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1) Zorunlu ders yükünü tamamlayan öğrenci (yüksek lisans derecesi ile programa kabul edilmiş olanlar, en 

az 7 ders + seminer; lisans derecesi ile programa kabul edilmiş olanlar, 14 ders + seminer), “doktora 

yeterlik sınavı başvuru formu”nun kendisi ile ilgili kısımlarını doldurarak ve imzalayarak transkript eki ile 

birlikte danışmanına sunar. Danışman başvuruyu uygun bulur ise, bu formun ilgili kısmını imzalayarak 

Anabilim Dalı Başkanlığına iletir.  

Doktora programına yüksek lisans derecesiyle kabul edilen öğrenciler en geç 5. yarıyılın sonuna kadar, lisans 

derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler ise en geç 7. yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmiş olmalıdır. Bir 

öğrenci, en fazla 2 kez yeterlik sınavına girebilir. Belirlenen sınav döneminde mazeretsiz bir şekilde yeterlik 

sınavına girmeyen öğrencinin durumu başarısız olarak değerlendirilir. 

2) Öğrenci ve danışman tarafından imzalanmış doktora yeterlik sınavı başvuru formu, anabilim dalının da 

uygun görüşü ile Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) üzerinden eki/ekleri ile birlikte enstitüye 

gönderilir. 

3) Enstitü, öğrencinin başvurusunu değerlendirir. Başvuru uygun bulunursa, anabilim dalından yeterlik jürisi, 

sınav saati, tarihi ve yeri konusunda öneri talep eder. Anabilim dalı, bu talebi Anabilim Dalı Yeterlik 

Komitesine iletir. Yeterlik komitesi, yeterlik sınavı jürisini, sınavların yapılacağı gün, saat ve yeri Enstitüye 

iletmek üzere Anabilim Dalı Başkanlığına “doktora yeterlik sınav jürisi atama formu” ile bildirir. 

Anabilim Dalı Başkanlığının teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile jüri ve sınavların gün ve saatleri 

belirlenir.  

4) Yeterlik Sınavı Jürisi, en az 2’si Gümüşhane Üniversitesi dışından olmak üzere danışman dâhil 5 öğretim 

üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmamasına yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı 

olmaması durumunda jüri 6 öğretim üyesinden oluşur.  

5) Yeterlik sınavı, yazılı (en çok 120 dakika sürebilir) ve sözlü (en az 30; en çok 60 dakika sürebilir) olarak 

Enstitü Yönetim Kurulunun belirlediği gün, saat ve yerde yapılır. Yeterlik sınavı, öğretim elemanları, 

lisansüstü öğrenciler ve alanında uzmanlardan oluşan dinleyicilerin katılımına açıktır. Sınavda sadece jüri 

üyeleri soru sorabilir.  

Yazılı sınavdan en az 70 alan öğrenci sözlü sınava alınır. Yazılı ve sözlü her bir sınavdan en az 70 alan 

öğrenci başarılı sayılır. Sınav jürileri öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu 

değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar “doktora 

yeterlik sınavı jüri değerlendirme ve doktora yeterlik komitesi sonuç raporu” formu ile çevrimiçi 

yapılan sınavlarda sanal sınıf bağlantı adresinin yazılı olduğu Word dosyası, sınavı izleyen en geç iki gün 

içinde Doktora Yeterlik Komitesine iletir. Komite, gelen tutanak ve belgeleri şekil ve usul şartları 

bakımından inceler ve nihai sınav sonuç raporu olarak ilgili Anabilim Dalı Başkanlığına iletir. Anabilim Dalı 

Başkanlığı, sınav sonucunu yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye gönderir. 

Mazeretsiz olarak yeterlik sınavına belirlenen tarihte girmeyen öğrencinin durumu başarısız olarak değerlendirilir. 

Belirlenen sınav tarihini takip eden 5 iş günü içerisinde öğrenci mazeretini belgelendirdiği ve bu mazeret Enstitü 

Yönetim Kurulunca kabul edildiği takdirde, mazeret süresinin bitiminden itibaren en geç 15 gün içinde yeniden 

yeterlik sınavına alınır. Mazeretinin belgesini Enstitüye sunmayan veya mazereti Enstitü Yönetim Kurulunca haklı 

ve geçerli kabul edilmeyen öğrenci başarısız kabul edilir. 

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 1/3’ünü geçmemek şartı ile fazladan ders/dersler almasını isteyebilir. Öğrenci enstitü kararı 

ile belirlenecek dersleri başarmak zorundadır. 

8) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve en az 7 dersini başarı ile tamamlamış bir öğrenci 

yüksek lisans programına geçebilir. Geçme şartları Senato tarafından belirlenir. 


