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İŞLETME ENSTİTÜLERİ 

ON-LINE & KARMA YAPILACAK OLAN
DOKTORA YETERLİK SINAVI UYGULAMA ESASLARI )

Danışman

• Danışman öğretim üyesi Doktora Yeterlik Jürisi ve öğrenci ile birlikte belirlediği sınav tarihini en geç bir hafta kala Sınav Tarihi
Tebliğ Formunu osmanyıldız@sakarya.edu.tr elektronik posta adresine iletir.

* Sınav Tarihi Tebliğ Formu  indir

Enstitü
• Danışman tarafından enstitüye bildirilen yazılı ve sözlü sınav tarihleri enstitü elektronik sayfalarında ilan edilir.

Danışman
• Danışman öğretim üyesi sınav saatinden en az 15 dakika önce, SABİS'te açılmış olan yeterlilik sınavı dersine girerek sanal sınıf açar

ve yazılı sınav dökumanını paylaşır.
* Yeterlik Yazılı Soruları Kağıdı indir

Öğrenci

• Öğrenci SABİS'te açılan sanal derste sınav sorularını bilgisayar başında gözetim altında el yazısı ile yanıtlar. Yanıtları yazma süreci
boyunca öğrencinin sınav ortamı (cevapların yazıldığı masa da dahil olmak üzere) kameranın açısında olmalıdır ve tamamladığında
sınav kağıdını danışman öğretim üyesinine elektronik posta yolu ile gönderir (Okunabilir netlikte fotoğraf olarak gönderir).

Danışman
• Öğrencinin yazılı sınav kağıdının değerlendirilmesinin yapılabilmesi için  sınav kağıdını ve yazılı sınav değerlendirme formunu 

jüri üyelerine elektronik posta yoluyla gönderir.
* Jüri Üyesi Yazılı Sınav Değerlendirme Formu indir

• Danışman tarafından gönderilen öğrencinin yazılı sınav kağıdını değerlendirerek yazılı sınav değerlendirme formunu (imzalı) danışman
öğretim üyesine elektronik posta yoluyla gönderir.

Danışman

• Jüri üyelerinden gelen sınav değerlendirme formlarına göre yazılı sınav sonucunu (Başarılı/Başarısız) öğrenciye bildirir.
• Yazılı sınavdan (en az 75 puan) başarılı bulunan öğrenciye sözlü sınav için daha önce belirlenen saatte Google Meet'e jüri üyelerini ve

öğrenciyi davet ederek sözlü sınavını gerçekleştirir ve sınavı kayıt altına alır.  

Öğrenci
• Yazılı sınav sonucunda danışman tarafından kendisine başarılı olduğu bildirilen öğrenci daha önceden belirlenmiş olan sözlü sınav

saatinde Google Meet üzerinden online olarak sözlü sınava katılır.

• Yazılı sınavdan jüri değerlendirmesi sonucunda başarılı bulunan öğrencinin sözlü sınavının yapılması için daha önceden belirlenmiş 
olan sözlü sınav saatinde ilgili platformda online olarak Google Meet üzerinden sözlü sınava katılır.

Danışman
• Sözlü sınav değerlendirmesi için sözlü sınav değerlendirme formunu jüri üyelerine elektronik posta yoluyla gönderir.

• Öğrencinin başarı durumu her bir jüri üyesi tarafından ayrı ayrı beyan edilerek Google Meet platformunda kayıt altına alınır.

• Sözlü sınav değerlendirme formunu (imzalı) ve yazılı sınav kağıdını danışman öğretim üyesine elektronik posta yoluyla gönderir

Danışman
• Jüri üyelerinden gelen sınav değerlendirme formlarına göre sözlü sınav Başarılı/Başarısız durumunu öğrenciye bildirir.

Danışman

• Danışman ve Komite Değerlendirme Formunu ile birlikte Jüri üyelerinden gelen yazılı ve sözlü sınav değerlendirme formlarını, 
öğrencinin yazılı  sınav soru ve cevap kağıtlarını ve  sözlü sınava ait video kaydını kadiry@sakarya.edu.tr elektronik posta adresine
gönderir.

* Jüri Üyesi Sözlü Sınav Değerlendirme Formu İndir 

* Danışman ve Komite Değerlendirme Formu indir

http://gsb.sakarya.edu.tr/sites/gsb.sakarya.edu.tr/file/DilekceOrnekleri/Yeterlik2020/S%C4%B1nav%20Tarihi%20Tebli%C4%9F%20Formu_rev(2).xlsx
http://gsb.sakarya.edu.tr/sites/gsb.sakarya.edu.tr/file/DilekceOrnekleri/Yeterlik2020/Doktora%20Yeterlik%20Yaz%C4%B1l%C4%B1%20Sorular%C4%B1%20ve%20Cevap%20Ka%C4%9F%C4%B1d%C4%B1_rev(4).xlsx
http://gsb.sakarya.edu.tr/sites/gsb.sakarya.edu.tr/file/DilekceOrnekleri/Yeterlik2020/J%C3%BCri%20%C3%9Cyesi%20Yaz%C4%B1l%C4%B1%20De%C4%9F.%20Frm.xlsx
http://gsb.sakarya.edu.tr/sites/gsb.sakarya.edu.tr/file/DilekceOrnekleri/Yeterlik2020/J%C3%BCri%20%C3%9Cyesi%20S%C3%B6zl%C3%BC%20De%C4%9F.%20Frm.xlsx
http://gsb.sakarya.edu.tr/sites/gsb.sakarya.edu.tr/file/DilekceOrnekleri/Yeterlik2020/Dan%C4%B1%C5%9Fman%20ve%20Komite%20B%C5%9Fk.%20De%C4%9F.%20Frm.xlsx



