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Öğrenci Adı Soyadı: 

YETERLİK SINAVI 

 

1. Yeterlik jüri öneri formu (FR 0402) 

2. Yeterlik sınavı yönetim kurulu kararı  

3. Yeterlik sınavı jüri üyelerine görevlendirme teslim taahhüt formu (FR 0443) 

4. Yeterlik sınav tutanağı (FR 0403) 

4.1 Sınav tutanağı 

4.2 Yazılı sınav evrakları 

4.3 Sözlü sınav evrakları 

5.  Yeterlik sınavı yönetim kurulu kararı  

 

TEZ İZLEME KOMİTESİ VE TEZ ÖNERİ SAVUNMA SINAVI 

 

1. Doktora tez izleme komitesi ve tez izleme sınav tarihleri öneri formu (FR 0406) 

2. Doktora tez izleme komitesi ve tez izleme sınav tarihleri yönetim kurulu kararı 

3. Doktora tez izleme komitesi ve tez izleme sınav tarihleri görevlendirme yazıları 

4. Tez önerisi savunma görevlendirme teslim taahhüt formu (FR 0484) 

5. Tez proje önerisi müracaat formu (FR 0405) 

6. Doktora tezi öneri savunma raporu (FR 0407) 

7. Tez önerisi savunma sınavı yönetim kurulu kararı 

 

TEZ İZLEME KOMİTESİ (TİK) 

 

8. Tez izleme komitesi (1. TİK) toplantı tarihi bildirim formu (FR 0485) 

9. Tez izleme komitesi doktora tezi tez savunma ara raporu (1. TİK) görevlendirme yazıları 

10. Ara raporu (1. TİK) görevlendirme teslim taahhüt formu (FR 0486) 

11. Tez izleme komitesi doktora tezi tez savunma ara raporu (1. TİK) (FR 0408 

12. Doktora tezi tez savunma ara raporu (1. TİK) için alınan yönetim kurulu kararı 

13. Tez izleme komitesi (2.TİK) toplantı tarihi bildirim formu (FR 0485) 

14. Tez izleme komitesi doktora tezi tez savunma ara raporu (2. TİK) görevlendirme yazıları 

15. Ara raporu (2. TİK) görevlendirme teslim taahhüt formu (FR 0486) 

16. Tez izleme komitesi doktora tezi tez savunma ara raporu (2. TİK) (FR 0408 

17. Doktora tezi tez savunma ara raporu (2. TİK) için alınan yönetim kurulu kararı 

18. Tez izleme komitesi (3.TİK) toplantı tarihi bildirim formu (FR 0485) 

19. Tez izleme komitesi doktora tezi tez savunma ara raporu (3. TİK) görevlendirme yazıları 

20. Ara raporu (3. TİK) görevlendirme teslim taahhüt formu (FR 0486) 

21. Tez izleme komitesi doktora tezi tez savunma ara raporu (3. TİK) (FR 0408) 

22. Doktora tezi tez savunma ara raporu (3. TİK) için alınan yönetim kurulu kararı 

23. Tez izleme komitesi (4.TİK) toplantı tarihi bildirim formu (FR 0485) 

24. Tez izleme komitesi doktora tezi tez savunma ara raporu (4. TİK) görevlendirme yazıları 

25. Ara rapor (4. TİK) görevlendirme teslim taahhüt formu (FR 0486) 
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26. Tez izleme komitesi doktora tezi tez savunma ara raporu (4. TİK) (FR 0408) 

27. Doktora tezi tez savunma ara raporu (4. TİK) için alınan yönetim kurulu kararı 

 

 

 TEZ SAVUNMA 

 

28. Tezin savunulabilir ve tez yazım Kurallarına uygun olduğuna ilişkin danışman görüşü (FR 

0409) 

29. Doktora tezi savunması jüri üyeleri öneri formu (FR 0410) 

30. Doktora tezi orijinallik raporu (FR 0411) 

31. Doktora tezinden üretilen yayınları değerlendirme formu (FR 0412) 

32. Doktora tezi savunması jüri üyeleri yönetim kurulu kararı 

33. Doktora tezi savunması jüri üyeleri görevlendirme yazıları 

34. Doktora tezi savunması jüri üyeleri görevlendirme ve tez teslim edileceğine dair taahhüt formu 

(FR 0415) 

35. Doktora tezi savunması sınav sonuç tutanağı (FR 0413) 

 

MEZUNİYET FORMLARI 

 

36. Tez etik kurallara uyum beyan formu (FR 0417) 

37. Tez biçimsel değerlendirme formu (FR 0419) 

38. Doktora tez savunma sonrası tez teslim formu (FR 0422) 

39. Doktora öğrencisi mezuniyeti yönetim kurulu kararı  

 

 

 

 


