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Öğr. No: 

İletişim Telefonu : 
E-Posta Adresi  :

Adı ve Soyadı : 
: Anabilim Dalı  
: Tez Danışmanı 

İmza / E-imza

Anabilim Dalı Başkanı
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FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE

  Yukarıda adı ve soyadı verilen Anabilim Dalımız doktora öğrencisinin doktora tez önerisi sözlü savunma sınavı 
tamamlanmış olup, belgeleri ekte sunulmuştur.

//    //  

 Gereğini bilgilerinize arz ederim. 

Hazırlayan Onaylayan 
Enstitü Bilgi İşlem Birimi Enstitü Müdürü 

Kontrol Eden 
Enstitü Kalite Komisyonu 

Sınav Tarihi : 

Sınav Saati  : 

Sınav Yeri : //    //  

DOKTORA TEZ ÖNERİSİ SÖZLÜ SAVUNMA SINAVI BİLGİSİ

DOKTORA TEZ İZLEME KOMİTESİ DEĞERLENDİRMESİ

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya reddedilmesine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre 
sonunda kabul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, enstitü anabilim dalı başkanlığınca işlemin bitişini izleyen üç iş günü içinde enstitüye tutanakla bildirilir.
(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına sahiptir. Bu durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı 
danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu 
savunmada da reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
(4) Tez önerisi kabul edilmeyen öğrenci Tez İzleme dersine yazılamaz.
(5) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, 
toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak 
çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez 
başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
(6) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir.

AÇIKLAMA:

MADDE 21 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez 
önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine 
dağıtır.

: Tez Başlığı 

Süre : 

Önceki Doktora Tez Öneri Sözlü Savunma Sınav Tarihi : //   //  (İlk tez önerisi savunma sınavı için bu kısmı boş bırakınız...)

Jürimiz / /  / /  tarihinde toplanıp, yukarıda adı, soyadı ve tez konusu verilen doktora öğrencisinin Tez  
Önerisi Sözlü Savunma Sınavını dinleyicilere açık olarak yapmış olup, değerlendirme sonuçları aşağıda sunulmuştur:

OY BİRLİĞİ İLE  
OY ÇOKLUĞU İLE 

TEZ ÖNERİSİ KABUL EDİLMİŞTİR   
TEZ ÖNERİSİ İÇİN DÜZELTME VERİLMİŞTİR 

TEZ ÖNERİSİ REDDEDİLMİŞTİR
SONUÇ

Danışman Üye Üye 

İmza İmza İmza

dakika 

(Bu form, Doktora Tez Önerisi ile birlikte, en geç savunma tarihini izleyen 3 iş günü içerisinde EBYS üzerinden Enstitüye gönderilmelidir) 
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