
 
 
 

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ  
ÇEVRİM İÇİ ORTAMDA YAPILACAK DOKTORA YETERLİK SINAVI 

 

Küresel salgın Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) nedeniyle Yükseköğretim Kurulu 
Başkanlığının 19.03.2020 tarihli ve 75850160-199-E.22344 sayılı yazısı uyarınca Üniversitemiz 
Senatosunun 20.03.2020 tarihli ve 536/02 sayılı kararı ile “Sınav sürecinin kayıt altına 
alınarak hukuki açıdan denetlenebilir olma” koşulunun sağlanabilmesi halinde lisansüstü 
programlardaki yeterlik sınavları, tez izleme toplantıları ve tez savunma sınavlarının uzaktan 
öğretim yoluyla yapılabilmesine karar verilmiştir. Bu karar doğrultusunda Çevrim içi yapılacak 
doktora yeterlik sınavı süreci için sağlanması gereken ortam ve koşullar aşağıda belirtilmiştir. 

ÇEVRİM İÇİ DOKTORA DOKTORA YETERLİK SINAVI 
 

Çevrim içi Doktora Yeterlik Sınavının gerçekleştirilmesi, sınav sürecinde hazırlanacak 
belgeler, sınav sonucunun Enstitüye bildirilmesine ilişkin bilgiler: 

Doktora Yeterlik sınavı, DEUZEM tarafından belirlenen çevrim içi sistemler üzerinden yapılacaktır.  
Çevrim içi kayıtların saklanma süresi asgari 5 yıldır. 

Öğrenci, danışman öğretim üyesi ve kadrosu Üniversitemizde olan sınav jüri üyeleri 
“@deu.edu.tr” uzantılı e-posta adresini, kadrosu üniversitemiz dışından olan jüri üyeleri ise bağlı 
oldukları kurum tarafından kendilerine verilen kurumsal e-posta adreslerini kullanmalıdır.  

Doktora Yeterlik Sınavı Süreci: 
Yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda başarılı olan öğrenci 
sözlü sınava alınır.  
Yeterlik sınavının usulüne uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi ve kayıt altına alınması danışman 
öğretim üyesinin sorumluluğundadır. 
Yeterlik sınavından 30 dakika önce danışman ve sınav jürisinde yer alan öğretim üyeleri; 

DEÜ Öğretim Üyeleri: DEBİS kullanıcı adı ve şifresiyle 
 
Diğer Üniversitelerden Katılan Öğretim Üyeleri: Enstitü tarafından iletilen kullanıcı 
adı ve şifre ile 
 

sisteme giriş yapar.  
Jüri üyeleri sınav sorularını belirler. Her bir jüri üyesi, sınav sorusunu kurumsal e-posta adresi 
üzerinden danışman öğretim üyesinin kurumsal e-posta adresine gönderir. Sınav soruları danışman 
tarafından çevrim içi sisteme yüklenir. 
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Öğrenci; doktora yeterlik sınavı tarihi ve saatinde fiziki mesafe kurallarına uygun, elektronik alt 
yapısı mevcut Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından sağlanan geniş ve açık havalandırma imkanı olan 
bir salonda, “COVID-19 Kapsamında Kurum İçi Düşük Katılımlı Toplantılarda Aılınması Gereken 
Önlemler” alınmak koşulu ile danışman gözetiminde yazılı sınava alınır. Öğrenci, yeterlik sınavı 
jürisi tarafından sorulan soruları yanıtlar. 
Yazılı sınav tamamlandıktan sonra öğrencinin sınav sorularına verdiği cevaplar değerlendirilmek 
üzere sınav kağıdı danışman öğretim üyesi tarafından paraflanarak  jüri üyelerinin kurumsal e-
posta adreslerine  iletilir. Jüri üyelerinin  e-posta adreslerine sınav kağıdının  ulaştığı teyit edilir. 
Değerlendirme aşamasında öğrenci danışman tarafından sınav ortamından çıkarılmalıdır. Jüri 
üyeleri öğrencinin yazılı sınav cevaplarını değerlendirir ve notlarını çevrim içi olarak iletir. Yazılı 
sınav notları Doktora Yeterlik Sınav Tutanağına danışman tarafından yazılır. Her bir jüri üyesi, 
öğrencinin  başarı notunu 100 tam puan üzerinden değerlendirir. Başarı notu 100 üzerinden 75 
not ve üzeridir. 
Danışman öğretim üyesi sınav jürisinin değerlendirmelerini esas alarak öğrencinin not ortalamasını 
ve   yazılı sınavdan başarılı olup olmadığını belirleyerek jüri üyeleri ile paylaşır. Yazılı sınav bölümü 
değerlendirmesinden başarı notu olarak 100 üzerinden en az 75 not alınması gerekir 
Yazılı sınav notu öğrenciye bildirmelidir. Notun öğrenciye bildirilmesi kurumsal e-posta aracılığıyla 
danışman tarafından yapılmalıdır. 
Yazılı sınavda başarılı olan öğrenci sözlü sınava alınır. 
 
Doktora yeterlik sözlü sınavının yapılacağı Enstitü Yönetim Kurulu kararında belirtilen tarih ve 
saatte danışman ve sınav jürisinde yer alan öğretim üyeleri; 

 
DEÜ Öğretim Üyeleri: DEBİS kullanıcı adı ve şifresiyle 
 
Diğer Üniversitelerden Katılan Öğretim Üyeleri: Enstitü tarafından iletilen kullanıcı 
adı ve şifre ile 

sisteme giriş yapar. 
Danışman öğrenciye DEBİS kullanıcı adı ve şifresiyle sisteme girmesini bildirir. 
Öğrenci ve jüri üyelerinin katılımı ile çevrim içi sınav başlatılır. Doktora yeterlik sözlü sınavının 
çevrim içi ortam kaydı başlatıldığında danışman öğretim üyesi sesli olarak öğrencinin, jüri 
üyelerinin adını ve soyadını, sınavın tarihini ve başlama saatini belirtir. Sözlü sınav tamamlandıktan 
sonra değerlendirme aşamasında öğrenci danışman tarafından sanal sınıf ortamından 
çıkarılmalıdır. Jüri tarafından sözlü sınav değerlendirmesi yapılır ve Doktora Yeterlik Sınav 
Tutanağına danışman tarafından sözlü sınav sonucu yazılır. Sözlü sınav aşamasında her bir jüri 
üyesi, öğrencinin başarı notunu 100 tam not üzerinden değerlendirir. Başarı notu 75 not ve 
üzeridir. 
Sözlü sınav bölümü değerlendirmesinden başarı notu olarak 100 üzerinden en az 75 not alınması 
gerekir. 

Sınav jürisince tespit edilen başarı düzeyleri  : Yazılı Sınav notu,  Sözlü sınav notu,  Yazılı ve 
sözlü sınav not ortalaması esas alınarak; sınav jürisi öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı 
durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar 
verir.  

DEÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulunun 07/07/2020 tarihli ve  20/9 sayılı kararı 

ASLI GİBİDİR 
08/07/2020 

 
Aynur İRİK 

Enstitü Sekreteri 
RAPORTÖR



 

 
 
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. 
Karar sonrasında öğrenci tekrar çevrim içi ortama alınarak kayıt içinde sınav jürisinin verdiği 
başarılı veya başarısız kararı gerekçeleriyle birlikte öğrenciye doğrudan tebliğ edilir. 
Bu süreçlerin tamamı kayıt altına alınmalıdır. 
Doktora yeterlik sınavı sonunda danışman öğretim üyesi tarafından sınavın bitiş saati belirtilir.  

Doktora Yeterlik Sınavı Süreci Sonrası;  

Danışman öğretim üyesi; Eğitim Bilimleri Enstitüsünün web sayfasında Doktora Form Arşivinde yer 
alan Çevrim İçi Doktora Yeterlik Sınavı Tutanağını doldurur.  

● Jüri üyelerinin kurumsal e-posta adreslerini kullanmaları gerekmektedir. 

● Her bir jüri üyesi tarafından Sınav Değerlendirme Tutanağına  Yazılı/Sözlü notu yazılarak 
başarılı, başarısız seçeneklerinden biri işaretlenir, tutanak imzalanır. İmzalanmış tutanak 
taratılarak jüri üyesinin kurumsal e-posta adresinden danışman öğretim üyesinin kurumsal 
e-posta adresine gönderilir.  

● Sınava çevrim içi katılan danışman Doktora Yeterlik Sınavına Çevrim İçi Katılan Jüri Üyesi 
Sınav Sonuç Tutanağını doldurmalıdır.  

● Danışman Çevrim İçi Yeterlik Sınavı Tutanağına jüri üyelerinden e-posta yoluyla gelen 
Doktora Yeterlik Sınavına Çevrim içi Katılan Jüri Üyesi Sınav Sonuç Tutanaklarını  

ekleyerek yeterlik sınavının usulüne uygun şekilde yapıldığına ilişkin beyanını içeren ıslak imzalı bir 
dilekçe ile sınava ilişkin tüm belgeleri ve sınavın dijital kaydının linkini öğrencinin kayıtlı olduğu 
programın bağlı olduğu Anabilim Dalı Başkanlığına iletir.  
Anabilim Dalı Başkanlığınca doktora yeterlik sınavının usulüne uygun şekilde yapıldığını belirten bir 
üst yazıya danışman öğretim üyesinin ıslak imzalı dilekçesi, Çevrim İçi Doktora Yeterlik Sınavı 
Tutanağı, Doktora Yeterlik Sınavına Çevrim içi Katılan Jüri Üyesi Sınav Sonuç Tutanağı ve  sınav 
dokümanını  doktora yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde EBYS (Elektronik Bilgi Yönetim 
Sistemi) üzerinden Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne iletilir.  
Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci başarısız olduğu bölüm/bölümlerden bir sonraki yarıyılda 
tekrar sınava alınır. 
Doktora yeterlik sınavına ilişkin çevrim içi kayıtların sınav tarihinden itibaren asgari 5 yıl saklanması 
danışman ve Anabilim Dalı Başkanlığının ortak sorumluluğundadır.  
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