DOKTORA YETERLİK KOMİTESİ VE YETERLİK SINAVI
Yeterlik sınavları, ilgili anabilim dalı kurulunun görüşü alınarak anabilim dalı
başkanlığınca önerilen, Enstitü Yönetim Kurulunca onaylanan ve sürekli görev yapan
beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür.
Doktora yeterlik komitesi üyelerinden birini başkan seçer. Başkan, komitenin düzenli
çalışmasından, sınavların zamanında yapılmasından sorumludur. Komite, farklı
alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla, üç veya beş
kişilik sınav jürileri kurabilir. Jüri üyeleri başka bir anabilim dalı veya başka bir
üniversitenin ilgili anabilim dalından da seçilebilir.
Başvuru Zamanı : Yeterlik sınavları, Lisansüstü Akademik Takvimle belirlenen tarihler
arasında her yarıyılda bir defa olmak üzere yılda iki defa yapılır.
Lisansüstü Öğrenciler, Lisansüstü Akademik Takvimle
belirlenen tarihlerde başvurularını yaparlar.
Başvuru Koşulları : Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç
beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç yedinci
yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır. Belirtilen süreler sonunda
yeterlik sınavına mazeretsiz olarak girmeyen öğrenci, izleyen ilk yeterlik sınav
döneminde yeterlik sınavına alınır. Belirlenen dönemlerde iki defa üst üste sınava
girmeyen veya başarısız olan öğrenciye doktora yeterlik komitesi, çalışma alanıyla ilgili
en çok üç ders daha aldırır.
Doktora Yeterlik Sınavı Başvuru Süreci

- Lisansüstü Öğrenci tarafından Enstitü web sayfasında bulunan “Doktora
Yeterlik Başvuru Formu”nun doldurularak EÖİB’na onaylanmak üzere teslimi

EÖİB’unca formda yer alan derslerin kontrolü, onaylanmak üzere Enstitü Müdürüne sunulması

Enstitü Müdürü
ONAY

Lisansüstü Öğrenci tarafından onaylanan başvuru formunun EÖİB’dan alınarak Danışman
Öğretim Üyesi dilekçesi ekinde EABD’na teslimi
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Doktora Yeterlik Komitesi ve Yeterlik Sınavı Süreci
- EÖİB’unca Doktora Yeterlik Komitesinin toplanması ve
başvuru dilekçelerinin incelenmesi
- Farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve
değerlendirmek amacıyla, beş kişilik sınav jürilerinin
kurulması.
- Kararın EABD’ınca Enstitüye, ilgili öğretim üyelerine ve
öğrencilere duyurulması

Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınav için
verilen süre bir saatten az, iki saatten fazla; sözlü sınav süresi otuz dakikadan az, iki saatten
fazla olamaz. Doktora yeterlik sınav jürisi sözlü ve yazılı olarak yaptığı her bir sınavdan en az
75 alan öğrenciyi başarılı sayar.

BAŞARILI

BAŞARISIZ

Sınav evrakları ilgili EABD’ınca, yeterlik
sınavını izleyen üç iş günü içinde
Enstitüye bildirilir

iki defa üst üste sınava
girmeyen veya başarısız
olan öğrencinin doktora
programı ile ilişiği
kesilir

EÖİB’unca sınav
sonuçlarının EDKS’ne
işlenmesi ve İlgili
evrakların öğrenci
dosyasına eklenmesi
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