
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ 
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 

DOKTORA AKIŞ ŞEMASI 

Alacağınız dersler 

mülakat esnasında Jüri 

tarafından belirlenir. 

Bilimsel Hazırlık için 

maksimum süre 

2 yarıyıldır. Bu süre 

sonunda başarısız olan 

öğrencinin ilişiği 

kesilir. 

Evet 

 

Bilimsel hazırlık dersleri alacak mısınız? 

Hayır 

3 TİK ara raporu başarı ile tamamladınız mı? 

(240 AKTS yi tamamladınız mı?) 

Evet 

Hayır Tezinizi savunana kadar her dönem TİK raporu vermek 

zorundasınız. 

Başarılı tez savunması sonrası yapılması gerekenler dokümanını sbe.cankaya.edu.tr adresinden inceleyiniz. 

Tez savunma tarihini takip eden 1 ay içerisinde tez yazım kılavuzuna göre hazırlanmış ciltli tezinizi, 2 adet CD, 3 adet tez veri giriş 

formu, benzerlik raporu ve 1 adet tezin arşivlenmesi ve açık erişime açılması izin formunun enstitüye teslim edilmesi gerekmektedir.  

Mezuniyet tarihiniz tez teslim tarihiniz olarak kabul edilir. 

 

Başarısız 
En geç 6 ay içerisinde gerekli düzeltmeleri yaparak 

aynı jüri önünde yeniden savunma yapmalısınız. 
Tez Savunma  

Sonucunuz Nedir? 

Başarılı 

 

Düzeltme 

 

İLİŞİĞİNİZ 

KESİLİR 

Mezuniyet için yayın şartı sağlandı mı? 

 

Hayır 

 Tez savunmasına girebilirsiniz. 

 Tezinizi tez yazım kılavuzuna uygun olarak hazırlayınız ve 

intihal için tez uzmanına mail atınız. 

 “Tez Savunma Tarihi ve Jüri Atama Formunu” ABD’ na 

teslim ediniz.  

 

Tez savunmasına giremezsiniz. 

Evet 

TİK-TEZ DÖNEMLERİ 

 TİK raporu, tez önerisinin kabul edildiği dönemi takip eden dönemden itibaren verilmeye başlanır. 

 Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında TİK raporunu komite üyelerine sunmalısınız. 

 TİK raporu verilmemesi halinde o dönem için başarısız sayılırsınız. 

 Tezin sonuçlanabilmesi için en az 3 başarılı TİK raporu sunulması gerekir.  

TİK tarafından üst üste iki kez veya 

aralıklı olarak üç kez başarısız 

bulunursanız program ile ilişiğiniz 

kesilir. 

MEZUNİYET KOŞULLARI 

 7 Ders (İşletme Doktora 9 Ders)+ Seminer + RME 500 (müfredatta varsa) + Yeterlik+ Tez Önerisi+ Tez almak zorundasınız. 

 7 Ders+ Seminer + RME 500 (müfredatta varsa)  derslerini ilk 4 dönemde başarıyla tamamlamalısınız. 

Eğitim- öğretim süresi en az 8 yarıyıl, en fazla 12 yarıyıldır. (Bilimsel Hazırlık hariç) 

 3.00 not ortalaması,  (Hukuk Fakültesi için 80), 21 kredi (İşletme Doktora 27 Kredi) ve 240 AKTS kredisini sağlamanız gerekmektedir. 

 

2.YARIYIL DERS DÖNEMİ 

Danışmanınızla birlikte planlama yaparak derslerinizi seçiniz. 

Tez danışmanınızı en geç dönem sonuna kadar belirleyiniz. 

RME 500 dersini (müfredatta varsa) ve Seminerinizi verebilirsiniz. 

 

3.YARIYIL DERS DÖNEMİ 

Danışmanınızla birlikte planlama yaparak derslerinizi seçiniz. 

RME 500 dersini (müfredatta varsa) ve Seminerinizi verebilirsiniz. 

 

4.YARIYIL DERS DÖNEMİ 

Almanız gereken dersleri tamamlamadıysanız danışmanınızla birlikte planlama yaparak derslerinizi seçiniz. 

RME 500 dersini (müfredatta varsa)  ve Seminerinizi verebilirsiniz. 

Tez konunuzu Tez Danışmanızla birlikte en geç dönem sonuna kadar belirleyiniz. 

 4 yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan dersleri, RME 500 (müfredatta varsa) ve Seminer dersini başarıyla tamamlamayan öğrencinin ilişiği kesilir. 

 4 yarıyıl sonunda tüm dersleri alıp başarılı olmanıza rağmen genel not ortalamanız 3.00’ın altında ise CB notu aldığınız derslerden sınav hakkı kullanabilirsiniz. 

5.YARIYIL YETERLİK SINAVI DÖNEMİ 

Dersleri, RME 500( müfredatta varsa) ve seminerinizi başarı ile tamamladığınız yarıyılı takip eden ilk yarıyılda (en geç 5.dönem) doktora yeterlik sınavına 

girmek zorundasınız. 

Yeterlik Sınavına Mayıs ve Kasım aylarında olmak üzere bir yılda en fazla iki defa girebilirsiniz. 

Yeterlik Sınavına girmezseniz başarısız sayılırsınız. 

Yeterlik Sınavından iki kez başarısız olmuşsanız ilişiğiniz kesilir. 

 

1.YARIYIL DERS DÖNEMİ 

Danışmanınızla birlikte planlama yaparak derslerinizi seçiniz. 

RME 500 dersini (müfredatta varsa) ve Seminerinizi verebilirsiniz. 

 

6.YARIYIL TEZ ÖNERİSİ DÖNEMİ 

Yeterlik sınavında başarılı olduktan sonra en geç bir ay içinde Tez İzleme Komitenizi oluşturmanız gerekmektedir. 

Tez önerisi doktora yeterlilik sınavından en geç altı ay içinde TİK önünde sözlü olarak savunulur ve “Doktora Tez Önerisi Tutanak Formu”  ve “TİK Tutanak 

Formu” Anabilim Dalınız aracılığıyla Enstitüye iletilir. 

 

İLİŞİĞİNİZ KESİLİR. 
Başarısız 

İkinci Defa 

 

Öğrenci bir sonraki yarıyılda yeniden 

sınava alınır. 

Yeterlik Sınavı 

Sonucunuz nedir? 

Başarılı 

Başarısız 

İlk Defa 

 

Düzeltme için 1 ay süre verilir. 

Bu süre sonunda kabul ya da 

red yönünde karar verilir. 

Karar red ise tekrar sınava 

girilir. 

Düzeltme 

 

Tez danışmanı/konusu değişmişse 

6 ay, değişmemiş ise 3 ay içinde tekrar 

sınava girmelisiniz. 

Tez önerisi savunma 

sonucu nedir? 

Kabul 

Red 

İlk Defa 

 

Red 

İkinci Defa 

 

İLİŞİĞİNİZ 

KESİLİR. 


