Yeditepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
XXX 691: Independent Study for Qualifying Exam
(Yeterlik Sınavı için Bağımsız Çalışma)
Ders Uygulama Esasları
Yeterlik Sınavı, doktora öğrencilerinin, tez çalışmasına başlamadan önce temel alan
konularında genişliğe ve doktora tez çalışmasıyla ilgili konularda derinliğe sahip olup
olmadığının sınanması amacıyla sözlü ve yazılı olmak üzere iki bölüm halinde yapılır. Sınav,
YÖK Yönetmeliği ilgili maddeleri çerçevesinde Fen Bilimleri Enstitüsü (Enstitü) tarafından
oluşturulan “Yeterlik Sınavı Uygulama Esasları”na göre Anabilim Dallarımız (EABD)
tarafından yürütülür. Her EABD için kendi kodu ile açılan kredisiz(30 AKTS), zorunlu
XXX691:Independent Study for Qualifying Exam dersinin amacı,
doktora
öğrencilerimizin Yeterlik Sınavına hazırlık sürecini tanımlı hale getirmek, sınav hazırlığını
bireysel çalışma ile etkin bir şekilde yapmalarını sağlamak ve Yeterlik Sınavı aşamasındaki
öğrencilerimizi kayıt otomasyon sistemi üzerinden takip edebilmektir. XXX 691 dersi, Güz
2015 dönemi sonunda Yeterlik Sınavına girecek olan öğrenciler için aşağıda belirtilen
uygulama esasları çerçevesinde yürütülecektir. 2015-16 Akademik Yılından önce Yeterlik
Sınavından geçmiş olan öğrencilere uygulanmayacaktır.
1. XXX 691 dersinin açılması ve derse kayıt olma koşulları
1.1. Ders, her EABD için bir şube açılır. EABD’nin belirleyeceği kişi üzerine (örn.
Yeterlik Sınavı Koordinatörü veya EABD Başkanı) atanır. Ders koordinatörü,
Yeterlik Sınavının içeriği, EABD’nin beklentileri ve hazırlık materyali hakkında
derse kayıtlı öğrencileri bilgilendirir. Sınava hazırlık süreci, öğrenci tarafından
bireysel olarak yürütülür.
1.2. İçinde bulunduğu dönemin sonunda Yeterlik Sınavına girecek olan öğrenciler, ders
kayıt döneminde, bağlı olduğu programın koduyla açılan XXX 691 dersine ADDDROP tarihi sonuna kadar otomasyon sistemi üzerinden kayıt olur.
1.3. Yönetmelik gereği, yüksek lisans derecesi ile doktora programına kabul edilen
öğrencilerin en geç beşinci yarıyıl, bütünleşik doktora programında kayıtlı
öğrencilerin en geç yedinci yarıyılda Yeterlik Sınavına girmesi (dolayısıyla XXX 691
dersine kayıt olması) beklenmektedir.
1.4. XXX 691 dersine kayıt için öğrencilerin aşağıdaki koşulları sağlaması gerekir:
1.4.1. Derslerini tamamlamış olmak (veya kayıt olduğu dersler ile birlikte derslerini
tamamlayarak dönem sonunda Yeterlik Sınavına girecek olmak)
1.4.2. Genel Not Ortalamasının (CGPA) 3.00 ve üzeri olması
1.5. Derslerini tamamlamış olan öğrenciler, takip eden ilk dönemden itibaren bu derse
kayıt olmak ile yükümlüdür ve Yeterlik Sınavında başarılı olana kadar her dönem bu
derse kayıt işlemini tekrar etmek durumundadırlar.
1.6. XXX 691 dersine kayıt olan öğrenciler EABD’nın Yeterlik Sınavı için ayrıca ilan
ettiği takvim, kurallar ve sürece uymak zorundadır.
2. XXX 691 dersine kayıt koşullarının ortadan kalkması durumu

2.1. Öğrenci, derslerini tamamlayacak şekilde ilgili dönemde kaydını yaptırıp, aynı
zamanda XXX 691 dersine kayıt oldu ise, her hangi bir dersini DROP ederse (diğer
bir deyişle ilgili dönemde tüm derslerini tamamlama koşulu ortadan kalkarsa)
XXX691 dersini de DROP etmek zorundadır.
2.2. Öğrenci, XXX 691 dersine kayıtlı olduğu dönemde aldığı dersleri tamamlayamaz
ve/veya genel not ortalaması (CGPA) 3.00’ın altına düşerse ilgili dönem sonunda
Yeterlik Sınavına GİREMEZ. Öğrencinin bu koşula düşeceği ilgili dönemin dersten
çekilme (Withdraw) son tarihinden önce ortaya çıkar ise XXX 691 dersinden
çekilmesi (Withdraw) gerekir. Aksi takdirde Madde 4.1.1 de belirtilen şekilde
notlandırılır.
3. Yeterlik Sınavı Jürisinin oluşturulması
3.1. XXX 691 dersine kayıt olan ve dönem sonunda Yeterlik Sınavına girme koşullarını
sağlayan öğrenciler için EABD tarafından “Yeterlik Sınavı Uygulama Esasları”
kapsamında, D2: Doktora Yeterlik Sınavı Jürisi Öneri Formu oluşturularak Enstitü
Takvimine göre belirtilen tarihte Enstitü’ye iletilir.
ÖNEMLİ NOT: XXX 691 dersine kayıt olmayan öğrenciler için ilgili dönem sonunda
EABD tarafından Jüri kurulmaz ve öğrenci Yeterlik Sınavına giremez.
4. XXX 691 Dersinin Notlandırılması
4.1. Dönem sonu notu ders koordinatörü tarafından tüm kayıtlı öğrenciler için “X (in
progress)” girilir. Aşağıdaki durumlarda not “X” kalır:
4.1.1. Madde 2.2 nin gerçekleşmesi durumunda, öğrenci Yeterlik Sınavına alınmaz
ve XXX 691 dersi dönem sonu notu “X” kalır. (Madde 2.2: Öğrenci, XXX 691
dersine kayıtlı olduğu dönemde aldığı diğer derslerini tamamlayamaz ve/veya
genel not ortalaması (CGPA) 3.00’ın altına düşer.) Bu koşula düşen öğrencinin
takip eden dönemde eksik dersleri ile birlikte XXX 691 dersini tekrar alması
gerekir.
4.1.2. Öğrenci, Akademik Takvimde belirtilen tarihlerde girdiği Yeterlik Sınavında
gerekli başarıyı gösteremez ya da sınava girmez ise, XXX 691 dersi dönem
sonu notu “X” kalır. Öğrenci takip eden dönemlerde XXX 691 dersine kayıt
olmaya devam eder. Yeterlik Sınavından başarılı olana kadar notu “X” kalmaya
devam eder.
4.2. Yeterlik yazılı ve sözlü sınavı sonucunda BAŞARILI olan öğrencinin D3:Doktora
Yeterlik Sınavı Tutanak Formu, EABD tarafından Enstitü’ye iletildikten sonra sınava
girdiği son döneme ait XXX 691 ders notu Enstitü tarafından “P (Pass)”olarak
değiştirilir ve öğrenci için “Tez Çalışması Uygulama Esasları” işletilmeye başlanır.

