
 

NANOTEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA YETERLİLİK SINAVI UYGULAMA 

ESASLARI 

Nanoteknoloji Enstitüsü Nanobilim ve Nanomühendislik Anabilim Dalı’nda doktora 

yeterlik sınavları, GTÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği Senato Esasları’nın 

“Doktora Yeterlik Sınavı” esaslarını düzenleyen 50. maddesi uyarınca, Doktora öğrencileri 

için aşağıda sıralanan esaslar çerçevesinde yapılır:  

(1) Doktora yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki kısımdan oluşur. Nanoteknoloji 

Enstitüsü doktora yeterlik sınavının gerek yazılı gerekse sözlü kısımları İngilizce olarak 

yapılır.  

(2) Öğrenciler doktora yeterlik sınavına ancak mezun olabilmek için almakla yükümlü 

oldukları tüm kredili dersleri, seminer dersle rini (2 adet) ve FBE 501- Bilimsel Araştırma 

Teknikleri ve Yayın Etiği” dersini başarı ile tamamladıktan sonra ve AGNO’ları en az 3.00 

ise girebilirler.  

(3) Doktora öğrencileri en erken 2., en geç 5. yarıyılın sonunda yeterlik sınavına girmek 

zorundadır. 

(4) Doktora yeterlik sınavı, güz ve bahar yarıyılı olmak üzere her akademik yıl içinde 2 kez 

yapılır. Sözlü sınav, yazılı sınavdan 5-10 iş günü sonra yapılır. Doktora yeterlik sınavlarının 

yapılacağı kesin tarihler en az 2 ay öncesinde Doktora Yeterlik Komitesi tarafından 

belirlenerek enstitünün sayfasında ilan edilir.  

(5) Yazılı sınavlardan ortalama olarak en az 100 üzerinden 65 puan alan öğrenciler sözlü 

sınava girmeye hak kazanır. Doktora yeterlik sınavı başarı notuna yazılı sınav %60, sözlü 

sınav ise %40 katkı yapar. Öğrencinin doktora yeterlik sınavında başarılı sayılması için 

başarı notunun en az 100 üzerinden 70 olması gerekir.  

(6) Doktora yeterlik sınavında başarısız olan öğrenciler, bir sonraki yarıyıl yeniden sınava 

alınır. Yazılı sınavda başarılı olup da sözlü sınav kısmında sınavdan başarısız olan 

öğrenciler ikinci sınavda tekrardan yazılı sınav lara girmek zorunda değildir. Bir önceki 

yazılı sınavlarda aldığı puan geçer lidir. Yazılı sınavlarda notunu yükseltmek isteyen 

öğrenciler tekrardan yazılı sınavlara girebilir.   

(7) Yazılı veya sözlü sınavlarda ikinci kez başarısız olan öğrencilerin ilişiği kesilir.  

Yazılı sınav esasları:  

(1) Doktora yeterlik yazılı sınavı, iki aşamalı bir sınav olarak yapılacaktır.  

(2) İlk sınav “Materials Science and Engineering: An Introduction, 8th Edition” kitabının 

ilk 5 konusu olan aşağıdaki listedeki başlıklardan oluşan toplamda 10 soruluk bir sınav 

olacaktır. Bu sınavdan en az 50 puan almak gereklidir.  

-Atomik yapı ve Atomlararası Bağ  

-Katılarda Kristal Yapılar 



-Katılarda Kusurlar

-Yayınma

-Metallerin Mekanik Özellikleri

(3) İkinci sınav Nanomalzemeler, Nanomalzemelerin Üretim Teknikleri ve 

Karakterizasyonu konularını içeren toplam 20 soruluk bir sınav olacaktır. Bu 20 soru 

içinden 10 tane soru seçilip cevaplanacaktır. Bu sınavdan da en az 50 puan almak gereklidir. 

(4) Bu iki sınavın ortalama puanı en az 65 puan olması durumunda sözlü sınava giriş hakkı 

kazanılacaktır. Aksi durumda yeterlilik sınavından başarısız olarak değerlendirilecektir. İki 

sınavdan da en az 50 puan almayıp toplamda 65 puanı geçse bile sınavdan başarısız sayılır. 

(4) Öğrencilerin ikinci sınavda fazladan cevapladıkları sorular değerlendirmeye katılmaz. 

Soruların her biri 10 puan değerindedir. 

(5) Yazılı sınavlar peş peşe ve ayrı günlerde yapılacak olup süresi her oturum için 3 saattir. 

Sözlü sınav esasları: 

(1) Nanoteknoloji Enstitüsü doktora yeterlik sözlü sınavında öğrenciler, TÜBİTAK 

(1001,1002) Proje Başvuru formatında bir proje taslağı hazırlayarak Enstitü sekreterliğine 

teslim etmek zorundadır. Yazılı sınavlarda başarılı olan öğrenciler azami 10 gün içerisinde 

sözlü sınav için Jüri karşısında proje önerisinin savunmasını yapması gerekir. 

(2) Proje taslağı yazılı sınavlardan 1 ay öncesinde Enstitü sekreterliğine teslim edilmelidir. 

Aksi durumda değerlendirmeye alınmayacak olup, Sözlü sınavdan başarısız sayılacaktır. 

(3) Sözlü sınavdaki projenin savunması ve Doktora Yeterlilik Jürisinin değerlendirmesi 

sınavın başarı notunu belirleyecektir. 

Başvuru esasları:  

(1) Doktora yeterlik sınavına girmek isteyen öğrenciler güz ve bahar döneminin ilgili akademik 

takviminde belirtilen tarihlerde başvurularını yaparlar. 

(2) Başvuruda bulunacak öğrenciler, “FR-0112-Doktora Yeterlik Başvuru Formu ”nu doldurup 

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına ve danışmanlarına onaylattıktan sonra formda belirtilen ekler ile 

birlikte (transkript ve dil belgesi) Nanoteknoloji Enstitüsü Sekreterliğine teslim ederler.  

(3) Yeterlilik Sınav tarihleri Nanoteknoloji Enstitüsü internet s ayfasında ilan edilecektir.


