
Tez Aşamasındaki Öğrencilerin Dikkatine, 

Tez Adı teklifleri Enstitü Yönetim Kurulunda uygun bulunan ve tez sürelerini tamamlayan 

öğrencilerin tezini teslim ederken yapması gereken aşamaları aşağıdaki linkte belirtilmiştir.  

İyi günler dilerim. 

                           Enes CİNGÖZ 

Öğrenci İşleri Personeli 

Ayrıntılı bilgi için Enstitü web sayfasında yer alan aşağıdaki linke bakınız. 

DOKTORA 

Doktora yeterlilik: Derslerini başarı ile veren öğrenciler danışmanı aracılığı ile başvurusunu 

gerçekleştirir. Başvuru yapılırken yabancı dil belgesi başvuru evrakının altına eklenir.  
http://fbe.istanbul.edu.tr/V3/documents/formArsivi/2012/yeterlikbasvuru-2012son.doc 

Tez adı teklifi: Doktora yeterlik sınavında başarılı olunduktan sonra en geç 1 ay içerisinde 

gelmesi gerekmektedir.http://fbe.istanbul.edu.tr/V3/documents/formArsivi/2012/iu-fenbilimleri-

enstitusu-son-tez_adi_teklifi.doc 
Tez izleme komitesi teklifi: Doktora yeterlik sınavında başarılı olunduktan sonra en geç 1 ay 

içerisinde gelmesi gerekmektedir. Y.Doç.Dr. jüride yer alıyorsa mutlaka doktora danışmanlık 

koşulu belgelerinin eklenmesi gereklidir. 
http://fbe.istanbul.edu.tr/V3/documents/formArsivi/2012/iu-fenbilimleri-enstitusu-son-tezizleme.doc 

II. Danışman teklifi: II. Danışman tez izleme komitesinde  ve tez savunma jürisinde yer 

alamaz.http://fbe.istanbul.edu.tr/V3/documents/formArsivi/2012/iu-fenbilimleri-enstitusu-

son-IIdanisman.doc 

Tez öneri çalışma sonucu: Doktora yeterlik sınavında başarılı olunduktan sonra en geç 6 ay 

içerisinde gelmesi gerekmektedir.http://fbe.istanbul.edu.tr/V3/documents/formArsivi/2011/iu-

fenbilimleri-enstitusu-son_tez_oneri_tutanak.doc 

Tez adı değişikliği: Tezin konusu tamamen değişiyorsa tezini en erken, değişiklik teklifinden 

3 yarıyıl sonra verebilir. http://fbe.istanbul.edu.tr/V3/documents/formArsivi/2012/I.U.-Fen-

Bilimleri-Enstitusu-DOKTORA-TEZ-ADI-DEGISIKLIK-TEKLIFI.doc 

Doktora ara raporları: Tez öneri savunma sonucundan itibaren 6 ay sonra gelmesi gerekir. Yılda 

iki kez rapor verildiğinden 6 aylık süre tamamlanmadan rapor verilemez 

http://fbe.istanbul.edu.tr/V3/documents/formArsivi/2011/iu-fenbilimleri-enstitusu-

son_DoktoraRaporSonuc.doc 

Uzmanlık alan dersi: Bu ders öğrenciye tez aşamasında verilir. Dersin notunu ise dönem 

sonu tez ara raporu ile birlikte gönderilir. 

http://fbe.istanbul.edu.tr/V3/documents/formArsivi/2012/uzmanlik.doc 

Tez yazım kılavuzu: 

http://fbe.istanbul.edu.tr/V2/dokuman/5246812.rar 

Doktora sunum bilgilendirme formu: Tez teslim etmeden 6 ay önce verilmesi gerekmektedir. 

http://fbe.istanbul.edu.tr/V3/documents/formArsivi/2012/iu-fenbilimleri-enstitusu-Doktorasunum.doc 

Tez teslim evrakları:http://fbe.istanbul.edu.tr/V3/documents/formArsivi/2012/iu-fenbilimleri-

enstitusu-IU_FBE_TezTeslimi...doc 

    

  NOT: Tez Teslim Etmeden önce Enstitü öğrenci işlerinden Enes CİNGÖZ’ den Randevu 

almaları gerekmektedir. Tel:0212 440 00 00 Dahili: 14080   Randevu Zorunludur. 

 

TEZ TESLİM SÜRELERİ 

Tez tesliminden önce; son tez izleme raporunun başarılı bulunması koşulu ile en az üç tez 

izleme rapor döneminin geçmiş ve varsa tamamlayıcı faaliyetlerin/uygulamaların başarıyla 

tamamlanmış olması gerekir. Tüm koşulları sağlayanlar doktora öğrencileri tez teslim 

süreleri dışında da teslim edebilirler. 

 Katkı Payı yatırmak zorunda olan öğrencilerin ilgili döneme ait borcunun olmaması 

gereklidir. 

 Mezuniyet tarihleri bir sonraki dönemin katkı payı yatırma süresine rastlayan 

öğrenciler, ilgili dönemin harcını yatırmak zorundadır.  
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