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*EABD: Enstitü Anabilim Dalı
**EYK : Enstitü Yönetim Kurulu
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kullanabilirsiniz.

Yönetmelik ve yönergede belirtilen hükümler 
uyarınca ders dönemini başarıyla tamamlayan ve 

yeterlilik sınavına girmek isteyen öğrencinin dönem 
başında kayıt yenileme ve ders seçme döneminde 

öğrenci bilgi sisteminden yeterlilik dersini 
seçmesiyle süreç başlar.

Danışman  akademik takvim uyarınca 
düzenlenip yayınlanan enstitü iş takviminde 
yer alan tarihler arasında EABD(*) Doktora 

Yeterlik Komitesine görüşünü bildirir

İlgili EABD Yeterlilik Komitesi ilgili öğrenci 
için gerekli durumlarda danışman ek 

görüşlerine de başvurarak SDÜ Lisansüstü 
Eğitim ve Öğretim Yönergesi’ne uygun bir 

şekilde yeterlilik jürisini, yeterlilik sınav gün, 
saat ve yeri «yeterlilik jüri atama formu» ile 

belirler. Bu form ilgili EABD tarafından 
enstitüye gönderilir.

EYK(**) kararı ile yeterlik sınav jürisi, günü, yeri 
ve saati kesinleştirilir. Bu bilgiler en az 7 gün 

öncesinde ilgili öğrenciye ve yeterlilik jüri 
üyelerine bildirilir.

EYK kararı ile kesinleşen gün/günler yer/yerler ve 
saat/saatler’de önce yazılı yazılı sınavdan başarılı 
olunması durumunda akabinde sözlü sınav yeterlik 

sınav jürisince yapılır

Öğrencinin yeterlik sınavından başarılı olabilmesi
 için önce yazılı sınavdan 75 puan ve akabinde sözlü 
sınavdan da 75 puan alması gerekir. Sınav sonucu 

hemen sınav sonrası öğrenciye sözlü, yeterlik sınav 
tutanağı ve gerekli ekleriyle EABD aracılığıyla Enstitüye 

yazılı olarak  bildirilir

Öğrenci ikinci yeterlilik sınavına hazırlanır, takip eden bir 
sonraki akademik dönemde  belirtilen tarihler arasında 

başarısız olduğu aynı jüri ile ikinci yeterlilik sınavına 
girer. Birinci yeterlik sınavında yazılı sınavdan 75  ve üstü 
puan almış öğrenciler sadece sözlü sınava girerler. Sınav 

sonucu hemen sınav sonrası öğrenciye sözlü, yeterlik 
sınav tutanağı ve gerekli ekleriyle EABD aracılığıyla 

Enstitüye yazılı olarak  bildirilir

EYK yeterlik sınav tutanaklarını görüşür başarılı olan 
adaylar için karar kesinleşir sınav tarihinden itibaren 

öğrenci için 1 ay içinde TİK oluşturulması 6 ay içinde de 
tez önerisi savunması süreci başlar. İki kez başarısız 

olan adayların kayıtlarının silinmesi, ilişiklerinin 
kesilmesi kararı verilir

EYK kararları ilgili EABD memuru tarafından 
öğrenci bilgi sistemine işlenir Sürecin sonu.

EYK(**) tarafından jüri belirleme kararı 
kabul veya ret edilir 
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