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Transkript ve dil belgesi ekte sunulmuş olup doktora yeterlik sınavına alınmam için gereğinin 

yapılmasını saygılarımla arz ederim. 

Öğrenci  
(İmzası) 

Zorunlu ders, kredi ve seminerlerini tamamlamış ve AGNO’su en az 3.00 gerekli not 
ortalamasını sağlamıştır.  Doktora yeterlik sınavına girebilir. 

Aşağıda sıralanmış olan ders ve / veya seminer (ler)’i bu dönem almıştır, dönem sonunda 
başarılı olması ve AGNO’su en az 3.00 sağlaması halinde doktora yeterlik sınavına girebilir. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 

Danışmanı olduğum yukarıda bilgileri belirtilen öğrencimin  doktora yeterlik sınavına 
girebilmesi için gereğini saygılarımla arz ederim. 

Danışman 

Ekler :  
 Transkript (1 Sayfa)
 KPDS/ÜDS/YDS/TOEFL iBT  Dil Belgesi, (2007- 20088Eğitim Öğretim Güz Yarı Yılından Önce Kayıt

Yaptıran Öğrenciler İçin)
Açıklama: 
 Doktora yeterlik sınavları; güz yarıyılı için Ocak ayı içinde, bahar yarıyılı için Haziran ayı içinde yapılır. Güz yarı

yılında yeterlik sınavına girmek isteyen öğrenciler Aralık ayının ilk iki haftası içinde, bahar yarıyılında yeterlik 
sınavına girmek isteyen öğrenciler ise Mayıs ayının ilk iki haftası içinde yeterlik sınavına giriş başvurularını 
yapmak zorundadır. 

 Öğrencinin kredili derslerini ve seminerlerini başarı ile tamamlamasından sonra Yeterlik Komitesi, öğrencinin
Anabilim Dalı ile ilgili temel bilgisini ve yapacağı araştırmalar konusundaki bilgisini sınayan bir yazılı sınav 
yapar. Yazılı sınavdan 65/100 alan öğrenci yazılı sınavdan başarılı kabul edilir ve sözlü sınava girmeye hak 
kazanır. Yazılı sınavın katkısı %60 ve sözlü sınavın katkısı %40 olmak üzere toplam 70/100 notu alan öğrenci 
başarılıdır. (Senato Esası - Doktora Yeterlik Sınavı  MADDE 50 SE ) 
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Ögrenci İşleri Daire Başkanlığı 

  (Adı, Soyadı, İmzası) 

 (İmza) 
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