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YÜKSEKÖĞRETİM LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ ÇERÇEVE YÖNETMELİĞİ 

YÜKSEKÖĞRETİM LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ ÇERÇEVE YÖNETMELİĞİ’NE İLİŞKİN 

SUNUMDA YAPILAN DEĞERLENDİRMELER  VE BELİRLENEN SORUNLU ALANLAR 

AŞAĞIDA BELİRTİLEN KANUN, KARAR, UYGULAMA VE ÇALIŞMALAR ÇERÇEVESİNDE 

ELE ALINMIŞTIR. 

Bologna 

TYYÇ 

6111 

YÖK 

 6111 SAYILI KANUN (25.02.2011) İLE 2547 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM 

KANUNUN’DA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 

 YÜKSEKÖĞRETİM GENEL KURULU’NUN 6111 SAYILI KANUNA İLİŞKİN 

UYGULAMA KARARLARI (07.07.2011) 

 TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ-TYYÇ (YÖK GENEL 

KURULU KARARLARI, 21.05.2009, 22.01.2010) 

  BOLOGNA SÜRECİ’NDE DOKTORA EĞİTİMİNE İLİŞKİN ÇALIŞMALAR (2003- ) 

 YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NIN YENİ BİR “YÜKSEKÖĞRETİM 

LİSANÜSTÜ YÖNETMELİĞİ” HAZIRLANMASINA İLİŞKİN ÇALIŞMALARI (05.2012) 
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YÜKSEKÖĞRETİM LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ ÇERÇEVE YÖNETMELİĞİ 

KRONOLOJİK GELİŞİM 

 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu (04.11.1981): Madde 65: Lisanüstü Öğretim Esasları ÜAK tarafından düzenlenir. 

 6.10.1982 (RG: 17830): Lisans Üstü Öğretim Yönetmeliği (LÜÖY) 

 03.06.1983 (RG: 18066): Değişiklik 

 06.11.1983 (RG: 18213): Değişiklik 

 24.03.1991 (RG: 20824): Değişiklik 

 22.10.1991 (RG: 21029): Değişiklik 

 20.07.1994 (RG: 21996): Değişiklik 

 11.04.1995 (RG: 21996): Değişiklik 

 01.07.1996 (RG: 22683): Yeni Yönetmelik: Lisans Üstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği (LÜEÖY) 

 05.10.1996 (RG: 22778): Değişiklik 

 26.03.1997 (RG: 22945): Değişiklik 

 07.08.1997 (RG: 23073): Değişiklik 

 06.03.1998 (RG: 23278): Değişiklik 

 15.10.1998 (RG: 23495): Değişiklik 

 19.08.2003 (RG: 25204): Değişiklik 

 28.02.2011: 6111 Sayılı Kanun 

 06.02.2013 (RG: 28551): Değişiklik 

 26.02.2014 (RG: 28925): Değişiklik (SON HALİ) 
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YÜKSEKÖĞRETİM LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ ÇERÇEVE YÖNETMELİĞİ 

MEVCUT YÖNETMELİĞİN ANA BAŞLIKLARI 

 Amaç ve Kapsam (Md. 1) 

 Öğrenci Kabulü ve Kayıt (Md. 2, 3, 4, 5, 6) 

 Ders Sınavları ve Değerlendirme (Md. 7) 

 Yüksek Lisans Programı (Md. 8) 

 Tezli Yüksek Lisans Programı (Md. 9, 10, 11, 12, 13) 

 Tezsiz Yüksek Lisans Programı (Md. 14, 15, 16, 17) 

 Doktora Programı 

 Amaç ve Kapsam (Md.18) 

 Süre (Md.19) 

 Tez Danışmanının Atanması (Md. 20) 

 Yeterlik Sınavı (Md. 21) 

 Tez İzleme Komitesi (Md. 22) 

 Tez Önerisi Savunması (Md. 23) 

 Doktora Tezinin Sonuçlandırılması (Md. 24) 

 Doktora Diploması (Md. 25) 

 Sanatta Yeterlilik Çalışması 

 Amaç ve Kapsam (Md. 26) 

 Süre (Md. 27) 

 Danışman Ataması (Md. 28) 

 Sanatta Yeterlik Çalışmasının Sonuçlanması (Md.29) 

 Sanatta Yeterlik Diploması (Md. 30) 

 Diğer Hükümler, Geçici ve Ek Maddeler 
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YÜKSEKÖĞRETİM LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ ÇERÇEVE YÖNETMELİĞİ 

 Öğrenci Kabulü ve Kayıt (Md. 2, 3, 4, 5, 6) 

MADDE 2- b) (Değişik:RG-26/2/2014-28925) Doktora programına başvurabilmek için adayların bir 

lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına, hazırlık sınıfları hariç en az onyarıyıl süreli Tıp, Diş 

Hekimliği ve Veteriner Fakülteleri diplomasına, Eczacılık ve Fen Fakültesi lisans veya yüksek lisans 

derecesine veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan 

uzmanlık yetkisine sahip olmaları ve ALES’den başvurduğu programın puan türünde 55, lisans 

diplomasıyla başvuranlardan 80, standart puandan az olmamak koşuluyla ilgili senatoca belirlenecek 

ALES standart puanına sahip olmaları gerekir. ....... 

 

 

Programlar Doktor

a 

Asgari Şartlar 

Lisans ALES: 80 + Not Ort: 3/4 + Y.Dil: 55 

Tezli Yüksek Lisans ALES: 55 + Y.Dil: 55 

Tezsiz Yüksek Lisans - 
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YÜKSEKÖĞRETİM LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ ÇERÇEVE YÖNETMELİĞİ 

 Öğrenci Kabulü ve Kayıt (Md. 2, 3, 4, 5, 6) 

MADDE 2- b) (Değişik:RG-26/2/2014-28925) Doktora programına başvurabilmek için adayların bir lisans veya tezli 

yüksek lisans diplomasına, hazırlık sınıfları hariç en az onyarıyıl süreli Tıp, Diş Hekimliği ve Veteriner Fakülteleri 

diplomasına, Eczacılık ve Fen Fakültesi lisans veya yüksek lisans derecesine veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen 

esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları ve ALES’den başvurduğu programın 

puan türünde 55, lisans diplomasıyla başvuranlardan 80, standart puandan az olmamak koşuluyla ilgili senatoca 

belirlenecek ALES standart puanına sahip olmaları gerekir. ....... 

 

 

 

 Kolay anlaşılabilir ve karşılaştırılabilir bir akademik derece sistemi: 

• 2/3 kademeli (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) yükseköğretim sistemi 

• Seviyeler arası geçiş 

• Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi 

BÜKREŞ- 2012 

Bologna 

Tüm birinci seviye (lisans) yeterlilikleri bir çok ikinci seviye (yüksek 

lisans) ve tüm yüksek lisans yeterlilikleri en az bir üçüncü seviye 

(doktora) yeterliliklerine, önemli bir geçiş engeli olmadan, geçiş 

olanağı sağlamaktadır. 
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YÜKSEKÖĞRETİM LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ ÇERÇEVE YÖNETMELİĞİ 

 Öğrenci Kabulü ve Kayıt (Md. 2, 3, 4, 5, 6) 

MADDE 2- b) (Değişik:RG-26/2/2014-28925) Doktora programına başvurabilmek için adayların bir lisans veya 

tezli yüksek lisans diplomasına, hazırlık sınıfları hariç en az onyarıyıl süreli Tıp, Diş Hekimliği ve Veteriner 

Fakülteleri diplomasına, Eczacılık ve Fen Fakültesi lisans veya yüksek lisans derecesine veya Sağlık Bakanlığınca 

düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları ve ALES’den 

başvurduğu programın puan türünde 55, lisans diplomasıyla başvuranlardan 80, standart puandan az olmamak 

koşuluyla ilgili senatoca belirlenecek ALES standart puanına sahip olmaları gerekir. ....... 

 

 

 

 

 TYYÇ’de her bir düzey (önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora) bir önceki 

düzeyin öğrenme kazanımlarına dayalı olarak tanımlanmıştır.  

 Bu nedenle doktora programları, TYYÇ’de Yüksek Lisans (Tezli ve Tezsiz) için 

tanımlanmış öğrenme kazanımlarının üzerine inşaa edilmelidir. 

TYYÇ 

SORU: Lisans programlarından doktora programlarına geçiş TYYÇ’de yüksek 

lisans için tanımlanmış olan öğrenme kazanımlarını, Bilimsel Hazırlık 

Programı, ilave kredi ve dersler (en az 42 kredi ve 14 ders) ve uzatılmış 

azami doktora süreleri (9 yıl, dersler için 3 yıl) içerisinde elde edilmesini 

güvence altına almaktamıdır? 

YÖK YÖK Yönetmelik çalışması,  Lisans ve Tezsiz Yüksek Lisans Diploması ile bir 

doktora programına başlayan öğrencilerin Bilimsel Hazırlık Programı (azami 60 

AKTS (1 yıl)) kapsamında ilgili oldukları alanda tezli yüksek lisans programları için 

belirlenen program öğrenme kazanımlarını elde etmeleri ve an az 15 AKTS’den 

oluşan bir tez veya proje çalışmasını yerine getirmelerini önermektedir. 
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YÜKSEKÖĞRETİM LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ ÇERÇEVE YÖNETMELİĞİ 

 Ders Sınavları ve Değerlendirme (Md. 7) 

 

MADDE 7- a) Bir lisansüstü dersin yarıyıl kredi değeri, bir yarıyıl devam eden bir dersin haftalık teorik ders 

saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuvar saatinin yarısının toplamıdır. 

 

 

 

 

 

TYYÇ 

YÖK 

dayalı öğrenci iş yükü esas alınır. 

1 kredi, 25-30 saaat arası öğrenci iş yüküne gelecek şekilde 

yükseköğretim kurumlarının senatoları tarafından tespit edilir. 

6111 

Bologna 

 Günümüzde yükseköğretim kurumlarımızın hemen hemen tamamı program 

ve ders tanımlarında öğrenci iş (çalışma) yüküne dayalı olarak hesaplanan 

AKTS Kredi Sistemini kullanmaktadır. 

 Yönetmelikte, geçmişte kullanılan kredi sistemi tanımlanmakta ve iş yükü 

veya AKTS’ye atıfta bulunulmamaktadır. 
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YÜKSEKÖĞRETİM LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ ÇERÇEVE YÖNETMELİĞİ 

 Doktora Programı: Amaç ve Kapsam (Md. 18) 

Amaç ve Kapsam 

MADDE 18- a) Doktora programının amacı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve 

derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme 

yeteneği kazandırmaktır. 

Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin, (1) Bilime yenilik getirme, (2) Yeni bir bilimsel yöntem 

geliştirme, 3) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama, niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir. 

 Doktora eğitimi sonunda elde etmesi gereken kazanımlar TYYÇ’nin 8. Düzey  

tanımlarında kapsamlı olarak tanımlanmaktadır. 

  TYYÇ’nin 8. Düzey’i (Doktora) QF-EHEA’nın 3., EQF-LLL’in 8. Düzeyi ile ilişkilidir. 

 MADDE 44- a. ........Ders kredileri, Yükseköğretim Kurulunca ilgili programın yer 

aldığı diploma düzeyi ve alan için yükseköğretim yeterlilikler çerçevesine göre 

belirlenen kredi aralığı ve öğrencilerin çalışma saati göz önünde tutularak 

yükseköğretim kurumlarının senatoları tarafından belirlenir.  

 “.........doktora programların içerikleri, asgari ölçüde, TYYÇ’de tanımlanan Doktora 

Derecesi yeterlilik türü ölçütleri ile programın ilgili düzeyde ilişkili olduğu TYYÇ 

Temel Alanı  için tanımlanan öğrenme kazanımlarını ve ilgili diğer hususları 

karşılayacak şekilde ...... derslerden ve .............bir tez çalışmasından oluşur.  

 

Bologna 

6111 

YÖK 

TYYÇ 

 Yönetmelik, TYYÇ’de yer alan Doktora tanımı ile ilişkilendirilmemiştir. 
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YÜKSEKÖĞRETİM LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ ÇERÇEVE YÖNETMELİĞİ 

 Doktora Programı: Amaç ve Kapsam (Md. 18) 

Amaç ve Kapsam 

MADDE 18- b) (Değişik:RG-6/2/2013-28551) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi olan 

öğrenciler için toplam yirmibir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, yeterlik sınavı, tez 

önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az kırkiki 

kredilik ondört adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 

YÖK 

 TYYÇ açısından önemli olan programlardaki öğrencilerin ilgili seviye için tanımlanan 

kazanımlara asgari ölçüde ulaşmalarıdır. Bu derslerin sayı ve içerikleri ile ilgilidir, 

ancak minimum ders sayıları programların tasarımında esnekliği sınırlayabilmektedir. 

 Bunun yerine alınması gereken derslerin asgari kredilerinin belirlenmesi daha doğru 

bir yaklaşım olacaktır. 

 

 

TYYÇ 

 ......Doktora Derecesi yeterlilik türü ölçütleri ile programın ilgili düzeyde ilişkili olduğu 

TYYÇ Temel Alanı  için tanımlanan öğrenme kazanımlarını ve ilgili diğer hususları 

karşılayacak şekilde en az 60 AKTS Kredi yüküne sahip (Bütünleşik Doktora 

programında 120)  derslerden ve en az 120 AKTS Kredi yüküne sahip bir tez 

çalışmasından oluşur. .  

 

Uygulamada: 

Tezli Yüksek Lisans’tan gelenler için: 7 ders 2 döneme; Lisans’tan gelenler için 14 ders 4 döneme 

yayılmaktadır. 
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 Doktora Programı: Süre (Md. 19) 

Süre 

MADDE 19- (Değişik:RG-6/2/2013-28551) 

a)  Doktora programını tamamlama süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için azami altı yıl, 

lisans derecesi ile kabul edilenler için azami dokuz yıl olup, uygulamaya ilişkin düzenlemeler 

konusunda ilgili üniversit  senatoları yetkilidir. 

b)  Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek 

lisans derecesi ile kabul edilenler için iki yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için üç yıldır. 

 Yönetmelikte azami süreler tanımlanmış, normal süreler tanımlanmamıştır. 

 Doktora Süresi: 3-4 yıl (180-240 AKTS), çok disiplinli araştırmalarda 4 yıl. 

 Dersler için AKTS’nin kullanılmasında görüş birliği bulunmakta, tez için ise tam değil 

 Tez için önerilen süre: 2.5 yıl*,  

Bologna 

6111 

YÖK  Doktora Süresi: 

 Y. Lisans mezunları için: Asgari 3 yıl (180 AKTS), Azami: 6 yıl;  

 Dersler: Asgari 60 AKTS, Tez: 120 AKTS 

 Lisans mezunları için: Asgari 4 yıl (240 AKTS), Azami: 8 yıl; 

 Dersler: Asgari 120 AKTS, Tez: 120 AKTS 

 

8. Düzey (Doktora) için asgari 180 

kredi esas alınır. (180 kredi 3 yıla karşılık gelmektedir) 

* Doctoral Programmes for the European Knowledge Society, EUA, 2004-2005. 
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 Doktora Programı: Tezin Sonuçlandırılması: (Md. 24) 

Doktora Tezinin Sonuçlandırılması 

MADDE 24- b) Doktora tez jürisi, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu 

onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin Tez İzleme Komitesi'nde yer alan öğretim üyeleri ve en az biri başka bir 

yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi olmak üzere beş kişiden oluşur. 

Tez savunmasına ilişkin önemli görülen hususlar*: 

 Tarafsız ve şeffaf kriterlerlere bağlı olması (genelde kamuya açık yapılmaktadır) 

 Dış katılımın (tercihen uluslararası) uzmanların yer aldığı bir juri tarafından yürütülmesi 

 Danışmanın sınav sonucuna etkisinin sınırlı olması 

Bologna 

YÖK  “....Jüri, öğrencinin Tez İzleme Kurulu’nda yer alan öğretim üyeleri ve en az biri başka 

bir yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim kurumunun tez konusu ile ilişkili anabilim 

dalından olmak üzere altı öğretim üyesinden oluşur. Tez Danışmanı oy hakkı 

olmaksızın jüri üyeleri içerisinde yer alır. İkinci tez danışmanı tez jürisi nde görev 

alamaz. Yükseköğretim kurumları, dilerlerse, doktora jürisi belirlenmesinde 

Üniversitelerarası Kurul’un doçentlik jüri veri tabanını kullanabilirler.” 

 

* Doctoral Programmes in Europe’s Universities, EUA, 2007. 
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 Sanatta Yeterlilik Çalışması (Md. 26-30) 

 Sanatta Yeterlilik Çalışması 

 Amaç ve Kapsam (Md. 26) 

 Süre (Md. 27) 

 Danışman Ataması (Md. 28) 

 Sanatta Yeterlik Çalışmasının Sonuçlanması (Md.29) 

 Sanatta Yeterlik Diploması (Md. 30) 

 

* Doctoral Programmes in Europe’s Universities, EUA, 2007. 

TYYÇ 
 TYYÇ çalışmalarında paydaşlardan gelen görüşler doğrultusunda “Sanatta 

Yeterlilik” ismi “Sanatta Doktora” olarak değiştirilmişti. (YÖK Genel Kurulu 

Kararı, 2010) 

 Bu yeterlilik adı üzerinde görüş birliği sağlanması gerekmektedir.  

 Doktora için yapılan değerlendirmeler “Sanatta Yeterlilik Çalışması” için 

de geçerlidir. 

√ 

√ 
√ 

√ 
√ 
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Teşekkür ederim. 
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AVRUPA VE TÜRKİYE YETERLİLİKLER  ÇERÇEVELERİ 


