
ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 
 

DOKTORA YETERLİK KOMİTESİ TOPLANTI TUTANAĞI 
 

Toplantı Tarihi: 17 Temmuz 2020  

Toplantının Gündemi: Doktora Yeterlik Sınavı İntibak Uygulaması  

KARARLAR: 

 1) Komitemiz tarafından önerilmiş olup, 13.Mayıs.2020 tarihli Bölüm Akademik Kurulu’nda  

onaylanan, Doktora Yeterlik Sınavı (DYS) kapsamındaki ve uygulama şeklindeki değişiklikler 

doğrultusunda, EEMB Doktora programı öğrencileri için aşağıdaki intibak programının 

uygulanmasına oy birliği ile karar verilmiştir. 

 Yeni DYS kapsamı ve şeklinin EEMB tarafından ilanından sonra Doktora programına 

kabul edilmiş olan öğrencilerin DYS’ye yeni kapsam ve şekliyle girmeleri 

 Yeni DYS kapsamı ve şeklinin EEMB tarafından ilanından önce Doktora programına 

kabul edilmiş olup, Kasım 2020 döneminden önce DYS’ye girmemiş olan öğrencilere 

aşağıdaki şekilde iki seçenek sunulması 

i) Yeni haliyle DYS’nin yazılı ve (yazılı kısımdan başarılı olmak kaydıyla) sözlü kısımlarına 

girmeleri 

ii) Eski haliyle DYS’nin anadal ve yandal sınavlarına girmeleri 

 

 Kasım 2020 döneminden önce DYS’ye girip, anadal sınavından başarılı olan, yandal 

sınavından ise başarız olan öğrencilere aşağıdaki şekilde iki seçenek sunulması 

i) Yandal sınavının başarısız oldukları kısımlarına (yazılı/sözlü) DYS’nin eski haliyle 

girmeleri (sınavların sözlü kısımlarına girebilmek için yazılı kısmından başarı şartı 

aranır). 

ii) Yeni haliyle DYS sözlü sınavına girmeleri 

  

 Kasım 2020 döneminden önce DYS’ye girip, anadal sınavının yazılı kısmından başarısız 

olmuş olan öğrencilere aşağıdaki şekilde iki seçenek sunulması 

i) Başarısız bulundukları sınavların (anadal/yandal) başarısız oldukları kısımlarına 

(yazılı/sözlü)  DYS’nin eski haliyle girmeleri (sınavların sözlü kısımlarına girebilmek için 

yazılı kısmından başarı şartı aranır). 

ii) Yeni haliyle DYS’nin yazılı ve (yazılı kısımdan başarılı olmak kaydıyla) sözlü kısımlarına 

girmeleri 

 



 Kasım 2020 döneminden önce DYS’ye girip, anadal sınavının yazılı kısmından başarılı, 

sözlü kısmından ise başarısız olan öğrencilere aşağıdaki şekilde iki seçenek sunulması 

i) Anadal sınavının sözlü kısmına ve yandal sınavının başarısız oldukları kısımlarına 

(yazılı/sözlü) DYS’nin eski haliyle girmeleri (sınavların sözlü kısımlarına girebilmek için 

yazılı kısmından başarı şartı aranır). 

ii) Yeni haliyle DYS sözlü sınavına girmeleri 

2) Kasım 2020 döneminden önce DYS’ye girip, anadal ve/veya yandal sınavlarından başarısız 

olmuş öğrencilerin sınava tekrar girmek için DYS’nin yeni halini tercih etmeleri durumunda, bu 

durumun yeni/ek sınav hakkı olarak yorumlanamayacağına oy birliğiyle karar verilmiştir. 

3) Yeni DYS kapsamı ve şeklinin EEMB tarafından ilanından önce Doktora programına kabul 

edilmiş olup, henüz DYS’ye girmemiş olan öğrencilerin, DYS’nin yeni halini tercih etmeleri ve 

sınavda başarısız olmaları durumunda, ikinci haklarında da DYS’yi yeni haliyle almalarına oy 

birliğiyle karar verilmiştir. 
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