
DOKTORA YETERLİK SINAVI BAŞVURU FORMU 

 

 

Aşağıdaki açıklamaları okudum, bilgi edindim. Doktora programının .............. dönemini okumaktayım. 

MAYIS / KASIM döneminde yapılacak olan Doktora Yeterlik Sınavına girmek istiyorum. 

 
 

Müsaadelerinize arz ederim. Saygılarımla. 
 

 
 

Adı Soyadı : 

Öğrenci Numarası : 

Bölümü : 

Sınıfı/Dönemi : 

 

TC kimlik no. : 

 

Adres : 

Ev telefonu : 

 

Cep telefonu : 

 

E-posta adresi : 

 

Tarih : 

 

İmza : 

 

Kaçıncı Girişi : 
 

*************************************************************************************** 

 

Öğrenci Danışmanı’nın 

 

Adı Soyadı : İmza : 

 

 

              Öğrencim derslerini tamamlamıştır 

 

              Doktora Yeterlik Sınavına girmesi uygundur 

 

*************************************************************************************** 
AÇIKLAMALAR 

 

Doktora yeterlik sınavı 
 

MADDE 42 – (1) DYS, öğrencinin alanındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma 

derinliğine sahip olup olmadığının ölçülmesidir. 
 

(2) DYS’ye girebilmek için öğrencinin derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlaması ve genel not ortalamasının ez az 3,00 

olması gerekir. 

 

(3) Bir öğrenci en fazla iki kez yeterlik sınavına girebilir. 

(4) DYS, mayıs ve kasım aylarında olmak üzere yılda iki kez yapılır. DYS’ye girmek için başvuran öğrencilerin adları sınavdan bir 
ay önce EABDB tarafından ilgili enstitüye bildirilir. 

 

(5) Doktora programı öğrencileri en geç beşinci yarıyılın, lisans sonrası doktora programı öğrencileri ise en geç yedinci yarıyılın 

sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır. 
 

(6) DYS, EABDB tarafından önerilen ve ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan ve üç yıl süreyle atanan beş kişilik 

doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve 

değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurar. Sınav jürisi en az ikisi kendi yükseköğretim kurumu dışından olmak üzere, danışman 

dâhil beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı vardır. Yeterlik sınavı toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler 

ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılabilir. Karar aşamasında dinleyiciler sınav salonu dışına 

alınır. 
 

(7) DYS, öğrencinin ilgili bilim dalındaki yeteneğini ve araştırmaya olan eğilimini belirleyecek yazılı ve sözlü sınavlardan oluşur. 

DYS’nin tümü İngilizce olarak yapılır. 



(8) Yazılı sınavda başarılı olan öğrenci sözlü sınava alınır. Sınavların formatı, ağırlıkları, başarı kriterleri ve notların hesaplanması 

Doktora Yeterlik Komitesi tarafından belirlenir. Sınav jürileri öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu 

değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, Doktora Yeterlik Komitesinin 

onayı ile EABDB tarafından yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. 
 

(9) DYS jürisi, DYS’yi başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile en fazla iki ders almasını isteyebilir. İlgili Doktora 

Yeterlik Komitesi tarafından onaylanan bu dersler, ilgili EABD aracılığıyla ilgili enstitüye iletilir. Öğrenci, belirlenen derslerden en 

az BB notu almak zorundadır. Bu dersler NI statüsünde alınır ve genel not ortalamasına katılmaz. Bu dersleri azami sürenin sonunda 

başarı ile tamamlayamayan öğrenci, tezini jüri önünde savunamaz ve programla ilişiği kesilir. 

 

(10) DYS’de başarısız olan öğrenci başarısız olduğu bölüm/bölümlerden bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da 
başarısız olan öğrencinin programla ilişiği kesilir. 

 

(11) DYS’nin herhangi bir aşamasında sınava girmeyen öğrenciler bu hakkını kullanmış ve o aşamada başarısız olmuş sayılır. 

 

Doktora tez izleme komitesi 
 

MADDE 43 – (1) DYS’de başarılı olan öğrenci için ilgili EABDB’nin önerisi ve ilgili yönetim kurulunun onayı ile öğrencinin 

doktora tez önerisini onaylamak ve takip eden dönemlerde doktora tez çalışma sürecini izlemek amacıyla bir ay içinde Doktora Tez 

İzleme Komitesi atanır. 

 

(2) TİK üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka EABD içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez 
danışmanının atanması durumunda ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir. 

 

(3) TİK’in kurulmasından sonraki dönemlerde, EABDB’nin önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu onayı ile üyelerde değişiklik 

yapılabilir. 

 

Tez önerisi savunması ve tez izleme süreci 
 

MADDE 44 – (1) DYS’yi başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde (KASIM,MAYIS), yapacağı araştırmanın amacını, 

yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü ve İngilizce olarak savunur. Öğrenci, tez 

önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır. 
 

(2) TİK, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya reddedileceğine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay 

süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, EABDB tarafından tez önerisi savunmasını 

izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. 
 

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına sahiptir. Bu durumda yeni bir TİK 

atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise 

altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin program ile ilişiği kesilir. 
 

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için TİK, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda en az iki 

kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan 

çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı (S) 

veya başarısız (U) olarak belirlenir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin 

programla ilişiği kesilir. 

 

(5) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez 
önerisi reddedilir. 

 

(6) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç TİK raporu sunulması gerekir. 


