
Doktora öğrencilerimizin girmesi gereken “Yeterlik Sınavı” hakkındaki bazı Yönetmelik maddeleri aşağıda 

verilmiştir. 

 

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ 

Yeterlik Sınavı 

MADDE 33 - (4) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınav 

enstitü yönetim kurulunun belirlediği takvim içinde olmak üzere komitenin ilan ettiği gün ve saatlerde ilgili 

enstitüde yapılır. Yazılı sınavda başarılı olan öğrenci ilgili anabilim dalında sözlü sınava alınır. Öğrencinin 

doktora yeterlik sınavında başarılı sayılabilmesi için, yazılı ve sözlü sınavların her birinden, en az CB 

(75/100) harf notunu alması gerekir. Doktora yeterlik sınavı toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü 

öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır. 

(5) Sınav jürisi öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek, öğrencinin başarılı 

veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, başarısızlık halinde sınav jürisinin 

gerekçeleriyle birlikte bir tutanakla, anabilim/anasanat dalı başkanlığına ve yeterlik sınavını izleyen üç gün 

içinde de ilgili enstitüye bildirilir. Enstitü yönetim kurulu gerekli gördüğü durumlarda sınav evraklarını 

inceleme ve değerlendirme komisyonu kurar. 

 

Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Kurulu’nun 08.01.2019 tarih ve 2019/02 nolu toplantısında alınan 1 
nolu karar ile Makine Mühendisliği Bölümü Doktora Programı öğrencilerinin gireceği “Doktora Yeterlik 
Sınavı Yazılı Bölümü” hakkında aşağıdaki kararlar alınmıştır. 
 
“Doktora Yeterlik” sınavına girecek olan öğrencilerimizin bu kararlara uygun bir şekilde sınava 
hazırlanmaları gerekmektedir. 
 
1) Yazılı sınava girecek tüm öğrencilerin, herhangi bir dal ayrımı olmadan aynı sorularla sınava girmelerine 
karar verilmiştir. 
2) Yazılı sınav sorularının zorunlu ve seçmeli sorular olmak üzere iki kısımdan oluşmasına karar verilmiştir. 
3) Yazılı sınavın ilk üç sorusu, zorunlu soruları içermektedir. Fizik, Teknik Resim ve Diferansiyel denklemler 
derslerinden birer tane olmak üzere onar puanlık üç adet zorunlu sorunun (3x10=30) öğrenciler tarafından 
cevaplandırılmasına karar verilmiştir. 
4) Seçmeli soruların; 

Akışkanlar Mekaniği, 
Termodinamik, 
Isı Transferi, 
Statik, 
Dinamik, 
Mukavemet, 
Malzeme (Malzeme Bilimine Giriş ve Mühendislik Malzemeleri) 
Makine Elemanları, 
Makine Dinamiği 

derslerinden en az bir soru içermesine karar verilmiştir. 
5) Öğrencinin seçmeli sorular içerisinden seçerek cevaplandırdığı ve cevap kağıdında değerlendirilmesini 
istediğini belirttiği beş sorunun, on beşer puandan (5x15=75) değerlendirilmesine karar verilmiştir. 
6) Beşten fazla seçmeli sorunun cevaplandığı ve öğrenci tarafından hangi beş cevabın değerlendirileceğinin 
cevap kağıdında belirtilmediği durumlarda, dördüncü sorudan başlamak üzere öğrencinin seçmeli sorulara 
verdiği ilk beş cevabın değerlendirme kapsamına alınmasına karar verilmiştir. 
7) Üçüncü ve beşinci maddede belirtilenler çerçevesinde; öğrenciden, üçü zorunlu soru olmak üzere toplam 
sekiz soru cevaplamasının istenmesine karar verilmiştir. 
8) Yazılı sınava dair alınan bu kararların, bölüm web sayfasında her dönem başında duyurulmasına karar 
verilmiştir. 
 


