İTÜ SBE İŞLETME DOKTORA PROGRAMI
SIKÇA SORULAN SORULAR

Kimler başvurabilir?
İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler, Sosyal Bilimler veya Mühendislik Fakültesi lisans veya yüksek lisans
(YL) mezunları.

Tezsiz YL mezunları başvurabilir mi?
06/02/2013 tarihi öncesi YL kaydı olanlar dışında tezsiz YL mezunları başvuramaz.

Başvuru koşulları nelerdir?
Başvuru koşulları yıldan yıla değişebilmektedir. Başvurular başladığında http://www.sis.itu.edu.tr
sayfasından ilan edilir. Temel olarak, genel not ortalaması (GNO) ve ALES/GRE/GMAT gibi sınavlardan
belli puanlar istenmektedir. Ayrıca, adaylar İTÜ’nün belirlediği yabancı dil koşulunu sağlamalı ve
belgelendirmelidir (doktorada koşullu kabul bulunmamaktadır). Sınav belgelerinin geçerlilik
sürelerine dikkat edilmelidir. Bunların dışında, başvuruda bir niyet mektubu, araştırma önerisi yazısı
ve ön olur yazısı gerekecektir (bkz aşağıda). Yurtdışı YL diploması ile başvuruluyorsa not ortlaması
koşulunun sağlanıp sağlanmadığıyla ilgili program koordinatörlüğüne danışılabilir.

Lisans diplomasıyla başvurulabilir mi?
Evet. Ama başvuruda istenen koşullar faklıdır. Örneğin, lisans not ortalamasının en az 3.50/4 olması,
adayın en azından bir makalesinin uluslararası saygınlığı kanıtlanmış dergilerden birinde yayınlanmış
veya yayına kabul edilmiş olması gerekmektedir. Ayrıca, bu durumdaki öğrencilerin öğrenim süresi
daha uzundur ve YL mezunlarına göre fazla ders alırlar.

Yabancı uyruklular başvurabilir mi?
Evet. Onlar için ayrı kontenjan tanımlanmıştır.

Çalışanların doktora yapması mümkün müdür?
Mümkündür. Ancak, doktora yoğun şekilde bireysel çalışmayı ve uzmanlaşmayı gerektiren bir
diplomadır. Dersler hafta içi gündüz saatlerinde yapılmaktadır. Ayrıca, başta araştırma olmak üzere
diğer akademik gereklilikler de söz konusu olacağı için adayın iş/çalışma planlamasını yapması ve
gerekiyorsa iş yerinde yetkililerle görüşerek onay alması uygun olacaktır.

Araştıma önerisi yazısında neler yer almalıdır?
Aday, tez yazmayı düşündüğü alanda (ör. pazarlama, finans, yönetim, üretim, sayısal yöntemler...)
özgün bir konu belirleyip, ilgili literatüre atıfla, temel araştırma sorusunu, analiz yöntemini,
hipotezlerini, çalışmada kullanacağı verileri, beklediği sonuçları vs irdeleyen birkaç sayfalık bir yazı
hazırlar ve bunu sisteme yükler. Bu araştırma konusu bağlayıcı değildir ancak adayın tez yazma
potansiyelini yansıtması açısından dikkate alınacaktır.

“Ön olur” süreci nasıl işler?
Aday, tez yazmayı düşündüğü alanda çalışan bir Bölüm öğretim üyesiyle iletişime geçer, belgelerini
yollar ve mümkünse yüzyüze görüşür. Öğretim üyesi tez danışmanlığını yürütmeyi kabul ederse kısa
bir yazı hazırlar. Bu yazı mülakat öncesi sisteme yüklenebilir, mülakatta getiririlebilir veya öğretim
üyesi tarafından program yürütücüsüne email ile atılabilir. Bölüm öğretim üyelerini görmek için bkz
http://www.isl.itu.edu.tr/isletmeAkademikKadroTZ.php

Kabulden sonra süreç nasıl işler?
Öğrenci tez danışmanı olması beklenen öğretim üyesiyle görüşerek genel ders planlaması yapar ve ilk
dönem alacağı dersleri belirler. Sonrasında, ilk kaydını program koordinatörüyle yapar (sistemden
alacağı PIN kodunu, kaydolacağı dersleri ve bunların CRN kodlarını koordinatöre iletir). Sonraki
kayıtlarını ise atanan tez danışmanıyla yapar.

Doktoranın aşamaları nelerdir?
Ders aşaması, sonrasında yazılı ve sözlü yeterlik sınavı ve sonrasında tez aşaması yer alır. Her bir
aşama için maksimum süre tanımlanmıştır (örneğin, ders aşaması en fazla iki yıl sürebilir).

Bilimsel hazırlık var mıdır?
Yoktur. Fakat danışman gerekli görürse öğrencinin bazı dersleri alarak yeterlik ve tez süreci için
donanım kazanmasını isteyebilir.

İstediğim her dersi alabilir miyim?
Öğrenci derslerini danışmanının onayıyla alır. Dersler genellikle belli bir yarıyılda (Güz veya Bahar)
açılır. Ayrıca, her ders her yıl açılmayabilir. Bu yüzden, baştan iyi bir planlama yapmak faydalı
olacaktır. Programda bulunmayan ve tez için yararlı olabilecek bazı dersler (en fazla iki adet)
danışman, program koordinatörü, ABD başkanı oluru ve enstitü kararıyla başka bir bölümden,
enstitüden veya üniversiteden alınabilir.

Yönetmelikleri ve Senato esaslarını nerede görebilirim?
http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.21510&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch
=
http://www.sis.itu.edu.tr/tr/yonetmelik/lu_yonetmelik.html
http://www.sis.itu.edu.tr/tr/yonetmelik/lu_esaslar.html
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