
 

 

 

UZAKTAN KATILIM YOLUYLA YAPILACAK DOKTORA/SANATTA YETERLİK SINAV KILAVUZU 

Uzaktan katılım yoluyla yapılacak lisansüstü etkinlik (seminer, doktora tez öneri sunumu, 
doktora tez izleme komitesi toplantısı) ve sınav (yüksek lisans-doktora tez savunma ve 
doktora/sanatta yeterlik) süreçlerine yönelik iş ve işlemler Atatürk Üniversitesi Jüri Oluşturularak 
Gerçekleştirilen Lisansüstü Etkinlik ve Sınavların Uzaktan Katılım Yoluyla Yapılmasına Dair 
Yönerge tarafından belirlenmiştir. Rektörlük Makamının 10.04.2020 tarih ve 2000103679 sayılı 
yazısına istinaden ilgili yönerge Madde 2-(1) de ifade edilen “jüri salt çoğunluğunun yüz yüze 
katılması şartıyla” ibaresi Pandemi döneminde dikkate alınmadan tez savunmaları, seminer, 
doktora/sanatta yeterlik ve tez öneri sunumu, tez izleme komitesi toplantısı gibi lisansüstü etkinlik 
ve sınavların, ATAUZEM desteği ile kayıt altına alınmak kaydıyla yapılması kararlaştırılmıştır. Yine 
Nisan-Mayıs 2020 tarihlerinde yapılması planlanan 2019-2020 Bahar yarıyılı Doktora/Sanatta 
Yeterlik sınavlarının Haziran-Temmuz 2020 tarihlerine ertelenmesi kararlaştırılmıştır. 
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 11.05.2020 tarih ve E.30480 sayılı yazısı kapsamında bütün 
sınavların uzaktan yapılması yönündeki kararına istinaden doktora/sanatta yeterlik sınavlarının da 
uzaktan katılım yoluyla yapılmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda olmak üzere doktora/sanatta 
yeterlik sınavlarında yapılacak iş ve işlemler için takip edilecek süreç aşağıda tanımlanmıştır.  

Uzaktan Katılım Yoluyla Yapılacak Doktora/Sanatta Yeterlik Sınavları İçin Takip Edilecek 
Adımlar 

1. Mevzuat: Yükseköğretim Kurulu Lisansüstü Eğitim Ve Öğretim Yönetmeliği Madde 19 - (4) 
“Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda başarılı olan 
öğrenci sözlü sınava alınır” hükmü gereğince Doktora Yeterlik sınavları Yazılı ve Sözlü sınav 
olmak üzere iki bölümden oluşur. Doktora/Sanatta Yeterlik sınavı süreci Atatürk 
Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Ve Öğretim Uygulama Esasları Madde 20 ve Madde 29’da 
ayrıntılarıyla tanımlanmıştır.  

2. Başvuru: 1.1.2017 tarihinden sonra üniversitemize kayıt yaptırmış bütün öğrencilerin, 
doktora/sanatta yeterlik sınavı için başvuru işlemlerini, OBS’de yer alan Lisansüstü 
Etkinlikler menüsü üzerinden yapmaları gerekir. 1.1.2017 tarihinden önce kayıtlı 
öğrencilerin ise başvurularını, ana bilim dalı aracılığıyla UBYS üzerinden ilgili enstitüye 
iletmeleri gerekir. Etkinlik için zaman planlaması yapılırken; enstitü yönetim kurulları ve 
Lisansüstü Eğitim Koordinatörlüğü tarafından yürütülen süreç ve yazışmaların yanı sıra 
ATAUZEM tarafından ilgili etkinlik için oluşturulacak sanal sınıf bağlantı adreslerinin ve 
erişim bilgilerinin katılımcılara sağlıklı bir şekilde bildirilebilmesi için en az 4 hafta 
ilerisine bir tarih belirlenmelidir (2019-20 Bahar yarıyılı Doktora yeterlik sınavlarının 
başvurularının en geç 15 Haziran 2020 tarihine kadar enstitülere bildirilmesi ve sınavların da 
15 Haziran-31 Temmuz 2020 tarihleri arasında yapılması kararlaştırılmıştır). 

3. Sanal Sınıfların Oluşturulması: Doktora/Sanatta yeterlik sınav başvuruları, ilgili enstitü 
tarafından karara bağlanıp Lisansüstü Eğitim Koordinatörlüğü aracılığı ile ATAUZEM’e 
bildirilir. ATAUZEM sanal sınıf bağlantılarını oluşturup sınava erişim bilgileri ve Adobe 
Connect kullanım kılavuzlarını; jüri üyeleri, öğrenci ve Lisansüstü Eğitim 
Koordinatörlüğüne iletir. Lisansüstü Eğitim Koordinatörlüğü ise, katılımcılara ulaşmayan e-
postaların lisansüstü etkinlik katılımcılarına tekrar gönderilebilmesi için bu bilgileri 
enstitülere iletir.   

4. Doktora/Sanatta Yeterlik Sınavı Kayıt Süreci: Doktora/Sanatta Yeterlik Yazılı/Sözlü 
Sınavı için belirlenen tarih ve saatte, katılımcılar kendilerine bildirilen bağlantı ve şifre 
bilgilerini kullanarak sanal ortamda sınava katılırlar. Bütün etkinliklerde öğrenci danışmanı 
toplantı yöneticisi olarak atanır. Öğrenci danışmanı yönetici sıfatıyla sınavlarda 
öğrenci(ler)in kameralarının açık olması ve görünürlüklerini sağlayan bir kamera açısı 
içerisinde kalmalarını temin ve takip etme, sınav başlangıcından sonuna kadar sınav 
sürecini kayıt altına almak amacıyla toplantı kaydını başlatma ve sınav sonunda da 
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toplantıyı bitirme işlemlerinden sorumludur (Adobe Connect yazılımının kullanım kılavuzlarına 

https://atauzem.atauni.edu.tr/index.php/e-kaynaklar/ bağlantısından erişilebilmektedir).  

5. Doktora/Sanatta Yeterlik Yazılı Sınavı Süreci:  

a. Danışman tarafından jüri ortak kararı olarak belirlenen yazılı sınav soruları “DOKTORA 

YETERLİK YAZILI SINAV FORMU”na bilgisayar ortamında yazılır (Yazılı sınavda 
sorulacak soruların hatırlamaya dönük ezbere dayalı sorulardan ziyade analiz ve sentez 
gerektiren türden ve en fazla 100 dakikalık sürede cevaplanabilecek nitelikte ve sayıda 
olması önerilir).  

b. Yazılı sınav soruları öğrenci(ler)e sınav saatinde Adobe Connect aracılığı ile ekran 
paylaşımı yoluyla iletir.  

c. Öğrenci(ler) ekranda paylaşılan yazılı sınav sorularına verecekleri cevapları her soru 
için ayrı ayrı olmak üzere üzerinde öğrenci adı, soyadı, numarası yazılı ve imzalı 
A4 kâğıtlarına yazarlar. 

d. Sınav bitiminde cevaplarını bir tarayıcı ve/veya kamera aracılığıyla kayıt altına alıp 
değerlendirmesi için danışman öğretim üyesine eposta eki olarak gönderirler. 
Aynı zamanda sınav evraklarının asılları öğrenci(ler) tarafından danışmanlarına 10 iş 
günü içerisinde kayıtlı posta yoluyla da iletilmesi gerekir. Sınav evraklarının elektronik 
kopyalarını ve asıllarını danışmana belirtilen sürede iletmeyen öğrencilerin sınavları 
başarısız olarak değerlendirilir.  

e. Danışman, öğrenci cevaplarını jüri ile paylaşır ve puanlamalarını sağlar. Jüri 
değerlendirmesi sonucunda başarılı olan öğrenci(ler) Sözlü Sınava girme hakkı elde 
ederler. Sözlü sınavlar, Doktora/Sanatta yeterlik sınav başvurusu belirlenen gün ve 
saatte yapılır . 

6. Doktora/Sanatta Yeterlik Sözlü Sınavı Süreci: Doktora/Sanatta yeterlik sözlü sınavları 
da belirlenen tarih ve saatte yine çevrimiçi olarak yukarıda tanımlanan (4. Adım) sürece 
uygun olarak gerçekleştirilir.  Sözlü sınavda sorulan sorular danışman tarafından 
“DOKTORA YETERLİK SÖZLÜ SINAV FORMU”na kaydedilir ve sınav sonunda her bir jüri 
üyesi tarafından puanlamaları istenir ve puanlar tutanağa kaydedilerek sınav puanı 
hesaplanır. Tutanak jüri üyeleri tarafından ıslak imza ile imzalanır (Kurum veya Şehir 
dışından katılan jüri üyeleri formun çıktısını imzalayarak bireysel olarak danışmana eposta 
yoluyla iletebilir).  

7. Doktora/Sanatta Yeterlik Sınav Sonuçlarının Enstitüye Bildirilmesi: Sınav sonucunda 
“DOKTORA YETERLİK SINAV SONUCU FORMU” doldurulur ve jüri üyeleri tarafından 
ıslak imza ile imzalanır (Kurum veya Şehir dışından katılan jüri üyeleri formun çıktısını 
imzalayarak bireysel olarak danışmana eposta yoluyla iletebilir). Sınav sonuçları ekleri ile 
birlikte üç gün içerisinde ana bilim dalı başkanlıkları tarafından UBYS aracılığıyla enstitüye 
bildirilir (1.1.2017 tarihinden sonra kayıtlı olan öğrenciler için değerlendirme sonuçları aynı 
zamanda OBS üzerinden jüri üyeleri tarafından onaylanmalıdır).  
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