DOKTORA YETERLİK SINAVLARININ UYGULANMASI İLE İLGİLİ ESASLAR
Doktora Yeterlik Sınavı Atılım Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin 31.
maddesi uyarınca, MODES Akademik Kurulu'nun belirleyeceği tarihlerde yılda iki kez yapılır.
Sınavın amacı öğrencinin doktora çalışması yapacağı bilim dalındaki konularda yeterli bilgi
derinliğine sahip olup olmadığının sınanmasıdır. Sınavın uygulanması aşağıdaki şekilde yapılır.
Genel Hükümler
1. Doktora Yeterlik Sınavına girme hakkı kazanan öğrenciler dönem başında kayıt dönemi (ders
ekle/bırak süresi) sonuna kadar yazılı olarak EABD Başkanlığına başvururlar. EABD
Başkanlığı sınava girecek öğrenci listesini Enstitüye iletir (Form 9).
2. EABD Başkanlığı görevde olan Doktora Yeterlik Komitesini kayıt dönemini izleyen hafta
içinde toplantıya çağırır. DYK görev süresini doldurmuş ise kayıt dönemi içinde EABD
Akademik Kurulu tarafından önerilen yeni üyeler FBEYK onayına sunulur.
3. Doktora Yeterlik Komitesi'nin başkanı, komitede bulunması halinde, ilgili Anabilim Dalı
Başkanıdır. Anabilim Dalı Başkanının komitede bulunmaması halinde komite üyeleri kendi
arasından bir üyeyi başkan seçer.
4. Yeterlik sınavları YAZILI ve SÖZLÜ olmak üzere iki bölümden oluşur. Bu sınavlar Atılım
Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin belirlediği tarihler arasında
yapılır. Yazılı sınav tarihi sınav jürisi tarafından belirlenen tarihten en az bir ay önce
öğrenciye bildirilir. Yazılı sınavda başarılı olan adaylar sözlü sınava alınırlar.
5. Doktora Yeterlik Komitesi en az üç kişiden oluşan bir YETERLİK YAZILI sınav jürisi kurar.
Komite; belirlediği YAZILI sınav jürisini ilgili Anabilim Dalı Başkanlığına, Enstitü ve
komisyon üyelerine bildirmek üzere iletir. (Form 10a, 10b, 10c).
6. Yazılı sınavdan başarılı olan öğrenciler için öğrencinin çalışma alanı ile ilgili Bölüm
Başkanlığınca bir Başkan ve en az ikisi kurum dışından olmak üzere toplam beş üyeden
oluşan bir SÖZLÜ sınav jürisi kurulur. Danışman ve eşdanışman aynı anda sözlü sınav
jürisinde bulunamaz.
7. EABD Başkanlığı atama tarihinden itibaren bir hafta içinde YAZILI sınav jürisini toplar. Jüri
ilk toplantısında jüri başkanını seçer. Jüri öğrencilerin dosyalarını inceleyerek sınav içeriğini
ve soruları hazırlayacak ve değerlendirecek öğretim üyelerini belirler. Jüri başkanı ilgili
öğretim üyelerine bilgi verir, EABD Başkanlığınca görevlendirme yapılır.
8. Yeterlik YAZILI sınav jüri başkanı jürinin ilk toplantı tarihinden itibaren bir hafta içinde
yeterlik sınavına girecek öğrenci(ler)i sınav içeriği ve sınav yöntemi hakkında bilgilendirmek
üzere yazılı olarak toplantıya çağırır. Öğrencilerin bu toplantıya katılmaları zorunludur.
Komisyon başkanı sınava hazırlık süresinde öğrenciye akademik düzeyde danışmanlık yapar.
Yazılı Sınav
9. YAZILI sınavlarda öğrenciye, doktora programında aldığı çekirdek dersler bazında (%50),
odak dersler bazında (%50) çerçevesinde sorular sorulur. Öğrencilere cevaplamak zorunda
oldukları soru sayısının ders bazında en az % 50 fazla sayıda soru verilir.
10. Öğrencinin yazılı sınav notlarının belli olmasından sonra yazılı sınav komisyon üyelerinden
birisinin denetimi altında kâğıtlarını incelemesine izin verilir.

Sözlü Sınav
11. YAZILI sınavda başarılı olan öğrenciler SÖZLÜ sınava girmeye hak kazanırlar. Sözlü sınavı
SÖZLÜ sınav jürisi tarafından yürütülür. SÖZLÜ sınav Yazılı sınav sonuçlarının ilanından
sonra, en geç iki hafta içerisinde yapılır. SÖZLÜ sınav için, öğrenciye; öğrencinin başvurusu
sırasında belirlediği çalışma alanı ile ilgili olarak tez danışmanının da onayı alınarak, bir
konu verilir ve bu konu ile ilgili bir sunum yapması istenir. Sözlü sınavda öğrencinin çalışma
alanı ile ilgili sorular sorulabilir.
12. SÖZLÜ sınav süresi en az 45 dakikadır. Sözlü sınavda öğrenci 100 üzerinden değerlendirilir.
(MODES Form 2).
Yazılı ve Sözlü Sınavların Toplu Değerlendirmesi
13. Doktora Yeterlik Komitesi yazılı sınav komisyonu ile sözlü sınav jürisinden gelen yazılı ve
sözlü sınav tutanaklarını değerlendirerek öğrencinin başarı durumunu salt çoğunlukla
kararlaştırır. Bu kararın alındığı toplantıya yazılı sınav komisyonu ile sözlü sınav jüri
başkanları da davet edilir. Buna göre:
a. YAZILI sınavda her ders grubundan 100 puan üzerinden ortalama en az 50 puan ve
aynı zamanda ders gruplarının ortalamasının 100 puan üzerinden en az 60 puan olması
gerekir. YAZILI sınavdan 60 ve üzerinde alan öğrenci SÖZLÜ sınava davet edilir.
YAZILI sınavda bir ders grubunda başarısız olan öğrenci, bahsi geçen ders grubu
içerisindeki bir dersten 70 ve üzeri not almış ise yeterlik sınavına yeniden girdiğinde o
dersten muaf tutulur. Bununla birlikte, öğrenci eğer isterse söz konusu dersten yeniden
sınav alma hakkına sahiptir.
b. Sözlü sınavdan 100 üzerinden en az 60 Alan öğrenci BAŞARILI olmuş sayılır.
c. Sözlü sınavdan başarısız olan öğrenci 15 gün içerisinde ikinci kez sözlü sınava alınır.
Bunda başarısız olan öğrenci, yeterlik sınavından BAŞARISIZ ilan edilir ve bir
sonraki dönem yeniden SÖZLÜ sınavına çağrılır.
d. Tüm derslerden ortalama yazılı sınav notu 60-69 ve/veya sözlü sınav notu 50-59
arasında olan öğrenciler SINAMALI ilan edilir ve sınav jürilerinin önerileriyle ilk
açıldığı dönem belirtilen dersleri alır.
e. Sınav sonuç raporu ilgili Anabilim Dalı Başkanlığına verilir (MODES Form 3).
Anabilim Dalı Başkanlığı sınav sonucunu yeterlik sınavını izleyen en geç üç gün
içinde Enstitüye iletir (Form 11) ve web sayfasında ilan eder.
14. Başarısız olan öğrenci FBE Yönetmeliği Madde 31 (6) kapsamında bir sonraki dönemde
tekrar sınava alınır.
15. Başarılı olan öğrenci için bir ay içinde Tez İzleme Komitesi atanır (Form 12).
16. Bu esaslar 2014-2015 akademik yılı 2. döneminden itibaren uygulanır.

