
TOBB -ETÜ Lisansüstü Yönetmeliği'ne Göre 

Doktora Programı Önemli Tarihler 

 

* Önemli Not: TOBB-ETÜ’de eğitim 3 dönem olarak uygulanmaktadır. Aşağıda yer alan 
maddelerde geçen “yarıyıl sonu/yarıyıl başı” ifadeleri şu şekilde değerlendirilmelidir. 1 Eylül-
31 Ocak arası bir yarıyıl, 1 Şubat-30 Ağustos arası bir diğer yarıyıl olarak kabul edilecektir. 
Dolayısıyla Eylül 2019’da programa kaydolan bir öğrenci için: 

1.yarıyıl sonu: 31 Ocak 2020 

2.yarıyıl sonu: 30 Ağustos 2020 

3.yarıyıl sonu: 31 Ocak 2021 

ve benzeri. 

 

Danışman atanması 
 
Madde 8 — Lisansüstü programa kaydolan her öğrenciye ilk yarıyıl başında bir ders danışmanı 
görevlendirilir. Ders danışmanı, öğrencinin ilgi alanını dikkate alarak alacağı derslerde 
rehberlik yapar. Öğrencinin proje ve tezinin yürütülmesinde rehberlik yapmak üzere 
görevlendirilecek danışmanlarda aşağıdaki özellikler aranır: 
 
c) Doktora tez danışmanı en geç üçüncü yarıyılın başına kadar görevlendirilir. 
 
Öğrenim Süresi 
 
Madde 23 — Doktora programını tamamlama süresi; yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler 
için sekiz yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıldır. Tezini kısa sürede 
tamamlayan öğrenciler daha kısa sürede mezun olabilirler. Bu Yönetmelik uyarınca başarısız 
olan öğrencinin enstitü ile ilişiği bu süreden önce kesilebilir. 
             Öğrenciler, doktora programı için gerekli kredili dersleri; yüksek lisans derecesi ile 
kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyılda başarıyla 
tamamlamak zorundadırlar. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya 
3,00 akademik ortalamayı tutturamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. 
 
Doktora Yeterlik sınavı 
 
Madde 24 —   
 
b) Yüksek lisans derecesi ile programa kaydolan doktora öğrencisi kaydolduğu tarihten 
itibaren en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç yedinci 
yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır. Bu süre, zorunlu hallerde, enstitü 
yönetim kurulu kararıyla en çok bir yarıyıl uzatılabilir.  
 
*Yeterlik sınavı ile ilgili diğer önemli tarihler bu sınava ilişkin hazırlanan ve web sitemizde 
ilan edilen dosyada görülebilir.  



 
Tez izleme komitesi 
 
Madde 25 — Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için, ilgili enstitü anabilim dalı 
başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile bir ay içinde bir tez izleme 
komitesi kurulur. 
Madde 26 — 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. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü 
savunmadan en az onbeş gün önce komite üyelerine dağıtır. 
 
  


