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Gıda Mühendisliği doktora yeterlik uygulama esasları İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ 

ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ dikkate alınarak 

hazırlanmıştır. Doktora yeterlik sınavı (DYS), öğrencinin Gıda Mühendisliği alanındaki bilgi 

birikimi, yeteneğini ve araştırmaya olan eğilimini belirleyecek yazılı ve sözlü sınavlardan oluşur. 

Yeterlik sınavları, 5 kişilik Doktora Yeterlik Komitesi (DYK) tarafından düzenlenir ve yürütülür.  

DYS’nın tümü İngilizce olarak yapılır. 

Madde 1. Doktora Yeterlilik Sınav Komitesinin Oluşturulması:  

Doktora yeterlilik sınav komitesi, ana bilim dalı başkanı ve farklı çalışma alanlarından (doktora 

yeterlilik sınavının içeriğinde belirlenmiş olan alanlarda yetkin, tercihen o konularda ders veren 

öğretim üyeleri arasından seçilmesine dikkat edilir) öğretim üyelerinin katılımıyla üç yılda bir 

oluşturulur. Yeterlik sınavları, 5 kişilik Doktora Yeterlik Komitesi (DYK) tarafından düzenlenir 

ve yürütülür. 

Madde 2. Doktora Yeterlilik Sınavının İçeriği ve İşleyiş: 

İçerik: Doktora yeterlilik sınavı, öğrencinin ilgili doktora çalışmasını yürütebilmesi için yeterli 

bilgi birikimi ve analitik yeteneklere sahip olup olmadığını ölçebilmek için yazılı ve sözlü 

sınavlardan oluşur. Öğrenciye doktora yeterlilik sınavında doktora eğitim planında tanımlanmış 

zorunlu dersler çerçevesinde dört alandan (transport phenomena, deneysel tasarım, gıda 

mikrobiyolojisi, gıda kimyası) yazılı sınav soruları sorulur. Doktora eğitim programında yer alan 

zorunlu dersler aşağıda sıralanmıştır. 

 

FE 532 Food Engineering Principles (açık kitap) 

FE 536 Design of Experiments (açık kitap) 

FE 503 Advanced Food Microbiology (kapalı kitap) 

FE 511 Advanced Food Chemistry (kapalı kitap) 

 

Sözlü sınav için öğrenciye Gıda Mühendisliği alanında yapılan çalışmaları içerecek şekilde, 

yüksek etki değerine sahip dergileride basılmış makale verilir. Sözlü sınavın amacı öğrencinin 

Gıda Mühendisliğinin farklı disiplinlerindeki temel kavramları anlama düzeyini ve doktora 

düzeyinde bilgi birikimini belirlemektir. Ayrıca öğrenci doktora yeterlilik sınavının içeriğinde 

belirlenmiş olan alanlardan genel değerlendirmeye de tabi tutulur. 

 

İşleyiş: Sınav öncesinde yazılı sınav sorusu ve makale vermek isteyen tüm bölüm öğretim 

üyelerine ve jüri üyelerine e-posta aracılığı ile açık çağrı yapılır. Yazılı soru veren bölüm 



hocalarının ve jüri üyelerinin soruları ve çözümleri bölüm soru havuzuna alınır ve yukarıda 

bahsedilen alanlara göre ayrılır. Soru havuzu, ağırlıklı olarak, 4 adet zorunlu dersi sürekli (S) veya 

dönüşümlü (D) olarak veren hocaların ve uzmanlık alanı direkt olarak bu derslerden birisiyle ilgili 

hocaların (U) katkılarıyla oluşturulur ve her doktora yeterlilik sınavından önce soru ve cevapları 

şeklinde hazırlanarak yenilenir. 

 

Sözlü sınav yazılı sınavlardan 1 hafta sonra düzenlenir. Öğrencilere, jüri üyelerince bölüm 

başkanlığına sözlü sınav için verilmiş makaleler kullanılır. Juri üyelerinin verdiği makaleler yazılı 

sınavların bittiği gün bölüm başkanı tarafından öğrencilere kura ile dağıtılır. Öğrenciler sözlü 

sınavdan önce makaleyle ilgili eleştirel bir raporu jüri üyelerine gönderir. Sözlü sınavda öğrenci 

makale ve temel alan bilgileri yönünden ingilizce olarak sorgulanır ve başarı notu jüri üyelerince 

belirlenir. 

 

NOT:  Nisan 2018 döneminde sınava soru gönderen öğretim üyeleri şu şekildedir: 

(Food Microbiology için Prof. Dr. Figen Korel (D), Doç. Dr. Handan Baysal (D), Yrd. Doç 

Dr. Çağatay Ceylan (U);  

Food Engineering Principles için Prof. Dr. Sevcan Unluturk (S), Yrd. Doç. Dr. Beste 

Bayramoğlu (U), Prof. Dr. Filiz İçier (bölüm dışından jüri üyesi),  

Food Chemistry için Prof. Dr. Ahmet Yemenicioğlu (D), Prof. Dr. Banu Özen (D), Doç. 

Dr. Seda Ersus Bilek (bölüm dışı jüri)   

 Design of Experiments için Prof. Dr. Figen Tokatlı (S)). 

 

Madde 3. Doktora Yeterlilik Jürisinin Belirlenmesi: 

 

Doktora yeterlilik jürisi her öğrenci için tez danışmanı, bölüm dışından 2 adet öğretim üyesi, 

bölüm başkanı ve bölümden 1 öğretim üyesi olmak üzere 5 kişi olarak oluşturulur. Doktora 

yeterlilik sınav komitesi jüri listelerinin son halini onaylar. 

 

Madde 4. Sınav tarihinin duyurulması 

Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen doktora öğrencileri en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi 

ile kabul edilen doktora öğrencileri ise en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar doktora yeterlik 

sınavına alınır. Bu süreler içerisinde doktora yeterlik sınavına girmeyen öğrencilerin programla 

ilişiği kesilir. DYS, İYTE Akademik Takvimde belirtilen tarih aralığında yapılır. Yazılı sınav 

önceden öğrencilere duyurulur. Dört adet zorunlu dersten yapılan yazılı sınavda sınav 

gözetmenliğini bu dersleri sürekli veya dönüşümlü olarak veren öğretim üyeleri yapar.  

 

Madde 5. Yazılı ve Sözlü Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi 

 

Yazılı sınav sonuçlarının değerlendirilmesi önceden bölüm başkanlığına juri üyelerince sunulmuş 

olan cevaplar dikkate alınarak yapılır. Herhangi bir hata olmaması adına her sorunun puantajının 



soruyu soran hoca tarafından yapılması esastır. Sınava bölüm dışından farklı üniversitelerden 

katılan jüri üyeleri, istemeleri durumunda, sorularına verilen cevapların doğruluğunu bizzat 

kendileri kontrol eder. Aksi durumda farklı üniversitelerden katılan jüri üyelerinin sorularına 

verilen cevapların doğruluğu bizzat kendisinin bölüm başkanlığına verdiği cevaplara göre ve ilgili 

zorunlu dersi sürekli veya dönüşümlü olarak veren bölüm hocası tarafından yapılır. 

 

Yazılı sınavda başarılı olan öğrenci sözlü sınava alınır. Her dersin yazılı sınav sonucu  tüm 

sorulardan alınan toplam puan olarak 100 üzerinden hesaplanır. Yazılı sınav başarı puanın 70 ve 

üzeri olması gerekmektedir.  Dört dersin genel not ortalaması 70’in üzerinde olan öğrenciler yazılı 

sınavdan başarılı kabul edilir.  

 

Şartlı geçme: Üç dersin not ortalaması 70’in üzerinde olan ve 1 dersten 70’in altında not almış 

ancak toplamda dört dersten alınan notların genel ortalaması 70 üzerinde olan öğrenciler de yazılı 

sınavdan başarılı kabul edilirler ve sözlü sınava alınırlar. Bu durumda öğrencinin kaldığı dersten 

minimum 30 alması şartı aranır.  Sözlü sınavdan geçmeleri durumunda başarısız oldukları tek dersi 

yeniden almak ve geçmek kaydıyla başarılı kabul edilirler.  

 

Not ortalaması 70 in altında kalan öğrenciler yazılı sınavda başarısız kabul edilirler ve sözlü sınava 

alınmazlar. Yazılı sınavda başarısız olan öğrenciler yeterlik sınavından da başarısız kabul edilir.  

 

Madde 6. Doktora Yeterlilik Sınavı Başarı Durumu 

 

Her bir yazılı sınavdan en az 70/100 alan veya şartlı geçme koşulunu sağlayan, tüm yazılı 

sınavların ortalaması da 70/100 veya yukarı olan ve sözlü sınav ortalaması da 70/100 veya yukarı 

olan öğrenciler “Doktora Yeterlik Sınavı” nı başarmış kabul edilir. 

Öğrencinin doktora yeterlik sınavından başarılı olması için hem yazılı hemde sözlü sınavdan 

başarılı olması gereklidir. Başarısızlık durumunda öğrencinin hem yazılı hemde sözlü sınavı 

tekrar etmesi gerekmektedir.  

Doktora yeterlik sınavında ilk hakkını kullanan ve başarısız olan öğrenciler, takip eden yarıyıl 

içinde yapılacak olan ikinci yeterlik sınavı haklarını kullanırlar. Bu öğrenciler ilk haklarında yazılı 

sınavdan başarılı olmuşlarsa ikinci haklarında yazılı sınava tekrar alınmazlar. 

 

Madde 7. Sonuçların ilanı: Aynı zamanda jüri üyesi olan bölüm başkanı doktora yeterlilik 

komitesini toplar ve hangi öğrencinin başarılı, hangisinin başarısız olduğu konusunda 

bilgilendirme yapar. Bu toplantının ardından bölüm başkanı sonuçları bizzat öğrencilere duyurur. 

Duyuru öğrenci bölümdeyse yüzyüze, bölümde değilse telefonla yapılır. 

Jüri üyelerinin tamamı sözlü sınavdan önce sonuçlardan haberdar edilir ve başarılı/başarısız olan 

öğrencilere göre sözlü sınav programı yeniden düzenlenir. Sözlü sınava katılacak hocalar yeni 

sınav programından yazılı olarak haberdar edilir. 

 



Madde 8. Öngörülemeyen Durumların Dikkate Alınması: 

Gıda Mühendisliği ana bilim dalında doktora yeterlilik sınavının yapılmasında uygulanacak 

yöntem ve esaslarda yeralmayan bir durumla karşılaşılması durumunda doktora yeterlilik sınav 

komitesi toplanır ve ilgili durumu değerlendirir. 


