
 

1.YARIYIL 

(Ders aşaması) 

Kesin kayıt evraklarının teslimi 

Danışman atanması 

Ders kayıt formlarının Enstitüye 

teslimi 
 

 

Bilimsel hazırlık 

programı var mı? 

HAYIR 

1. ve 2. YARIYIL 

(Ders aşaması) 

Katkı payının yatırılması 

Ders kayıt formlarının Enstitüye teslimi 

Üst üste iki yarıyıl ders kaydı yaptırmayan öğrencinin 

ilişiği kesilir. 

 

2. yarıyıl sonunda  

En az 240 AKTS ve 

derslerden en az CB 

aldı mı?  Seminer  

ve uzmanlık alan 

dersinden  başarılı 

mı? 

Öğrencinin ilişiği 

kesilir. 

EVET

T 

EVET 

3. yarıyıl 

sonunda  

En az 240 AKTS 

ve derslerden en 

az CB aldı mı?  

Seminer  ve 

uzmanlık alan 

dersinden  

başarılı mı? 

4. yarıyıl 

sonunda  

En az 240 

AKTS ve 

derslerden en 

az CB aldı mı?  

Seminer  ve 

uzmanlık alan 

dersinden  

başarılı mı? 

Bilimsel hazırlık 

programında, en 

geç 2. yarıyıl  

sonunda  GNO en 

az 3 mü? 

 

H
A

Y
IR

 

H
A

Y
IR

 

En geç 5. yarıyılın sonuna kadar yeterlik 

sınavına girilmesi  

 

EVET 

EVET 

EVET 

Yeterlik sınavları, Enstitü anabilim dalı başkanlığı tarafından 

önerilen ve Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanan ve iki 

yıl görev yapan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından 

düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları 

hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri 

kurabilir. 

 

 

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 

DOKTORA EĞİTİMİ AKIŞ ÇİZELGESİ 

 

 

2. ve sonraki 

yarıyıllar 

sonunda 
GNO 2’den 

az mı?  

HAYIR 

EVET 

HAYIR 



 

Yeterlik sınavları Şubat ve Eylül aylarında Enstitü 

Kurulunun belirlediği tarihlerde yapılır. Doktora 

yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde 

yapılır. 

Doktora 

yeterlilik 

sınavından 
başarılı mı? 

Kararın, yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde 

Anabilim Dalı Başkanlığınca Enstitüye bildirilmesi  

“ Doktora Yeterlilik Sınavı Tutanağı” 

“Doktora Yeterlik Sözlü Sınavı Tutanağı” 
“Yazılı Sınav Evrakı” 

 

 

 

 

TEZ ÖNERİSİ 

SAVUNMASI  

Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim 

Kurulu onayı ile bir ay içinde “tez izleme komitesi”nin oluşturulması  

 

Yeterlilik sınavından sonra, En geç altı ay içinde, araştırmanın amacını, 

yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisinin tez izleme komitesi 

önünde dinleyicilere açık şekilde sözlü olarak savunulması 

Öğrencinin 

ilişiği kesilir. 

EVET 

HAYIR 

2. Doktora 

yeterlilik 

sınavından 
başarılı mı? 

EVET 

HAYIR 

2. Tez önerisi 

savunması başarılı 

mı? 

RET 

RET 

Danışmanı ve tez konusu değişen 

aday, altı ay içinde 2. tez önerisi 

savunmasını yapar. 

Sadece tez konusu değişen aday, üç ay 

içinde 2. tez önerisi savunmasını yapar. 

TEZ AŞAMASI  

KABUL 

KABUL 

Kararın, yeterlik sınavını izleyen 

üç gün içinde Enstitüye bildirilmesi  

“Doktora Tez Önerisi Tutanağı” 

“Doktora Tez Önerisi Formu” 

R
E

T
 

http://sbe.cu.edu.tr/dosya1/form/98.doc
http://sbe.cu.edu.tr/dosya1/form/99.doc
http://sbe.cu.edu.tr/dosya1/form/100.doc
http://sbe.cu.edu.tr/dosya1/form/121.doc


 

Tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. Tez izleme 

komitesi başkanı toplantı tarihinden en az bir ay önce öğrenciden aldığı tez gelişme raporunu komite üyelerine yazılı olarak 

iletir. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin 

tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir değerlendirilir. Tez gelişme raporu, toplantının yapıldığı 

tarihten itibaren en geç bir hafta içerisinde Tez İzleme Komitesi tutanağı ile birlikte Enstitüye bildirilir. Komite tarafından üst 

üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.  

“Doktora Tezi Dönem Raporu” 
“Doktora Tezi Dönem Raporu Değerlendirme Tutanağı” 

En erken 8. 

yarıyıl, en geç 

12. yarıyıl 

sonunda tezi bitti 

mi? 

HAYIR 

Ek süre hakkı 

kullanıldı mı? 

(En çok 4 

yarıyıl) 

HAYIR 

Öğrencinin 

ilişiği kesilir. 

EVET 

En çok 4 yarıyıl ek süre 

EVET 

Tez izleme komitesi başkanı, öğrencinin jüri üyesi sayısının bir fazlası kadar hazırladığı tezini Anabilim Dalı 

Başkanlığı kanalıyla Enstitü Müdürlüğüne sunar. Anabilim Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim 

Kurulu onayı ile atanan jüri üyeleri Enstitü tarafından kendilerine, tez teslim tarihinden itibaren en geç bir ay 

içinde tez izleme komitesi başkanının başkanlığında toplanarak, öğrenciyi sınava alır. 

“Doktora Tezinin Jüri Üyelerine Teslim Tutanağı” 

“Doktora Tez İnceleme ve Değerlendirme Raporu” 
“Doktora Tez Savunma Sınavı Tutanağı” 

 

TEZ SINAVI 

SONUCU 
RET 

KABUL 

 

Öğrencinin ilişiği 

kesilir. 

Tezin ve CD’nin Kütüphaneye teslim edilmesi 

“Doktora Tez ve CD'nin Kütüphaneye Teslim Formu”  

DÜZELTME 

 

En geç altı ay içinde 

düzeltme yapılır. 

DİPLOMA 

TEZ AŞAMASI  

http://sbe.cu.edu.tr/dosya1/form/122.doc
http://sbe.cu.edu.tr/dosya1/form/103.doc
http://sbe.cu.edu.tr/dosya1/form/105.doc
http://sbe.cu.edu.tr/dosya1/form/107.doc
http://sbe.cu.edu.tr/dosya1/form/106.doc
http://sbe.cu.edu.tr/dosya1/form/94.doc

