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Derslerini ve seminerini başarıyla tamamlayan öğrenci en geç beşinci 
yarıyılın sonuna kadar doktora yeterlik sınavına girmek zorundadır. 

Doktora yeterlik sınavı, güz yarıyılı için Aralık, bahar yarıyılı için ise Haziran 
ayları içerisinde olmak koşulu ile yılda iki kez yapılır.

Yönetmelik 
Madde 48

BAŞARILI BAŞARISIZ

Öğrenci bir sonraki yeterlik 
sınavı döneminde tekrar yeterlik 

sınavına girer.

BAŞARILI BAŞARISIZ/GİRMEDİ

Öğrencinin Enstitü ile 
ilişiği kesilir.

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.

Yönetmelik 
Madde 49

FORM

Doktora yeterlik sınavı, her anabilim dalı için EABD kurulunun görüşüne 
istinaden EABD başkanlığınca önerilen ve EYK tarafından onaylanan ve üç 

yıl süreyle görev yapan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından 
düzenlenir ve yürütülür. Komite her bir öğrenci için en az ikisi kendi 

yükseköğretim kurumu dışından olmak üzere, danışmanı dâhil beş asıl, biri 
kendi yükseköğretim kurumu dışından olmak üzere iki yedek öğretim 

üyesinden doktora yeterlik sınav jürilerini oluşturur. 

Öğrenci yeterliliğe gireceğini,  en az 30 gün önce yazılı olarak ilgili EABD 
başkanlığına bildirir.  Bunun üzerine Anabilim Dalı, Yeterlik Komisyonunun 
oluşturacağı Yeterlik Sınavı Jürisini, tarihini, yerini bildirir kararını üst yazı 

ile Enstitüye bildirir.

Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanan sınav jürisi, Anabilim Dalına 
ve ilgili jüri üyelerine EBYS üzerinden bildirilir.

Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. 
Doktora yeterlik sınavı başarı değerlendirmesi her sınav için kendi içinde 
ayrı ayrı yapılır ve yazılı sınavı başaramayan öğrenci sözlü sınava alınmaz. 

Her bir sınav türünün başarı notu 70 puan ve üzeridir. Bu doğrultuda 
öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki nihaî başarı durumu 

değerlendirilirken, her bir jüri üyesinin 100 tam puan üzerinden verdiği 
notlar, ayrı ayrı dikkate alınarak, öğrencinin başarılı veya başarısız 

olduğuna salt çoğunlukla karar verilir.

Öğrenci Doktora Yeterlik 
sınavına girdi

Öğrenci Doktora Yeterlik 
sınavına girmedi, Öğrencinin 

Enstitü ile ilişiği kesilir.

Yönetmelik 
Madde 34
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