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Bahar
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE

Jürimiz ....... / ....... / 20..... tarihinde toplanmış ve adı geçen öğrenciyi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliği 50-(6) Maddesi uyarınca sözlü ve yazılı olarak Doktora Yeterlik Sınavına tabi tutmuştur. Aşağıda bulunan
Yazılı ve Sözlü puanlarıyla Doktora Yeterlik Sınavını tamamlayan öğrencinin BAŞARILI / BAŞARISIZ olduğuna OY
BİRLİĞİ/ OY ÇOKLUĞU ile karar verilmiştir.

YAZILI
NOTU

Jüri Üyelerinin Unvanı, Adı, Soyadı

SÖZLÜ
NOTU

İmza

Tez Danışmanı
Üye
Üye
Üye
Üye

*Doktora Yeterlik Sınavında Adayın BAŞARISIZ Bulunması Halinde;
Öğrencinin ikinci Doktora Yeterlik Sınavı ....... / ....... / 20..... tarihinde, saat ...............’da yapılacaktır.

NOT: Oy çokluğu durumunda muhalefet edenin muhalefet gerekçesi :
………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………

EK:1-Yeterlik Yazılı Sınav Soruları ve cevapları ( ……. sayfa)

2- Yeterlik Sözlü Sınavı Soruları ve cevapları (………. Sayfa)

MADDE 50 - (6) Doktora yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda başarılı olan öğrenci sözlü sınava alınır. Sınavlardan başarılı
sayılmak için her iki sınavdan da 100 üzerinden en az 75 puan almış olmak gerekir. Sınav jürileri öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu
değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. ABD/ASD başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde tutanakla birlikte
sınav evrakı enstitüye gönderilir.
(7) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci başarısız olduğu yazılı ve/veya sözlü sınavlardan bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan
öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir.
(8) Doktora yeterlik sınav jürisi; yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla
fazladan ders/dersler almasını isteyebilir. Öğrenci, yeterlik sınav jürisi tarafından belirlenen ve EYK kararıyla onaylanan dersleri başarmak zorundadır.

