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Doktora yeterlik sınavları Güz ve
Bahar dönemleri sonunda olmak üzere
yılda iki kez yapılır.

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
sürelerde yeterlik dönemine kayıt yaptırmayan veya
sınava girmeyen öğrenci enstitü yönetim kurulunca
kabul edilebilir bir mazereti olmadığı takdirde
başarısız sayılır. Enstitü yönetim kurulunca
mazeretleri kabul edilenlere yeni sınav hakkı verilir.

Öğrenci, yönetmelikte bulunan 36. maddenin beşinci
fıkrasına aykırı olmamak koşuluyla, yeterlik
sınavına ilk girişini, mazeretsiz olarak ve bir defaya
mahsus, dönem başında enstitü yönetimine yazılı
başvuru yaparak erteleme talebinde bulunabilir.
Ertelemenin kabul edilmesi ek bir dönem verilmesi
anlamına gelmez.

Yeterlik sınavları, her Eğitim Öğretim Yılı İçin
Enstitü Ana Bilim Dalı Başkanlığı tarafından
önerilen ve Enstitü Yönetim Kurulu tarafından
onaylanan beş kişilik Doktora Yeterlik Komitesi
tarafından düzenlenir ve yürütülür.

Öğrenci, Doktora ders yüklerini başarıyla
tamamlamış ve en az 3.00/4.00 genel ortalaması ile
Yeterlik sınavına girebilir ve sınava gireceği
dönemde ders kayıt sisteminden yeterlik aşamasını
seçmelidir. (Öğrencinin zorunlu ve seçmeli ders
kontrolü Danışman/Ana Bilim Dalı Başkanlığınca
yapılmalıdır.)

Öğrenci, Doktora Yeterlik Sınavı Başvuru Formu
(Form 11) ve ÖSYM tarafından yapılan veya
eşdeğerliği kabul edilen Yabancı Dil sınav sonuç
belgesini Ana Bilim Dalı Başkanlığına iletir.

Ana Bilim Dalı Başkanlığı Doktora Yeterlik
Komitesi tarafından yeterlik sınav jürisi kurulur.
Sınav jürisi en az ikisi kendi yükseköğretim
kurumu dışından olmak üzere, danışman dâhil beş
öğretim üyesinden oluşur. Yedek jüri üyelerinin
biri, başka bir yükseköğretim kurumundan
olmalıdır.
Danışmanın oy hakkı olup olmadığı
hususunda ilgili Enstitü Yönetim
Kurulu karar verir. Danışmanın oy
hakkı olmaması durumunda jüri altı
öğretim üyesinden oluşur.
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Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm
halinde yapılır. Sözlü sınavı, öğretim elemanları,
lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından
oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

BAŞARILI

Yazılı sınav
SONUCU?

Jüri tarafından yazılı sınavda başarılı
bulunan öğrenci 90 dk geçmeyecek
şekilde sözlü sınava alınır. Sözlü
sınavdan da başarılı olan öğrenci yeterlik
sınavını başarmış sayılır.

Yeterlik sınavında başarılı olamayan
öğrenci bir sonraki dönemde tekrar
sınava girer. Bu sınavda da başarısız
olan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

Yeterlik sınavı jürisi, yeterlik sınavını başaran bir
öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile,
toplam kredi miktarının 1/3’ünü geçmemek
şartıyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir.
Öğrenci, jürinin önerip Enstitü Yönetim Kurulu ile
kesinleşen dersleri başarmak zorundadır.

Jüri tarafından düzenlenen Doktora Yeterlik Sınavı
Değerlendirme Formu (Form 12) Ana Bilim Dalı
Başkanlığına teslim edilir. Teslim edilen ilgili form
Ana Bilim Dalı Başkanlığı tarafından yeterlik
sınavını izleyen üç gün içinde Enstitüye EBYS
sistemi üzerinden iletilir.

Yeterlik sınav sonucu öğrenci dosyasına
girer ve 1 ay içinde Tez İzleme Komitesi
Kurulması gerekir.

