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ONLİNE DOKTORA YETERLİK SINAVI BAŞVURU İŞLEMLERİ  
Bu yönerge, Covid 19 pandemisi süresinde geçerlidir. 

 
 

(Öğrencinin; İlgili Dönemde Mutlaka Kayıt Yenileme Yapmış Olması Gerekir.) 
 

 
1. Tüm derslerini başarıyla tamamlamış olan öğrenci, danışmanına yeterlik sınavına 

girmek istediğine dair elektronik posta gönderir. E-postanın içeriğinde, öğrencinin 
kayıtlı olduğu lisansüstü program, öğrenci adı soyadı numarası açık bir şekilde 
belirtilmelidir.  

2. Öğrencinin, Doktora Yeterlik Sınavı’na girebilmesi için, seminer ve uzmanlık derslerini 
“başarılı” notu ile tamamlamış olması gerekmektedir. Bu koşulun sağlandığını kontrol 
eden danışman öğretim üyesi, öğrencisinin yeterlik sınav jürisini oluşturur. İlgili forma, 
Sosyal Bilimler Enstitüsü form arşivinden ulaşılabilir 
(http://www.sbe.deu.edu.tr/sbe/formArsivi/3). 
Doktora Yeterlik Jürisi Öneri Formu danışman tarafından doldurulur. 

3. Danışman öğretim üyesi tarafından doldurulan Doktora Yeterlik Jürisi Öneri Formu 
ve öğrencinin yeterlik sınavına girmek istediğine dair beyanını içeren e-posta, danışman 
öğretim üyesi tarafından 5 kişilik “ Doktora Yeterlik Komitesi” üyelerine e-posta ile 
gönderilir.  E-postanın içeriğinde, öğrencinin kayıtlı olduğu lisansüstü program, öğrenci 
adı soyadı numarası açık bir şekilde belirtilmelidir. 

4. Doktora yeterlik komitesi üyelerinin her biri, danışman öğretim üyesi tarafından 
önerilen “Doktora Yeterlik Jürisi Öneri Formu” nu inceler.  
İnceleme sonucunda jürinin uygunluğu hakkında danışman öğretim üyesine e-posta 
aracılığıyla geri bildirimde bulunur. 

5. Beş komite üyesinin jürinin uygunluğuna dair görüşleri, danışman öğretim üyesi 
tarafından bir araya getirilir. Derlenen görüşler, danışman öğretim üyesi tarafından 
sbe.ders@deu.edu.tr adresine e-posta ile gönderilir. E-postanın içeriğinde, öğrencinin 
kayıtlı olduğu lisansüstü program, öğrenci adı soyadı numarası açık bir şekilde 
belirtilmelidir. Ayrıca, öğrencinin ve danışman öğretim üyesinin e-posta adresleri ve 
cep telefonu numaraları ile Doktora yeterlik jürisinde yer alacak olan her bir öğretim 
üyesinin e-posta adresleri belirtilmelidir. E-postanın ekinde aşağıda sıralanan bilgi ve 
belgeler yer almalıdır: 
 Öğrencinin yeterlik sınavına girmek istediğine dair beyanı, 
 Doktora Yeterlik Jürisi Öneri Formu, 
 Doktora Yeterlik Komitesi’nin 5 üyesinin Yeterlik Jürisinin uygunluğunu 

belirten görüşleri, 
6. Gerekli bilgi ve belgelerin gönderildiği e-postanın alındığına ilişkin bilgi enstitü 

tarafından, öğrenci ve danışman öğretim üyesine e-posta ile bildirilir. 
7. E-posta ile alınan bilgi ve belgelerin uygunluğu enstitü tarafından kontrol edilir. 

Gerçekleştirilen kontrollerde herhangi bir eksiklik tespit edilmediği takdirde “Doktora 
Yeterlik Jürisi Öneri Formu” Enstitü Yönetim Kurulu gündemine alınır. 
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8. Enstitü Yönetim Kurulu toplantısında alınan kararlar ve Doktora Yeterlik Jüri Bilgileri, 
Doktora Yeterlik Jüri Üyelerine enstitü tarafından e-posta aracılığıyla gönderilir. Bu 
bilgilerin Doktora Yeterlik Jüri Üyelerine ulaşıp ulaşmadığının kontrolü danışman 
öğretim üyesi tarafından sağlanır. 

9. Doktora yeterlik sınav tarihi ve saati, danışman öğretim üyesi tarafından enstitüye e-
posta ile bildirilir. 

10. Doktora Yeterlik Sınav Jürisi, tüm bu sürece uygun bir biçimde belirtilen tarih ve saatte 
gerçekleştirilir. Doktora Yeterlik Jürisinin gerçekleştiği platforma, jüri ile ilgili 
belirtilen belge, tutanak ve raporlar yüklenir. 

11. Tüm öğrencilerimiz ve jüri üyeleri bulundukları şehirde evlerinden çıkmadan 
sınavlarını gerçekleştirebileceklerdir. 

12. Doktora Yeterlik Jürisinde yer alan bir asil üyenin jüriye katılamaması durumunda bu 
üyenin mazeretini belirten dilekçesi danışman öğretim üyesi tarafından enstitüye 
bildirilir. Yedek jüri üyesi yukarıda açıklanan koşulları sağlayarak toplantıya eklenir. 

 
Not: Sınav ile ilgili detaylar tarafınıza e-posta ile ayrıca bildirilecektir. 
 

 
Doktora Yeterlik Jürisi Öneri Formu: http://www.sbe.deu.edu.tr/sbe/formArsivi/3 (23 numaralı 
form) 

http://www.sbe.deu.edu.tr/sbe/formArsivi/3
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DOKTORA YETERLİK JÜRİSİ ÖNERİ FORMU 
 

Bu kısım Sosyal Bilimler Enstitüsü Öğrenci İşleri Birimince doldurulacaktır. 
Öğrenci No :  
Adı ve Soyadı :  
Kayıtlı Olduğu Anabilim Dalı :  
Kayıtlı Olduğu Doktora Programı :  
Danışmanı : 

Bu kısım doktora yeterlik komitesi tarafından doldurulacaktır. 
 
 

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE 
 

                Yukarıda belirtilen doktora öğrencisine aşağıda önerilen şekilde yeterlik jürisinin oluşturulması 

hususunun Enstitü Yönetim Kurulunda görüşülmesini arz ederiz. …../…../20…. 

 Unvanı/ Adı ve Soyadı Üniversitesi/ Anabilim Dalı 
Asil Üye (Danışman)    

Asil Üye (Aynı anabilim dalı)    

Asil Üye (Aynı anabilim dalı)    

Asil Üye (Farklı bir üniversiteden 
önerilen benzer AD Öğr. Üyesi)* 

  

T.C. No: 
Asil Üye (Farklı bir üniversiteden 
önerilen benzer AD Öğr. Üyesi)* 

  

T.C. No: 
Yedek Üye (Aynı anabilim dalı)   

Yedek Üye (Farklı bir üniversiteden 
önerilen benzer AD Öğr. Üyesi)* 

  

T.C. No: 
* DEÜ SBE Lisansüstü Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları Madde 30 gereğince Üniversite kadrosu dışından önerilecek 
öğretim üyesinin Profesör veya Doçent olması gerekmektedir. 
                                                                                                                        
Doktora Yeterlik Komite Üyeleri 
(DEÜ LÜEÖY md: 20) 
 
 
 
 
 
        İmza                    İmza                            İmza                  İmza                     İmza    
 
   Adı Soyadı           Adı Soyadı               Adı Soyadı        Adı Soyadı             Adı Soyadı 
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