
DY_Jüri_Talep formu T.C. 
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 

GSÜ SBE 

DOKTORA YETERLİK SINAVI JÜRİ ÖNERİ ve SINAV TALEP FORMU 
 Bu form, danışman tarafından doldurularak, ilgili anabilim dalı başkanlığına e-posta ekinde gönderilir.
 Sınava ikinci kez girecek öğrenciler için DY_Zaman bildirim formu doldurulur, bu form kullanılmaz.
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……………………………………………………………………… Anabilim Dalı Başkanlığına 
Danışmanlık görevini yürüttüğüm ve aşağıda bilgileri yer alan öğrencimizin halen sürmekte olan 

yarıyılda düzenlenmesi öngörülen doktora yeterlik sınavının zamanı ve bu sınavda görev yapabilecek jüri 
üyelerine ilişkin önerilerimi gereği için bilgi ve müsaadelerinize arz ederim. 

Unvan 
Ad-Soyad 

İmza 
Aktif 

e-posta
adresi

Ö
Ğ

R
E

N
C
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Sınava giriş sayısı*  İlk kez 

Sorumlu olduğu aşamalar Yazılı ve sözlü 

Ad Soyad 

Öğrenci numarası 
Aktif 

e-posta
adresi

Yetiştirme programı ☐ ÖYP ☐ Hami Üniversite ☐ Öncelikli Alan

Kayıtlı olduğu program 

DOKTORA YETERLİK SINAVI İÇİN ÖNERİLEN ZAMAN 

YAZILI SINAV Tarih : ……/ ……./ 202 Saat : ……… :……… 

SÖZLÜ SINAV* Tarih : ……/ ……./ 202 Saat : ……… :……… 

DOKTORA YETERLİK SINAVI İÇİN ÖNERİLEN JÜRİ ÜYELERİ* 

Unvan 
Ad - Soyad 

Yükseköğretim 
Kurumu 

Fakülte 
Anabilim Dalı Kurumsal aktif 

e-posta adresi

1 

2 

3 

4 

5 

6** 

1.yedek 

*** 

2.yedek 

*** 
* Sınava ikinci kez girecek öğrenciler için DY_Zaman bildirim formu doldurulur
** Asil jürinin 6 (altı) öğretim üyesinden oluşması halinde, danışmanın oy hakkı bulunmaz. Asil jüri 5 kişi ise, bu satır boş bırakılır.
*** Yedek üyelerin, GSÜ’den ve diğer üniversitelerden birer öğretim üyesi olacak şekilde önerilmesi gerekmektedir.
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