
DOKTORA/SANATTA YETERLİK EĞİTİM SÜRECİ

Doktora programının amacı, YÖK’ün

belirlediği ilkeler çerçevesinde, öğrenciye,

bağımsız araştırma yapmak, bilimsel olayları

geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek

yorum yapmak, analiz etmek ve yeni

sentezlere ulaşmak için gerekli yöntemleri

belirleme yeteneği kazandırmaktır.

Sanatta Yeterlik programı, YÖK’ün belirlediği

ilkeler çerçevesinde, özgün bir sanat eserinin

ortaya konulmasını, müzik ve sahne

sanatlarında ise üstün bir uygulama ve

yaratıcılığı amaçlayan doktora eşdeğeri bir

yükseköğretim programıdır.

Öğrenci, akademik takvimde belirtilen

süre içinde, o yarıyıl için Senato tarafından

belirlenmiş olan dersler arasından

danışmanınca uygun görülen dersleri

seçerek ders kaydını yenilemek

zorundadır. Öğrenciler kayıt yenileme

işleminin tümünden sorumludurlar ve

kayıtlarını kendileri yaptırmakla

yükümlüdürler

Sanatta Yeterlik/Doktora programlarını

tamamlama süresi, sekiz yarıyıl olup, azami

tamamlama süresi ise 12 yarıyıldır.

Sanatta Yeterlik/Doktora programlarına

başvuran öğrenci, Enstitü tarafından ilan

edilen başvuru tarihleri arasında ön kayıt

işlemini ilgili adresten online olarak

gerçekleştirir.

Derslere devam zorunludur. Öğrenciler ilgili

EABD/EASD kurullarının kararı ile teorik

derslere %70, uygulama derslerine ise

%80’den az olmamak koşulu ile devam

eder.

Doktora/Sanatta Yeterlik programlarına giriş

için başarı değerlendirilmesine yönelik puan

ağırlıklarına ilişkin hususlar, Afyon Kocatepe

Üniversitesi Lisansüstü Eğitim - Öğretim ve

Sınav Yönetmeliğinin 7. maddesinde

düzenlenmiştir.

Sanatta Yeterlik/Doktora programına

yerleştirilmeye hak kazanan adaylar,

akademik takvimde belirtilen süre içinde

istenen belgelerle başvurarak kesin

kayıtlarını yaptırmak zorundadır.

Kayıt yaptıran her öğrenci için en geç

birinci yarıyılın sonuna kadar Anabilim Dalı

Başkanlığının önerisi EYK onayına istinaden

bir öğretim üyesi Danışma olarak atanır.

İlgili programa, tezli yüksek lisans derecesi ile

kabul edilmiş öğrenciler için en az 8 (10-SY) ders

ve 24 (30-SY) kredi (uzmanlık alan dersi, seminer,

tez hazırlık çalışması ve tez çalışması hariç) ile

uzmanlık alan dersi, seminer, tez hazırlık çalışması

ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 240

AKTS kredisinden ve yeterlik sınavından (SY için

sergi, tez, proje, resital, konser ve temsil gibi

çalışmalardan) oluşacak şekilde düzenlenir.

Seminer, uzmanlık alan, tez hazırlık çalışması ve

tez çalışması dersleri kredisiz olup başarılı veya

başarısız olarak değerlendirilir. Derslerini ve

seminerini başarıyla tamamlayan öğrenci

Yeterlik aşamasına geçebilir.

Yeterlik sınavı, güz yarıyılı için Aralık, bahar yarıyılı

için ise Haziran ayları içerisinde olmak koşu ile

yılda iki kez yapılır. Sanatta Yeterlik/Doktora

programına yüksek lisans derecesi ile kabul

edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın sonuna

kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.

Ayrıntılı bilgi için Yönetmeliğin 48 ve 57.

maddelerine bakınız!

Yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm

halinde yapılır. Her bir sınav türünün başarı notu

70 puan ve üzeridir. 100 tam puan üzerinden

verdiği notlar, ayrı ayrı dikkate alınarak,

öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt

çoğunlukla karar verilir. Ayrıntılı bilgi için

Yönetmeliğin 48. ve 57. maddeye bakınız!
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https://sosbil.aku.edu.tr/wp-content/uploads/sites/25/2020/08/Yönetmelik-7.-Madde.pdf
https://sosbil.aku.edu.tr/wp-content/uploads/sites/25/2020/08/Yönetmelik-48.-ve-57.-Maddeler.pdf
https://sosbil.aku.edu.tr/wp-content/uploads/sites/25/2020/08/Yönetmelik-48.-ve-57.-Maddeler.pdf


Tez savunma sınavının tamamlanmasından

sonra jüri; tez hakkında salt çoğunlukla kabul,

ret veya düzeltme kararı verir ve bu karar

Anabilim Dalı tarafından sınavı izleyen üç gün

içerisinde tutanakla Enstitüye bildirilir. Tezi

savunma sınavı sonucunda başarısız

bulunarak reddedilen öğrencinin kaydı silinir.

Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci

en geç altı ay içinde aynı jüri önünde tezini

yeniden savunur. Tez savunma sınavının

tamamlanmasından sonra öğrencinin tezinin
reddedilmesi durumunda kaydı silinir. İlişik
kesme/kayıt silme ile ilgili diğer ayrıntılar; için
Yönetmeliğin 34 üncü maddesine bakınız.

Doktora öğrencilerinin tez savunmasına

girebilmesi için, doktora tezi konusu ya da

alanı ile ilgili olmak koşuluyla danışmanı

haricinde ortak bir yazarı olmayan bir

makalenin, TR Dizin’de (ULAKBİM) ya da

düzenli olarak en az beş yıldır yayımlanan

uluslararası veritabanları/endekslerce taranan

hakemli dergilerden birinde yayımlanması ya

da yayına kabul edilmesi (DOI numarası

alınması) şartı aranır.

Sanatta yeterlik öğrencilerinin tez

savunmasına girebilmesi için, eğitim-öğretim

süresince tez/proje, konser/resital ile ilgili en az

bir makalenin TR Dizin’de (ULAKBİM) ya da

düzenli olarak en az beş yıldır yayımlanan

uluslararası veritabanları/endekslerce taranan

hakemli dergilerden birinde yayımlanması ya

da yayına kabul edilmesi (DOI numarası

alınması), alanında ulusal/uluslararası

sempozyum ve kongrelere katılma veya ulusal

ya da uluslararası çapta konser/resital verme

ya da sergi düzenleme koşulu aranır.

Tez çalışmasını başarılı bir şekilde tamamlayan

öğrenci, tezini mevcut tez yazım kurallarına

uygun bir şekilde yazmak ve jüri önünde sözlü

olarak savunmak zorundadır. Doktora tez

jürisi, tez danışmanı ve Anabilim/Anasanat

Dalı Kurulunun görüşü, Anabilim/Anasanat

Dalı Başkanlığının önerisi ve EYK’ nın onayı ile

atanır. Jüri üçü öğrencinin tez izleme

komitesinden ve en az ikisi yüksek öğretim

kurumu dışından olmak üzere beş asıl ve iki

yedek öğretim üyesinden oluşur.

Yeterlik sınavının yazılı ve/veya sözlü sınavında

başarısız olan öğrenci bir sonraki yeterlik sınavı

döneminde hangi sınav türünden/türlerinden

başarısız olmuşsa tekrar sınava alınır. Bu

sınavda da başarısız olan öğrencinin kaydı

silinir.

Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için,

EABD kurulunun görüşüne istinaden, EABD

başkanlığının önerisi ve EYK’nın onayı ile bir ay

içinde tez izleme komitesi (TİK) oluşturulur.

Yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan

öğrenci, en erken üç ay, en geç altı ay içinde,

yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve

çalışma planını kapsayan tez önerisini TİK

önünde dinleyicilerin katılımına açık şekilde

sözlü olarak savunur.

Tez önerisi savunmasına giren ve önerisi

reddedilen öğrenci, yeni bir tez konusu seçme

hakkına sahiptir. Bu aşamada öğrenciye yeni

bir danışman ve TİK üyeleri atanabilir.

Tez çalışmasında tez izleme komitesi

tarafından üst üste iki kez ya da aralıklı olarak

üç kez başarısız bulunan öğrencinin kaydı
silinir. İlişik kesme/kayıt silme ile ilgili diğer ayrıntılar;
için Yönetmeliğin 34 üncü maddesine bakınız.

Tez önerisi kabul edilen öğrenci için TİK, ilki

önerinin kabul edildiği tarihten en az altı ay

sonra olmak üzere, Ocak-Haziran ve Temmuz-

Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere

yılda en az iki kez toplanır. Öğrencinin tezinin

sonuçlanabilmesi için en az üç TİK raporunun

başarılı olması gerekir.

Öğrencinin mezun olabilmesi için, aldığı tüm

derslerden CB veya bunun üzerinde bir not

alması ve seminer, uzmanlık alan, tez hazırlık

çalışması ve tez çalışması derslerinden YT

(yeterli) notu alması ve Tez Savunmasından

başarılı olması, tezinin dijital kopyası ve en az

üç adet ciltlenmiş nüshasını enstitüye teslim

etmesi ve tezin EYK tarafından onaylanması

gerekir.
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Diğer ayrıntılar için lütfen Afyon Kocatepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine bakınız!

https://sosbil.aku.edu.tr/wp-content/uploads/sites/25/2020/08/Yönetmelik-34.-Madde.pdf
https://sosbil.aku.edu.tr/wp-content/uploads/sites/25/2020/08/Yönetmelik-34.-Madde.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/07/20200713-1.htm

