
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
BİRLEŞTİRİLMİŞ DOKTORA PROGRAMI UYGULAMA YÖNERGESİ

(Ankara Üniversitesi Senatosunun 15/04/2008 tarih ve 303/2402 sayılı kararı ile)

AMAÇ
Madde 1- Bu yönergenin amacı, Ankara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 26. maddesine 
göre  hazırlanan dört  yıllık  lisans  diplomasına  dayalı  birleştirilmiş  doktora  programının  uygulama  esaslarını 
düzenlemektir.

KAPSAM
Madde 2-  Bu program toplam 42 krediden az olmamak koşuluyla en az ondört ders, seminer çalışması, diğer 
öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, tez konusunda ya da alanıyla ilgili olarak, tek ya da çok isimli ulusal ya da 
uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 

SÜRE 
Madde 3- Bu programı tamamlama süresi 10 yarıyıldır.

Bu program için gerekli  kredili  dersler, azami altı  yarıyılda başarıyla  tamamlanmalıdır.  Bu süre içinde 
tamamlamayanların kaydı silinir.

Kredili derslerini ve seminerlerini başarıyla tamamlayan, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi 
kabul  edilen,  ancak  tez  çalışmasını  10 yarıyıl  sonuna  kadar  tamamlayamadığı  için  tez  sınavına  giremeyen 
öğrenciye ilgili Anabilim Dalı Akademik Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayıyla en fazla 4 yarıyıl  ek 
süre verilebilir. 

ÖĞRENCİ KABULÜ
Madde  4.  Bu  programı  açan  ve  ayrıca  kontenjan  belirleyen  Anabilim  Dallarına,  Ankara  Üniversitesi 
Bütünleştirilmiş Doktora Programı Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre, öğrenci kabul 
edilir. Buna göre başvuruda aşağıdaki koşulların sağlanmış olması gerekir.

a) Lisans Diploması ve Mezuniyet  Not Ortalaması:  Adaylar,  bir lisans diplomasına sahip olmalı ve lisans not 
ortalaması 4 tam not üzerinden en az 3 olmalıdır. 

b)  ALES  Puanı:  Adaylar,  Akademik  Personel  ve  Lisansüstü  Eğitim  Giriş  Sınavından  (ALES)  başvurdukları 
programın puan türünden en az 70 tam puan almış olmalıdırlar.

c)  Yabancı  Dil  Sınav Puanı:  Adaylar,  Üniversitelerarası  Kurul  Yabancı  Dil  Sınavından (ÜDS) en az 65 veya 
Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğeri bir puan (yabancı uyruklular için an dilleri 
dışında İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden birinden) almaları zorunludur.  
 
d) Mülakat: Adaylar, mülakatta 100 puan üzerinden en az 50 tam puan almalıdırlar.

Değerlendirme:  Programa  öğrenci  kabulünde  ALES  puanı,  lisans  not  ortalaması  ve  mülakat  sonucu 
değerlendirilir. Değerlendirmede ALES puanının %50'si, lisans not ortalamasının %20'si ve mülakat sonucunun 
%30'u dikkate alınarak, Anabilim Dalı Akademik Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla en az 70 puan 
alan adaylar arasından kontenjan dikkate alınarak sıralama yapılır.

Bu  maddenin  a,  b  ve  c  bentlerindeki  asgari  puanların  girilecek  programların  özelliklerine  göre 
yükseltilmesi konusunda Üniversite Senatosu yetkilidir. 

LİSANS DERS SEÇİMİ

Madde  5- Bu programda  alınması  zorunlu  kredili  derslerin  en  fazla  iki  tanesi  daha  önce  alınmamış  olması 
koşuluyla,  Anabilim  Dalı  Akademik  Kurulunun önerisi  ve  Enstitü  Yönetim  Kurulunun  onayı  ile  lisans  dersleri 
arasından seçilebilir.

TEZ DANIŞMANI ATANMASI

Madde 6- İlgili Anabilim Dalı Akademik Kurulu her öğrenci için tez danışmanını en geç 3. yarıyılın başına kadar 
önerir ve tez danışmanı önerisi Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla kesinleşir.

Tez konusunun birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir.

Tez danışmanı öğretim üyeleri arasından seçilir.



YETERLİK SINAVI

Madde 7- Bu programda kayıtlı her öğrenci en geç 7. yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.

PROGRAMLARARASI GEÇİŞ

Madde 8-  Tezli  ve Tezsiz Yüksek Lisans Programına kayıtlı  öğrencilerin bu programa geçiş yapabilmeleri için 
Yönergenin 4. maddesindeki  koşulları sağlamış ve yüksek lisans programı genel  not  ortalamasının en az 90 
olması  gereklidir.  Bu  geçişte  öğrencilerin  en  geç  2 (iki)  yarıyıl  sonunda en  az  18  kredilik  dersleri  başarı  ile 
tamamlamış olmaları gerekir. Yüksek lisans programından bütünleştirilmiş doktora programına 3. yarıyıl sonuna 
kadar sadece bir kez geçiş yapılabilir.

Bu programda en az 7 dersini başarıyla tamamlamış bir öğrenci, tezsiz yüksek lisans programına en geç 
4. yarıyılın, tezli yüksek lisans programına en geç 2. yarıyılın sonuna kadar sadece bir kez geçiş yapabilir. Bu 
geçiş, geçmek istenilen ilgili Anabilim Dalı Akademik Kurulunun uygun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu onayıyla 
kesinleşir.

SON HÜKÜMLER

Madde 9-  Enstitüye bağlı Anabilim Dalları yukarıda belirlenen asgari koşullara uymak kaydıyla arayacakları ek 
koşulları Akademik Kurullarının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile belirleyebilirler.

Madde  10-  Bu  Yönergede  düzenlenmeyen  konularda,  Ankara  Üniversitesi  Lisansüstü  Eğitim-Öğretim 
Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uygulanır.


