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Anabilim Dalı Başkanlığı, jürinin onanması ve görevlendirilmesi 

için danışmanın dilekçesini ve Komitenin teklifini bir yazı 

ekinde ilgili Enstitü Müdürlüğüne gönderir. 

Doktora Yeterlik Komitesi, ilgili mevzuat uyarınca oluşturulan 

ve oy hakkı olan 5’i asıl, 2’si yedek olmak üzere 7 kişilik 

Yeterlik Jürisini kurar ve yazılı olarak anabilim dalı başkanlığına 

bildirir. 

Enstitü Yönetim Kurulunda onaylanan jüri, Enstitü Müdürlüğü 

tarafından adayın Yeterlik Sınavını yapmak üzere görevlendirilir 

ve aday, görevlendirme tarihinden itibaren bir ay içerisinde 

sınava alınır. 

Dört yarıyıl içerisinde kredili derslerini ve 

seminerini başarı ile tamamlayan öğrencinin 

Yeterlik Sınav Jürisinin oluşturulması ve 

yeterlik sınavının yapılması için, danışmanı 

tarafından bir dilekçe ile yeterlik komitesi 

başkanlığına başvuru yapılır. 

 

Öğrenci yazılı ve sözlü sınava alınır. 

Sınav sonucunda jüri, ortak hazırladığı tutanağı ve jüri üyelerinin 

kişisel raporlarını bir dilekçe ile doktora yeterlik komitesine 

teslim eder. 
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Evrak mevzuata uygun 

olarak  ilgili standart  

 

İmzadan çıkan yazının 

parafsızı ilgili birime 

gönderilir. Paraflısı 

dosyalanır. 

Doktora Yeterlik Komitesi, tutanak ve jüri raporlarını ve 

öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu 

değerlendirerek, öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna 

karar verir ve bu kararı bir tutanakla Anabilim Dalı Başkanlığına 

bildirir. Anabilim Dalı Başkanlığı da yeterlik sınavını izleyen 3 

gün içinde bu evrakları Enstitüye iletir. 

Öğrenci sınavda 

başarılı oldu mu? 

 

Evet Hayır 

Enstitü Yönetim Kurulu tarafından öğrencinin “Başarılı” 

olduğunu onaylayan ve Tez İzleme Komitesinin 1 ay 

içinde oluşturulması gerektiğine ilişkin alınan karar 

Anabilim Dalı Başkanlığına bildirir. 

Öğrenci bir sonraki yarıyılda tekrar sınava 

alınır. Bu sınavda da başarısız olan 

öğrencinin Enstitü Yönetim Kurulu 

Kararıyla ilişiği kesilir. 


