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak
bilgilere erişme, bilgiyi derleme, yorumlama ve değerlendirme yeteneğini
kazanmasını sağlar.
Tezli yüksek lisans programı toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az
yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması
kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans
programı bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla
seminer dersi dahil en az sekiz ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120
AKTS kredisinden oluşur. Öğrenci, en geç danışman atanmasını izleyen dönemden
itibaren her yarıyıl tez dönemi için kayıt yaptırmak zorundadır.
Öğrencinin alacağı derslerin en çok ikisi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması
kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca enstitü anabilim/anasanat dalı

başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim
kurumlarında verilmekte olan derslerden en fazla iki ders seçilebilir.
Tezli yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretim programı olarak yürütülebilir.

9. Ders Saydırma
Koşulları

Öğrenci başarısız olduğu dersleri tekrarlayarak başarmak zorundadır. Enstitü
anabilim dalı başkanının ve danışmanının ortak teklifi ve ilgili enstitü yönetim
kurulunun onayı ile takip eden yarıyılda öğrenci başarısız olduğu seçmeli bir dersin
yerine başka bir ders alabilir.
Tekrar edilen derslerde alınan en son not geçerlidir.

10. Yeterlik Sınavı

Yeterlik sınavı, derslerini ve seminerini tamamlayan öğrencinin alanındaki temel
konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine
sahip olup olmadığının ölçülmesidir. Bir öğrenci bir yılda en fazla iki kez yeterlik
sınavına girer.
Öğrencinin yeterlik sınavına ne zaman gireceği senato tarafından kabul edilen
yönetmelikle belirlenir. Ancak yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç
beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın
sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.
Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda
öğrencinin başarılı olması için en az 70/100 alması gerekir. Yazılı sınavda başarılı
olan öğrenci sözlü sınava alınır.
Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci başarısız olduğu bölüm/bölümlerden bir
sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora
programı ile ilişiği kesilir.
Yeterlik sınavı başarı notu yazılı ve sözlü sınavın %50’si alınarak hesaplanır. Yeterlik
sınavı başarı notu en az 70 olan öğrenci başarılı sayılır. Sınav jürileri öğrencinin yazılı
ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya
başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat
dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir

11. Tez İzleme

Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı
başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile bir ay içinde bir tez izleme
komitesi oluşturulur.
Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur.

12. Tez Önerisi
Sınavı

Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde,
yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini
tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur.
Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya
reddedileceğine salt çoğunlukla karar verir.

Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına
sahiptir. Bu durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı
danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu
değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi
bu savunmada da reddedilen öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.
Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve TemmuzAralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda en az iki kez toplanır.
Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın girmeyen öğrenci başarısız
sayılarak tez önerisi reddedilir.
13.Uzmanlık Alanı
Dersi

Danışman ataması yapılan lisansüstü öğrenciler Uzmanlık Alanı Dersini seçebilirler.
Öğrenciler ilgili ders seçimlerinin danışman adına açılmış olmasına dikkat etmelidir.

14.Tez İzleme
Komitesi
Toplantıları

Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve TemmuzAralık ayları arasında birer defa 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 yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.

15. Yayın Şartı

Öğrencinin doktora tezini teslim edebilmesi için, tezi ile ilgili en az bir makalenin
ulusal veya uluslararası indekslerde taranan hakemli bir dergide yayımlanmış,
yayınlanmak üzere kabul edilmiş veya DOI numarası alınmış olması şartı aranır.
2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılında tezde olan öğrencilerimiz bu şarta
tabi değildir.

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.
16. Tez Savunma
Sınavına Girebilme
Koşulu

Tezin tamamı, danışman tarafından Turnitin programında taratılmalıdır. Tarama
sonucunda benzerlik oranının en fazla %30 olmalıdır.
Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç tez izleme komitesi raporu
sunulması gerekir.
Doktora tez jürisi, danışman ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi
ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde
yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi kendi yükseköğretim kurumu dışından olmak
üzere danışman dahil beş öğretim üyesinden oluşur.
Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir
ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunmasına alır.

17. Tez Savunma
Sınavı

Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunumu ve bunu izleyen soru-cevap
bölümünden oluşur. Tez savunma toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü
öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak
yapılır.
Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında
salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenciler
başarılı olarak değerlendirir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca
tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi başarısız
bulunarak reddedilen öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir. Tezi
hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri
yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız bulunan
öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.

18.Tezin Enstitüye
Teslimi

Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını danışmanına
teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak
belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını anabilim/bilim dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili
enstitüye gönderir.

19.Mezuniyet

Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla doktora
tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde
ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora
diploması almaya hak kazanır.
Enstitü yönetim kurulu başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir.
Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını
alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde
ilişiği kesilir.

