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  DOKTORA/SANATTA YETERLİLİK PROGRAMI AÇMAK İÇİN BAŞVURU FORMATI    

Yükseköğret�m Kurumları tarafından b�r doktora/sanatta yeterl�l�k programı açılması �ç�n yapılacak
başvurularda bulunması gereken b�lg� ve belgeler aşağıda bel�rt�lm�şt�r. Bu b�lg� ve belgeler�n eks�ks�z ve
�sten�len formata uygun olarak ver�lmes� (cevapların soru numaralarına b�re b�r karşılığı gelecek b�ç�mde),
başvuruların mevcut mevzuat ve akadem�k kr�terler kapsamında değerlend�r�lmes� ve en kısa sürede
sonuçlandırılması �ç�n gerekl�d�r. Öner�len doktora/sanatta yeterl�l�k programı halen yüksek l�sans düzey�nde
sürdürülüyorsa, öncel�kle yürütülen yüksek l�sans programı hakkında b�lg� ver�lmes� gerekmekted�r. Başvuru
sırasında ün�vers�ten�n üst yazısı ve senato kararı �le Tablo 5a, Tablo 5b ve Tablo 6 ayrıca basılı
olarak; tekl�f dosyanızdak� b�lg�ler�n tamamının �se CD �çer�s�nde gönder�lmes� gerekmekted�r. (CD
�çer�s�nde bulunacak b�lg�lerden Tablo 5a, Tablo 5b ve Tablo 6'nın Excel formatında, d�ğer b�lg�ler�n
�se Word formatında olmasına özen göster�lmel�d�r.)

A. YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

1. Halen yürütülen yüksek l�sans programının adını bel�rt�n�z. 

2. Yüksek l�sans programının hang� tar�hte başladığını bel�rt�n�z. 

3. Yüksek l�sans programının amaçlarını somut olarak açıklayınız. Bu amaçların son beş yılda nasıl b�r
değ�ş�m gösterd�ğ�n� ve önümüzdek� yıllarda nasıl değ�şeb�leceğ� konusunda b�lg� ver�n�z (Örneğ�n, yen�
araştırma konuları, ders programındak� değ�ş�kl�kler, vb.). 

4. Amaçların ne ölçüde gerçekleşt�ğ�n�n nasıl bel�rlend�ğ�n� somut örneklerle açıklayınız. 

5. Yüksek l�sans programına son 3 yılda başvuran ve kabul ed�len öğrenc� sayıları �ç�n Ek-1'de ver�len Tablo
1'� doldurunuz. 

6. Öğrenc�ler�n yüksek l�sans programına kabulü sırasında uygulanan ölçütler hakkında b�lg� ver�n�z. 

7. Yüksek l�sans dereces� alab�lmek �ç�n gerekl� olan toplam kred� sayısı �le alınması gereken zorunlu ve
seçmel� dersler� (ders�n kodu, adı, �çer�ğ� ve varsa kred�s�) bel�rt�n�z. Tezs�z Yüksek L�sans programının da
uygulanması durumunda, tezl� ve tezs�z programların nasıl farklılaştığını açıklayınız. 

8. Öğrenc�ler�n danışmanlarını ve tez konularını bel�rlemede uygulanan yöntemler� açıklayınız. 
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9. Son 3 yılda açılan yüksek l�sans dersler� �ç�n Ek-2'dek� Tablo 2'y� doldurunuz. 

10. Öğret�m üyeler� ve öğrenc�ler �ç�n akadem�k ortamın gel�şmes�ne katkısı olan sem�ner, kolokyum, vb., g�b�
faal�yetler�n bölümde ne kadar sıklıkla gerçekleşt�r�ld�ğ� hakkında b�lg� ver�n�z. Son �k� dönemde bölümünüzde
ver�len bu tür faal�yetler�n l�stes�n� (Konuşmacının adı-soyadı, konusu, tar�h�) ver�n�z. 

11. Mevcut yüksek l�sans öğrenc� sayısını bel�rt�n�z. 

12. Son 3 yılda mezun olan yüksek l�sans öğrenc�ler� hakkındak� b�lg�ler �ç�n Ek-3' dek� Tablo 3'ü
doldurunuz. 

13. Yapılan yüksek l�sans tezler�ndek� referans sayıları �le referansların Türkçe, İng�l�zce ve d�ğer d�ller olmak
üzere yüzdeler�n� bel�rt�n�z. Her tez�n kabul ed�ld�ğ� tar�h başlangıç noktası kabul ed�lerek; her teze a�t
referansların yayınlandıkları tar�hler�n, tez�n tamamlandığı tar�hten yıl olarak uzaklıklarını referans yaşı olarak
tanımlayarak tez�n ortalama referans yaşını hesaplayınız. 

14. Son 3 yılda �l�ş�ğ� kes�len yüksek l�sans öğrenc�ler�n�n, �l�ş�kler�n�n kes�ld�ğ� dönemler� ve �l�ş�k kes�lme
nedenler�n� bel�rt�n�z. 

15. Son 5 yılda mezun olan yüksek l�sans öğrenc�ler�n�n çalışmaları sonucunda yayınlanan makale, b�ld�r�,
k�tap, v.b. hakkında b�lg� ver�n�z. 

16. Son 5 yıl �ç�nde yüksek l�sans öğrenc�ler�n�n yaptıkları tezlerden üret�len ve uluslararası yayın �ndeksler�ne
g�ren yayınları ve aldıkları atıfları bel�rt�n�z. 

 

B. DOKTORA/SANATTA YETERLİLİK PROGRAMI

1. Açılması öner�len programın adını bel�rt�n�z. 

2. Programın açılma gerekçes�n� somut olarak açıklayınız. 

 3. Halen ün�vers�ten�zde yürütülmekte olan doktora/sanatta yeterl�l�k programlarının adlarını bel�rt�n�z.
Açılması öner�len program, halen yürütülmekte olan d�ğer doktora/sanatta yeterl�l�k programları �le �şb�rl�ğ�
�ç�nde olacak mıdır? Cevap evet �se, �şb�rl�ğ�n�n hang� programlarla ve ne şek�lde gerçekleşeceğ�n�
açıklayınız. 

4. Açılması öner�len programa öğrenc� taleb� �le �lg�l� tahm�n� b�lg�ler �ç�n Ek-4'dek� Tablo 4'ü doldurunuz. 

5. Öner�len Doktora/sanatta yeterl�l�k Programı �le �lg�l� olarak yurtdışı örnekler�n� bel�rt�n�z (en az üç örnek). 

6. Öner�len doktora/sanatta yeterl�l�k programının kapsamını ve hang� b�l�m dallarını �çerd�ğ�n� açıklayınız. 

7. Öner�len programa öğrenc� kabul koşullarını açıklayınız. 

8. Doktora/sanatta yeterl�l�k dereces� alab�lmek �ç�n gerekl� olan toplam kred� sayısı �le alınması gereken
zorunlu ve seçmel� dersler� (ders�n kodu, adı, �çer�ğ� ve varsa kred�s�) bel�rt�n�z. 



9. Öner�len doktora/sanatta yeterl�l�k programında görev alacak öğret�m üyeler�n�n (kadrolu, sözleşmel�,
başka ün�vers�teden 2547/40. madde kapsamında görevlend�r�lenler dah�l) adlarını, unvanlarını, kadro
yerler�n� ve çalışma esaslarını bel�rt�n�z. Bu öğret�m üyeler�nden, halen ün�vers�ten�zde yürütülmekte olan
başka yüksek l�sans ve/veya doktora/sanatta yeterl�l�k programlarında görev almakta olanları açıklayınız (Ek-
5, Tablo 5a). Doktora/sanatta yeterl�l�k programında görev alacak öğret�m üyeler� ve doktora/sanatta yeterl�l�k
b�lg�ler�ne �l�şk�n özet tabloyu doldurunuz. (Tablo 5b) 

10. Temel olarak b�r anab�l�m dalında doktora/sanatta yeterl�l�k programının açılab�lmes� �ç�n o
anab�l�m dalında gereken akadem�k özell�kler�n yanında en az doktorası veya doçentl�ğ� programın
alanında �k�s� profesör veya b�r� profesör �k�s� doçent olmak üzere altı öğret�m üyes�n�n bulunması
şarttır. Bu öğret�m üyeler�nden �k� tanes� yabancı uyruklu olab�l�r. Doktora/sanatta yeterl�l�k programı
�ç�n söz konusu öğret�m üyeler�n�n, en az dört yarıyıl b�r l�sans ya da �k� yarıyıl boyunca tezl� yüksek
l�sans programında ders verm�ş olması gerekmekted�r. Görev alacak öğret�m üyeler�n�n özgeçm�şler�n�
Ek-6'de ver�len örneğe göre hazırlayınız (Öner�len programda görev alacak öğret�m üyeler�n�n uluslararası
b�l�msel �ndekslerce taranan derg�lerdek� yayınları ve aldıkları uluslararası atıf sayıları mutlaka bel�rt�lmel�d�r.
Bu konuda WEB of Sc�ence'dan alınacak çıktılar da dosyaya ekleneb�l�r). 

11. Öner�len programın öğret�m d�l� yabancı d�lde olacaksa, öğret�m üyeler�n�n Yükseköğret�m Kurumlarında
Yabancı D�l Öğret�m� ve Yabancı D�lle Öğret�m Yapılmasında Uyulacak Esaslara İl�şk�n Yönetmel�ğ�n 8/7.
maddes�ndek� koşulları sağlamaları gerekmekte olup programda görev alacak öğret�m üyeler�n�n bu koşulları
sağladıklarına �l�şk�n b�lg� ve belgeler (ulusal ya da uluslararası geçerl�l�ğ� olan d�l belgeler�) CD �çer�s�nde
bulunmalıdır. 

12. Varsa, yardımcı personel�n (uzman, tekn�syen) yeterl�l�ğ� hakkında b�lg� ver�n�z. 

13. Varsa, öner�len program �ç�n mevcut laboratuvarların adlarını, kaç metrekare olduklarını ve her
laboratuvarda bulunan öneml� c�hazların l�stes�n� ver�n�z. 

14. Eğ�t�m-öğret�m ve araştırma �ç�n mevcut b�lg�sayar ek�pmanlarının dökümünü ver�n�z ve bunların hang�
amaçlarla kullanıldığını bel�rt�n�z.

15. L�sansüstü öğrenc�ler�n kullanımına açık term�nal ve/veya k�ş�sel b�lg�sayar sayılarını ve bunların ne kadar
süre (hafta, gün, saat) �le kullanıma açık olduğunu bel�rt�n�z. 

16. Öner�len programla �lg�l� olarak ün�vers�te ve/veya bölümünüz kütüphanes�nde bulunan sürekl� yayınların
adları �le hang� yıldan �t�baren mevcut olduklarını b�r l�ste hal�nde bel�rt�n�z. 

17. Öner�len program d�s�pl�nlerarası (�nterd�s�pl�ner) n�tel�kte �se, bu programın: 

a. Ün�vers�tede halen yürütülmekte olan d�ğer doktora/sanatta yeterl�l�k programlarından farkları,

b. Mevcut doktora/sanatta yeterl�l�k programlarını zayıflatmadan nasıl yürütüleceğ�,

c. Mevcut �mkanlara ek olarak yen� f�z�k� alan (sınıf, laboratuvar, vb.) gerekt�r�p gerekt�rmed�ğ�,

d. Ün�vers�teye get�receğ� ek mal� külfet ve bunun nasıl karşılanacağı,



e. Programa başlayacak öğrenc�ler�n farklı d�s�pl�nlerden gelmes� durumunda, bunlara B�l�msel Hazırlık
Programı uygulanıp uygulanmayacağı; uygulanacaksa, programın ne şek�lde düzenleneceğ�, 

somut olarak açıklanmalıdır. 

 

Ek-1 Tablo 1 

Ek-2 Tablo 2

Ek-3 Tablo 3

Ek-4 Tablo 4

Ek-5 Tablo 5a

Ek-6

Ek-7 Tablo 5b 
Ek- 8: Tablo 6  
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H�zmet Standartları
Et�k Kom�syonu
Kurumsal Logo

ÜNİVERSİTELER

Ün�vers�teler�m�z
D�ğer Yükseköğret�m Kurumları
Bologna Sürec�
Türk�ye Yükseköğret�m Yeterl�l�kler Çerçeves�
Standart Dosya Planı
Ün�vers�te Faal�yetler�

AKADEMİK

Atanma Kr�terler�
Akadem�k Kadro İlanlar�
Doçentl�k
ÖYP
Yurt Dışı Eğ�t�m Destekler�
Üstün Başarı Ödüller�

PROJELER

Ortak Proje Yürüttüğümüz Kurumlar
YÖK Bursları ve Destekler�

YAYINLAR

Yayınlarımız
Yükseköğret�m Arş�v�nden

İLETİŞİM

Ulaşım
Telefon Rehber�

MOBİL

Andro�d Uygulama

�OS Uygulama
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