
1 

Doktora Yeterlik Sınavının Uygulanmasına Yönelik Hususlar 

BÖLÜM 1: TANIMLAR, GÖREV ve SORUMLULUKLAR 

Anabilim Dalı Kurulu: Anabilim dalı başkanı ve bilim veya sanat dalı başkanlarından oluşan kurulu; anabilim 
dalının, yalnız bir bilim veya sanat dalını kapsadığı durumlarda ise bütün öğretim üyelerinden ve doktora 
yapmış öğretim görevlilerinden oluşan kuruldur. 

Yeterlik Sınavı: Yeterlik sınavları yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölümden oluşur. 

Doktora Yeterlik Komitesi: Yeterlik sınavlarını düzenlemekten sorumlu olan Doktora Yeterlik Komitesi, beş 
öğretim üyesinden oluşur ve üç yıl süreyle görev yapmak üzere Anabilim Dalı Kurulu tarafından önerilen 
öğretim üyeleri arasından EYK kararıyla belirlenir. 

Yeterlik Sınav Jürisi: Yeterlik sınav jürisi, doktora yeterlik komitesi tarafından, yeterlik yazılı ve sözlü 
sınavlarını yapmak ve değerlendirmek amacıyla kurulur. En az ikisi, diğer yükseköğretim kurumlarından 
olmak üzere, danışman dâhil toplam beş öğretim üyesinden oluşan ve Doktora Yeterlik Komitesi tarafından 
belirlenen jüriyi ifade eder. 

BÖLÜM 2: DOKTORA YETERLİK SINAVININ UYGULANMASI 

Adım 1. Yeterlik Sınav Jürisi Tanımlanarak Enstitüye Bildirilir: Yazılı ve sözlü sınavları uygulamakla görevli 
olan Yeterlik Sınav Jürisi, Doktora Yeterlik Komitesi tarafından tanımlanarak, anabilim dalı başkanlığı 
aracılığıyla Enstitüye iletilir. (FR-1229 Doktora Yeterlik Sınavı Jüri Öneri Formu) 

Adım 2. Yazılı Sınav Tarihinin ve Sınav Salonunun Enstitüye Bildirilmesi: ABD, 25.10.2021 tarihine kadar 
Doktora Yeterlik Komitesi tarafından belirlenen yazılı sınav (tek aşama) tarihi, saati ve sınavın yapılacağı salon 
bilgisini Enstitüye bildirir. 

 Not1: Yazılı sınavlar 22.11.2021-03.12.2021 tarihleri arasında tamamlanmalıdır.

Adım 3. Sınav Tarihi ve İçeriğinin WEB Sayfasından İlan Edilmesi: Yazılı sınavın (tek aşama) kapsamı 
hakkında detaylı çalışma yapılır, tutanak altına alınır ve ABD web sitesinden öğrencilere en geç 22.10.2021 
tarihine kadar ilan edilir. 

Adım 4. Yazılı Sınavların Yapılması: Yazılı sınavlar tek aşamadan oluşur. Yeterlik yazılı sınavı, 
anabilim/anasanat dalı bünyesinde oluşturulan program için tanımlanan lisansüstü düzeyindeki dersleri 
kapsar. Yazılı sınavda minimum puan koşulunu sağlayamayan öğrenci yeterlikten başarısız sayılır. 

 Not2: Yazılı sınavlar, ilgili ABD’de yeterliğe başvuran öğrenciler için ortak yapılabilir ve her bir aşama için
sınav süresi en fazla 120 dk. olacak şekilde ayarlanmalıdır.

Adım 5. Yazılı Sınavdan Başarılı Olan Öğrencilerin Sözlü Sınav Tarihinin ve Sınav Salonunun İlan 
Edilmesi: ABD WEB sayfasından yazılı sınav bölümünü başaranların listesi ilan edilir. Yazılı sınavdan başarılı 
olanlar için Sözlü sınav tarihi, saati ve sınavın yapılacağı salon bilgisi ABD WEB sayfasından ilan edilir. 

 Not3: Öğrencinin yazılı bölümden başarılı olabilmesi için yeterlik yazılı sınav puanı en az 70/100
olmalıdır.

Adım 6. Sözlü Sınavların Yapılması: Sözlü sınavlar, Yeterlik Sınav Jürisi tarafından en geç 20.12.2021 tarihine 
kadar yapılır. Sözlü sınavda adaya sorulan sorular jüri tarafından bir tutanakla kayıt altına alınır. 

Adım 7. Sınav Sonuçlarının Enstitüye Bildirilmesi: Sınav sonuçları, yazılı sınavdan başarısız olan öğrenciler 
için yazılı sınavı takiben 3 iş günü içinde “FR-1227-Doktora Yeterlik Sınavı Değerlendirme Tutanağı” 
doldurularak yeterlik sınav soruları ve cevap anahtarlarıyla birlikte Anabilim Dalı tarafından EBYS 
üzerinden Enstitüye iletilir.  Yazılı sınavdan başarılı olup sözlü sınava giren öğrenciler için yeterlik sözlü 
sınavını takip eden üç iş günü içinde Anabilim Dalı tarafından “FR-1227-Doktora Yeterlik Sınavı ve 
Değerlendirme Tutanağı” doldurularak EBYS üzerinden Enstitüye iletilir. 

 Not 5: Yeterlik sözlü sınavından en az 50/100 puan alınmalıdır
 Not 6: Yazılı ve Sözlü Sınav bölümlerinin tüm sınav içindeki ağırlığı %50’dir.
 Not 7: Bir öğrencinin başarılı olabilmesi için yeterlik yazılı ve sözlü sınav ortalaması en az 70/100

puan olmalıdır.

Adım 8. Sınav Evraklarının Enstitüye İletilmesi: Sınav evrakları yeterlik sözlü sınavını takip eden üç iş günü 
içinde Anabilim Dalı tarafından tutanakla Enstitüye iletilir. 

http://ebys.yildiz.edu.tr/Dogrulama/Index?EvrakNo=E.2110090051&ErisimKodu=8434ede2
Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

http://ebys.yildiz.edu.tr/Dogrulama/Index?EvrakNo=E.2110180320&ErisimKodu=74538435
Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Evrak Tarih ve Sayısı :18.10.2021 - E.2110180320 Yazının Ekidir

http://ebys.yildiz.edu.tr/Dogrulama/Index?EvrakNo=E.2110090051&ErisimKodu=8434ede2
http://ebys.yildiz.edu.tr/Dogrulama/Index?EvrakNo=E.2110180320&ErisimKodu=74538435
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Tablo 1. Doktora yeterlik sınavına ilişkin izlenecek adımlar ve sorumlular. 

Yapılması Gereken Faaliyet Tarih Sorumlu 

Yeterlik sınav jürisini, yazılı ve sözlü (yazılıdan başarılı olacak 
öğrenciler için) sınav tarihini, saatini ve salonu belirlemek ve evrakı 
(doktora yeterlik sınavı jüri öneri formu) anabilim dalı başkanlığına 
göndermek 

22.10.2021 Doktora yeterlik 
komitesi 

Anabilim dalı başkanlığınca doktora yeterlik komitesinden gelen 
evrağın FBE’ye iletilmesi 

25.10.2021 ABD Başkanlığı 

Yazılı sınavının kapsamı hakkında detaylı çalışmanın yapılması, 
tutanak altına alınması ve ABD web sitesinden öğrencilere ilanı 

En geç 22.10.2021 
tarihine kadar 

Yazılı Sınav Jürisi, 
Doktora Yeterlik 

Komitesi,  
ABD Başkanlığı 

Yeterlik Sınavına başvuran öğrencilerin (GSIS üzerinden online 
olarak) listesinin ABD’lere gönderilmesi 

18.10.2021 Enstitü 

Yazılı Sınavlarının belirlenen yer, saat ve tarihlerde yapılmasını 
sağlamak.  

22.11.2021-
03.12.2021 

Yeterlik Sınav Jürisi 

 

Yazılı sınav sonuçlarının ve sınav evraklarının Doktora Yeterlik 
Komitesine İletilmesi 

Yazılı sınavı takiben 
en geç 1 gün içinde 

Yeterlik Sınav Jürisi 

 

Yazılı sınavdan başarılı olan öğrencilerin daha önce yeterlik komitesi 
tarafından belirlenmiş olan sözlü sınav tarih, saat ve salon bilgilerinin 
Anabilim dalı web sayfasından ilan edilmesi 

Yazılı sınavı takiben 
en geç 2 gün içinde 

ABD Başkanlığı 

Sözlü sınavın gerçekleştirilmesi ve yeterlik sınavı değerlendirme 
tutanağının hazırlanarak Doktora yeterlik Komitesine iletilmesi  

20.12.2021 tarihine 
kadar yapılmalıdır 

Yeterlik Sınav Jürisi 

 

Yeterlik sınavı değerlendirme tutanağının ve sınav evraklarının 
Anabilim dalı Başkanlığına iletilmesi 

İlgili tarihlerde Doktora Yeterlik 
Komitesi 

Sınav evraklarının ve yeterlik sınavı değerlendirme tutanağının EBYS 
aracılığı ile FBE’ye iletilmesi 

En geç 23.12.2021 
tarihine kadar 

ABD Başkanlığı 

 

http://ebys.yildiz.edu.tr/Dogrulama/Index?EvrakNo=E.2110090051&ErisimKodu=8434ede2
Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Evrak Tarih ve Sayısı :09.10.2021 - E.2110090051 Yazının Ekidir

http://ebys.yildiz.edu.tr/Dogrulama/Index?EvrakNo=E.2110180320&ErisimKodu=74538435
Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Evrak Tarih ve Sayısı :18.10.2021 - E.2110180320 Yazının Ekidir

http://ebys.yildiz.edu.tr/Dogrulama/Index?EvrakNo=E.2110090051&ErisimKodu=8434ede2
http://ebys.yildiz.edu.tr/Dogrulama/Index?EvrakNo=E.2110180320&ErisimKodu=74538435

