
DOKTORA SÜRECİ

Ders döneminiz bitti  mi?
Yeterlik aşamasına geçmek için ders döneminizi 

bitirmeniz gerekmektedir.

HAYIR

Doktora 
yeterlik sınavını  geçtiniz mi?

EVET

Tez dönemine geçmek için 6 ay sonra tekrarlanacak olan 
doktora yeterlik sınavına giriniz.

1 Ay İçerisinde Danışmanınızın Önerisi ve A.B.D 
Başkanının Onayıyla Belirlenecek T.İ.K(Tez İzleme 

Komitesi) Üyelerine Dair Öneri Listesini Web Sitemizden 
Temin Edeceğiniz Form 10 Belgesi Dahilinde Enstitüye 

Teslim Ediniz.

AÇIKLAMA(TEZ AŞAMASI)
Doktora ders dönemi bittikten sonra tez dönemine geçebilmeniz 
için yeterlik aşamasını geçmeniz gerekmektedir. Yeterlik sınavı 
yılda 2 kez yapılır. Öğrenci ilk etapta yazılı sınava alınır. Yazılı 

sınavda başarılı olanlar sözlü sınava girerler. Sözlü sınavdan da 
başarılı olanlar tez dönemine geçerler. Doktora yeterlik sınavını 
geçemeyenler 6 ay sonra tekrarlanacak yeterlik sınavına tekrar 

girerler.

En geç 6 ay içerisinde T.İ.K(Tez İzleme Komitesi) önünde 
tez önerinizi sununuz. Sunuma gelirken Bilişim 

Enstitüsünün web sitesinden temin edeceğiniz Form 11 
Belgesini doldurarak beraberinizde getiriniz.

Tez öneriniz kabul edildi mi?

Mevcut danışmanızla birlikte 3 ay içerisinde veya 
danışmanınızı değiştirerek 6 ay içerisinde T.İ.K(Tez 
İzleme Komitesi) önünde tezinizi tekrar sununuz. 

Yılda 2 kez T.İ.K (Tez İzleme Komitesi) önünde 
çalışmanızı sununuz ve çalışmanızla ilgili makalenizi 

yazınız.

Tez çalışmalarınızın bittiğine dair tez izleme 
komitesi onay verdi mi?

Makalenizin yayını için ulusal/uluslararası hakemli 
dergilerderden aldığınız yayın kabul belgesini ve

Danışmanınızın önerisi ve Anabilim dalı başkanının 
onayıyla belirlenecek tez jürisi üyelerine dair öneri 

listesini Bilişim Enstitüsü web sitesinden temin 
edeceğiniz Form 13 belgesi dahilinde enstitüye teslim 

ediniz 

Tezinizi ilk kontrol için Enstitüye getiriniz.

İlk kontrolü geçtiniz mi?

En geç 1 ay içerisinde savunmaya giriniz.

Savunmada başarılı oldunuz mu? Düzeltme mi verildi?

Tezinizi son kontrol için enstitüye teslim ediniz.

Teziniz kabul edilmediği için
yönetim kurulu tarafından danışmanınız ve tez 

konunuz yeniden belirlenir.

Mezun olabilmeniz için Enstitü tarafından istenen 
belgeleri teslim ediniz.

TEBRİKLER!
MEZUN OLDUNUZ

    
   EVET

    
   EVET

    
               EVET

    
   EVET

    
   EVET

HAYIR

HAYIR

       HAYIR

HAYIR

HAYIR

AÇIKLAMA
Enstitü Yönetim Kurulu Kararıyla T.İ.K(Tez İzleme 

Komitesi) üyeleri belirlenir.

    
   EVET

    
   EVET

   HAYIR

Tez çalışmanızla ilgili makaleniz
yayım için ulusal/uluslararası hakemli 

dergilerde kabul edildi mi?

Tez çalışmanızla ilgili makalenizin yayımlanması için 
ulusal/uluslararası hakemli dergilerden kabul alınız.

        HAYIR

    EVET

Öğreniminizin 1. dönemininin sonuna 
kadar danışmanınızı belirlediniz mi?

Öğreniminizin 1. dönemininin sonuna kadar 
danışmanınızı belirleyerek, web sitemizden temin 

edeceğiniz Danışman Atama Formunu enstitüye teslim 
ediniz.

HAYIR

      EVET

AÇIKLAMA(ENSTİTÜ TARAFINDAN İSTENEN  BELGELER)
Y.Ö.K’ten temin edeceğiniz 2 Adet Tez Veri Giriş ve 

Yayımlama Formu 
Bilişim Enstitüsü web sitesinden Temin Edeceğiniz 2 Adet  

Tez Teslim Formu
2 Adet Tez Jürisi Onay Formu

2 Adet CD
1 Adet basılmış tez.

Tez çalışmanızın bittiğine dair tez izleme komitesinden 
onay alınız.

Gerekli düzeltmeleri yapınız ve en geç 6 ay 
içerisinde savunmaya giriniz.

Gerekli düzeltmeleri yapınız.

Kayıt yaptırdığınızda anabilim dalı başkanınız 
danışmanınız olarak atanmaktadır.
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