
 

 

 

 

 

 

1) Programın öngördüğü ders/kredi vb. şartları sağlayan öğrenci en erken 3.yarıyılda 
en geç 5.yarıyılın sonuna kadar (Bütünleşik doktora öğrencileri en erken 5 yarıyıl en 
geç 7.yarıyılın sonuna kadar) yeterlik sınavına girmek zorundadır. 

2) Yeterlik sınavına girmek isteyen öğrencinin söz konusu yarıyılda Yeterlik dersine 
kayıtlı olması gerekir. 

3) Yeterlik sınavına girmek isteyen öğrenci danışmanı tarafından da imzalanmış 
Doktora Yeterlik Sınavı Başvurusu (Enstitü Web sayfasında mevcuttur) ile Enstitüye 
başvurur. 

4) Enstitü tarafından, Yeterlik dersine kayıtlı olan ve Doktora Yeterlik Sınavı 
Başvurusu yapmış öğrenciler için ilgili ABD Başkanlıklarından yeterlik jürilerini 
kurmaları istenir. 

5) ABD Başkanlıklarının yeterlik jüri önerileri EYK kararı ile kesinleşir. 

6) Yeterlik sınavı başarı ölçütleri: Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere 
iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda 100 puan üzerinden en az 70 puan alarak 
başarılı olan öğrenci sözlü sınava alınır. Yazılı ve sözlü sınavların aritmetik ortalaması 
100 puan üzerinden en az 75 puan olmalıdır. Doktora yeterlik komitesi, sınav jürisinin 
önerilerini ve öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki durumunu değerlendirerek 
öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar Enstitü 
anabilim dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla 
bildirilir. Sözlü sınavda sorulan sorular tutanak altına alınır. Yeterlik sınavında başarısız 
olan öğrenci başarısız olduğu bölüm (ler) den bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. 
Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir.    

7) Yeterlik dersine kaydolmuş, yeterlik sınavı başvurusu yapmış ve jürisi kurulmuş 
öğrenci danışmanı ile irtibata geçerek Enstitünün Yeterlik sınavları için belirlediği tarih 
aralığında olmak üzere danışmanı tarafından belirlenen tarihte sınava girer. Danışmanı 
tarafından belirlenen tarihte sınava girmeyen öğrenci başarısız sayılır. 

8) Sınava girmesi gerektiği halde başvuru yapmayan veya başvuru yaptığı halde 
Yeterlik sınavına girmeyen öğrenci başarısız sayılır.  

9) Yeterlik sınavında ikinci kez başarısız olan öğrencinin programı ile ilişiği kesilir. 

10) Yeterlik sınavının tarihi-saati ve yeri, danışman tarafından sınavdan en geç 5 gün 
önce Enstitüye bildirilir ve Enstitü tarafından web sayfasında ilan edilir.   

11) Yeterlik sözlü sınavı toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın 
uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır. 
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