
YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA SÜRELERİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ 
AÇIKALAMA 

YÜKSEK LİSANS SÜRESİ 

1- Yüksek Lisans Süresi 
Yüksek Lisansı tamamlayabilmek için bir öğrenci 60 Kredisi Ders olmak 
üzere toplam 90 kredi almak zorundadır. Ders dönemi iki yarıyıldan 
oluşmakta olup bu süreçte öğrenci seminer ve Uzmanlık alan dersleri dâhil 
60 krediyi (Her bir dönem de 30 kredi olduğu hesaba katıldığında 30 +30=60 
kredi) başarıyla tamamlayan öğrenciler ders dönemini tamamlamış sayılır. 
(danışman gerekli gördüğü takdirde bir dönemde 42 kredilik ders de 
verebilir. 60 kredi asgari koşuldur) 
Tez Dönemi ise en az 30 kredi olmak durumundadır 90 kredi’ye (60+30=90) 
ulaştıktan sonra Tez dönemi sona erebilir. Bunlar yasanın ön gördüğü asgari 
süredir. Dolayısıyla YL öğrencisi 1,5 yılın sonunda YL’sını tamamlayabilir.  
 
2- Doktora Süresi 
6111 Sayılı yasa doktora süresini şu şekilde tanımlanmıştır: Doktora 
sürecince öğrenci 180 kredi almak zorundadır. Ders Döneminde asgari (iki 
dönem 30+30= 60) 60 kredi almak durumundadır; 
Ders dönemini tamamladıktan sonra geriye 120 kredi kalmaktadır. Bu 120 
krediyi de tez döneminde almak zorundadır. Tez 30 kredi olduğundan ve her 
bir dönemde de 30 kredi alabildiğinden 120 krediyi tamamlamak adına 
öğrenci Tez Dönemini 4 (dört) yarıyılda tamamlayabilmektedir 
(30+30+30+30=120 Kredi). 2 Dönem Ders ve 4 Dönem Tezini tamamlayan 
ve bu süreçte 4 başarılı Tez İzleme Komitesi (TİK) alan bir öğrenci Tez 
savunmasına girebilir. 
 
3- Seminer 
YL süresince ders döneminde (tercihen öğrenciliğinin ikinci döneminde) 
öğrenci bir seminer almak zorundadır. Doktora süresince ise öğrenci iki 
seminer almak durumundadır. Birinci seminerini (tercihen) ders döneminin 
İkinci yarıyılında, Diğerini ise Yeterlilikten sonra almak durumundadır. 
Öğrenci ilk dönemde seminer hazırlamada sorun yaşadığı için ikinci 
dönemde alması daha faydalı olacağı kanaatine varılmıştır. İkinci seminerini 
yeterlilikten sonra almasının gerekçesi bir yandan doktora da tez yazım için 



tecrübe kazanırken diğer yandan yönetmelik gereği mezun olabilmek için 
enstitüye sunma zorunda olduğu makalesi için alt yapı oluşturmasıdır.  
 
4- Doktora yeterlilik 
 
YÖK Çerçeve Yönetmeliğinde ve Enstitümüzün Lisansüstü Eğitim – 
Öğretim Yönetmeliğinde Doktora yeterlilik sınavı ile ilgili yılda 2 defa 
enstitünün belirleyeceği tarihlerde yapılmasına dair bir hüküm 
bulunmaktadır. Ayrıca yeterlilik sınavından sonra bir ay içerisinde Tez 
İzleme Komitesi (TİK) Oluşturulması ve 6 ay içerisinde de Doktora tez 
konusunun belirlenmesi ve Tez Önerisinin TİK önünde savunulması 
gerekmektedir. Ders Dönemini takip eden süre içinde Enstitümüzce 
Yeterlilik, Tez Konusu belirleme ve Tez Önerisini Savunma ile ilgili Takvim 
belirlenmiştir. (Öğrencinin Yeterliliğe hangi dönemde gireceği Danışmanın 
Teklifi ve EABD başkanlığının yazısıyla Enstitü Kurlunca karar verilir. 
Öğrenci yeterliliğe hazır değilse ders dönemini takiben hemen yeterlilik 
sınavına girme mecburiyeti yoktur. Ancak girmediği dönemler tez 
döneminden sayılmamaktadır). Bu Enstitü ABD Başkanlıklarına resmi yazı 
ile öğretim elemanlarına da EADB Başkanlıklarının duyurusu yanında 
Enstitü tarafından e-mail ile gönderilmiştir. Buradan çıkan sonuç, başarısızlık 
söz konusu olmaması halinde doktora süresinin üç buçuk yılda 
tamamlanması mümkündür. (2 Dönem Ders, bir dönem Yeterlilik ve Tez 
Konusu ve Tez önersini Savunma+ 4 dönem tez şeklinde.). Ancak 
Danışmanın teklifi ve EABD’nin uygun görmesi halinde yeterlilik süresinin 
bir TİK olarak değerlendirilmesi EYK’nın onaylaması durumunda mümkün 
olabilmektedir) 
Yönetmeliğimiz gereği öğrencinin mezun olabilmesi için Enstitünün 
belirlediği takvim içerisinde 6 ayda bir gireceği 4 TİK’ten başarılı olması 
gerekmektedir. Zaten Öğrenci 6111 Sayılı yasa gereği tezde en az 4 dönem 
geçirmesi gerektiğinden TİK’ler ile ilave süre oluşturulmamaktadır. Özellikle 
son yıllarda sıklıkla karşılaşılan etik ihlallerinin önüne geçilmesi adına 
TİK’ler önem arz etmektedir.  

 
5- Tez Savunması 
Tez Savunma sınavında uzatma verilen YL öğrencisi 3 ay; doktora öğrencisi 
6 ay içinde tezini tekrar teslim edip aynı jüri önünde savunmalıdır. Başarılı 
olamadığı takdirde Yeniden Tez konusu belirlemek durumundadır. Doktora 



öğrencisi için yeterlilikten sonraki süreç tekrar işler. Uzatma ile kendisine 
verilen süre sonunda sınava girmeyen öğrenci de başarısız kabul edilir ve 
tekrar tez konusu belirlemek durumundadır. Bu durumda olan öğrencileri 
danışmanları ABD Başkanlığı aracılığıyla Enstitüye  bilgi vermelidir.  

 


