
NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ 

FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 

DOKTORA YETERLĠK SINAVI DEĞELENDĠRME FORMU 

Tarih : …. /…. /  20 … 

FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE 

.................................................................. Anabilim Dalı ……………..…. numaralı Doktora 

programı  öğrencisi …………………………………….………… 'nin Doktora Yeterlik sınavı 

… / … / 20 … tarihinde yapılmış olup, Anabilim Dalı Doktora Yeterlik Komitesinin aldığı karar

aşağıda verilmiştir. Gereğini bilgilerinize arz ederim. 

      İmza 

 Anabilim Dalı Başkanı 

DOKTORA YETERLĠLĠK JÜRĠSĠ SINAV TUTANAĞI BĠLGĠLERĠ 

YAZILI SINAV SONUCU 
SINAV NOTU: …… 

Yazılı Sınav Notu ( en az 75 olmalıdır) 
   Başarılı  Başarısız 

SÖZLÜ PERFORMANS      Başarılı   Başarısız 

SONUÇ  

Adayın, 

Başarılı Başarısız olduğuna,  Oy birliği            Oy çokluğu ile 

karar verilmiştir. 

Ek ders / ler alması,      Gereklidir       Gerekli Değildir 

Sınav sonucu başarısız olan öğrenci için gerekçe, ek sayfada açıklanıp imzalanmalıdır. 

DOKTORA YETERLĠK SINAV JÜRĠSĠ Ġmza 
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NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ 

FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 

DOKTORA YETERLĠK SINAVI DEĞELENDĠRME FORMU 

DOKTORA YETERLĠLĠK KOMĠTESĠ DEĞERLENDĠRME ve SONUÇ 

Adayın, 

Başarılı Başarısız olduğuna,           Oy birliği Oy çokluğu ile 

karar verilmiştir. 

Ek ders / ler alması,           Gereklidir       Gerekli Değildir 

DOKTORA YETERLĠK KOMĠTESĠ (DAĠMĠ ÜYELER) 
 

Ġmza 
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NOT: Bu form, Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından EBYS üzerinden Enstitüye gönderilecektir. 

Yönetmelik MADDE 26 (5) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. 
Doktora yeterlik komitesi, sınav jüri önerileri ve öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı 
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. 

(6) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci başarısız olduğu bölüm/bölümlerden bir sonraki yarıyılda 
tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir. 

(7) Yeterlik sınavı jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, 
toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir. 
Öğrenci, ilgili enstitü kararıyla belirlenecek dersleri başarmak zorundadır.  

 (9) Doktora yeterlik komitesi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa 
bile 24 üncü maddenin birinci fıkrasında öngörülen sürelerden sonra da fazladan ders(ler) almasını 
isteyebilir. Fazladan alınacak ders(ler)i; yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrencinin altıncı 
yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilen öğrencinin sekizinci yarıyıl sonuna kadar başarıyla 
tamamlayamaması hâlinde program ile ilişiği kesilir.  

MADDE 27 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için enstitü anabilim dalı başkanlığının 
önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur. 
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