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Sürecin Tanımı Doktora Tezi Savunma Tutanağı Süreci Süreç No 

Süreç Sahibi  Harcama Yetkilisi 08-01-03-04-19-04 

 
Sürecin Amacı 

 

 Doktora tez savunma tutanağının işleme alınması 

 
1  Süreç Girdileri Süreç Çıktıları 2 

 
 

 Doktora tez savunma tutanağı 

 

 Sonuç bildiren yazı 

 Sonuç başarılı ise kütüphane inceleme yazısı 

 Belgelerin dosyaya eklenmesi 

Süreç Performans Göstergeleri 4 

 

 İşlem süresi 

 
 

İlgili Kanun/Standart Maddeleri 

 Yüksek Öğretim Kurumu İTÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin 23 ve 24. maddeleri 

 İTÜ Lisansüstü Eğitim Senato Esaslarının 18 ve 22.  maddeleri 

Kullanılan Dokümanlar 5 

Doküman Tanımı Doküman No 

 

 Sınav tutanağı. 

 

Kullanılan Kaynaklar 6 
 

 Bilgisayar, Bilgisayar Programları  
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Doküman Akış Sorumlu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Aşağıdaki iş akış diyagramları ekte sunulmuştur. 

 Doktora Tezi Savunma Tutanağı İş Akışı 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 



Öğrencinin doktora 
tezi savunma jürisi 

bildirim yazısı,  
sınav tarihi istemi 
yazısı ve jüri teslim 
tutunağı oluşturuur.

Öğrenciye 
ait bilgiler 
servisten 

çekilir ve ilgili 
yerler 

doldurulur.**

Dökümandaki 
eksik alanlar 
doldurulur.

Yazı ile öğrenci için 
jüri önerisi girilir.

Öğrencinin jüri 
önerisi onaylanır.

Öğrencinin yüksek 
lisans jürisi seçilir.

Doktora Tezi Teslim Süreci

Enstitü 
Yönetim 
Kurulu

Enstitü Öğrenci 
İşleri Memuru

Program 
Koordinatörü

Anabilim Dalı 
Başkanı

Düzeltilmiş Doktora Tezi Teslimi İş AkışıDoktora Tezi Jüri Bildirim İş AkışıDoktora Tezi Beyaz Cilt Teslim İş Akışı Doktora Tezi Sınav Tarihi Duyurusu İş Akışı Doktora Tez Teslimi İş AkışıDoktora Tezi Savunma Tutanağı İş Akışı

Beyaz ciltli tez, 
sunuş formu ve ek 

belgeler teslim 
alınır.

Gelen belge kayıt 
numarası alınır.

Belge taranır.

Doktora tezi 
savunma jürisi 

öneri istemi yazısı 
oluşur.

Öğrenciye 
ait bilgiler 

kontrol edilir 
ve ilgili yerler 
doldurulur.

ABD başkanı, 
program 

koordinatörü ve 
danışmana yazı e-

posta olarak 
gönderilir.

Öğrenciye doktora 
tezi savunma jürisi 
bildirim ve teslim 
tuıtanağı e-posta 
olarak gönderilir.

Doktora tezi 
savunma jürisi 
teslim tuıtanağı 

teslim alınır.

Gelen belge kayıt 
numarası alınır.

Belge taranır.
Danışmana sınav 

tarihi bildiren belge 
teslim alınır.

Belge taranır.

Öğrenciye 
ait bilgiler 
dosyadan 

kontrol edilir 
ve ilgili yerler 
doldurulur.

Dökümandaki 
eksik alanlar 
doldurulur.

Tüm üniversiteye ve 
jüri üyelerine  
doktora tezi 

savunma tarihi 
duyuru yazısı e-

posta olarak 
gönderilir.

Belge öğrenci 
dosyasına eklenir.

Bir adet belge 
çıktısı arşive 
gönderilir.

Bir adet belge 
çıktısı arşive 
gönderilir.

Belge öğrenci 
dosyasına eklenir.

Belge öğrenci 
dosyasına eklenir.

Bir adet belge 
çıktısı arşive 

gönderilir.

Jüri üyelerinden 
gelen doktora tezi 

değerledirme formu 
e-posta olarak 
teslim alınır.

Gelen belge kayıt 
numarası alınır.

Belge Öğrenci 
İşlerinden Teslim 

Alınır

Belgenin bir adet 
çıktısı alınır. 

Yazı hazırlanır. 
Anabilim dalı 

başkanı, program 
koordinatörü, jüri 
üyelerine  doktora 
tezi savunma jürisi 

bildirim yazısı e-
posta olarak 
gönderilir.

Danışmana  doktora 
tezi savunma jürisi 

bildirim ve sınav 
tarihi istemi yazısı 

e-posta olarak 
gönderilir.

Doktora tezi 
savunma tutanağı 

teslim alınır.

Gelen belge kayıt 
numarası alınır.

Belge taranır.
Sınav sonucu 

nedir?

Enstitü 
Yönetim 
Kurulu İş 

Akışı1

Başarısız

* Başvuruların kontrol edildikleri noktalarda geri çevrilme nedenleri olarak genellikle eksik veya yanlış belge olmaktadır. Öğrenci belgelerini tamamlayarak ya da güncelleyerek tekrar başvuru yapabilir.
   Yönetmelikte belirtilen süreler içierisinde gerçekleşmeyen başvurularda reddedilir.

1. Öğrenci doktora tez savunma sınavından "Başarısız" olarak sonuçlandığında, enstitü yönetim kurulu kararı ile ilgili yönetmelik maddesi uygulanır.
2. Öğrenci doktora tez savunma sınavından "Düzeltme" olarak sonuçlandığında, enstitü yönetim kurulu kararı ile ilgili yönetmelik maddesince altı ay ek süre verilir.
3. Siyah kapak sunuş formu ve ek belgeler ile ilgili açıklama web sayfasında bulunmaktadır.

Düzeltme

Enstitü 
Yönetim 
Kurulu İş 

Akışı2

Düzeltilmiş 
Doktora Tezi 

Teslimi İş Akışı

Başarılı

Kütüphane 
inceleme yazısı 

oluşur.

Öğrenciye 
ait bilgiler 
dosyadan 

kontrol edilir 
ve ilgili yerler 
doldurulur.

Yazı kütüphane 
görevlisine e-posta 
olarak gönderilir.

Siyah ciltli doktora 
tezi ve kütüphane 

değerlendirme 
formu teslim alınır.

Bir adet belge 
çıktısı arşive 
gönderilir.

Belge öğrenci 
dosyasına eklenir.

Gelen belge kayıt 
numarası alınır.

Belge taranır.

Doktora unvan 
yazısı yazılır.

Öğrenciye 
ait bilgiler 
servisten 

çekilir ve ilgili 
yerler 

doldurulur.

Enstitü 
Yönetim 

Kurulu İş Akışı

Dökümandaki 
eksik alanlar 
doldurulur.

Yazının çıktıları 
alınır.

Belgeler imzalanır.

Bir adet unvan 
yazısı rektörlüğe 

gönderilir.

Bir adet tebrik 
yazısı danışmana 
ve öğrenciye e-

posta olarak 
gönderilir.

Bir adet (türkçe ve 
inglizce) unvan 
yazısı öğrenciye 

teslim edilir.

Belgelerin birer 
örneği öğrenci 

dosyasına eklenir.

Tez, cd ve 
belgeler tamam 

mı?

Evet

YÖK tez sistemine 
tez yüklenir.

Hayır

Öğrenciye eksikleri 
ve düzeltmeleri için 
tez, cd ve belgeleri 

geri verilir.

Tez veri giriş formu 
ve cd depolanır.

Tezlerin İlgili 
Yerlere 

İletilmesi 
Süreci

Siyah ciltli tezler 
depolanır.

Tezlerin İlgili 
Yerlere 

İletilmesi 
Süreci

Öğrencinin tez cd’si 
ve yök veri giriş 

formu teslim alınır.

Siyah cilt sunuş 
formu ve ek 

belgeleri3 teslim 
alınır.

Gelen belge kayıt 
numarası alınır.

Belge taranır.

Düzeltilmiş byeaz 
cilt doktora tezi ve 
ek belgeler teslim 

alınır.

Gelen belge kayıt 
numarası alınır.

Belge taranır.
Dökümandaki 
eksik alanlar 
doldurulur.

Doktora tezi 
savunma jürisi 
teslim tutanağı 

teslim alınır.

Gelen belge kayıt 
numarası alınır.

Belge taranır.

Bir adet belge 
çıktısı arşive 
gönderilir.

Belge öğrenci 
dosyasına eklenir.

Jüri üyelerinden 
gelen doktora tezi 

değerledirme formu 
e-posta olarak 
teslim alınır.

Belgenin bir adet 
çıktısı alınır. 

Belge öğrenci 
dosyasına eklenir.

Gelen belge kayıt 
numarası alınır.

Belge taranır.
Sınav sonucu 

nedir?

Enstitü 
Yönetim 
Kurulu İş 

Akışı1

Başarısız

Belge öğrenci 
dosyasına eklenir.

Doktora tezi 
savunma tutanağı 

teslim alınır.

Doktora Tez 
Teslimi İş Akışı

Başarılı

Belge öğrenci 
dosyasına eklenir.

Belge öğrenci 
dosyasına eklenir.

Belge öğrenci 
dosyasına eklenir.

Belge öğrenci 
dosyasına eklenir.

Belge öğrenci 
dosyasına eklenir.

Belge öğrenci 
dosyasına eklenir.

Belge öğrenci 
dosyasına eklenir.

İTÜ ENSTİTÜ




