
 
 
 
 
 
 

Komite/ Tez Danışmanı 
FBE web sayfasında Formlar sekmesindeki Form 15b’yi doldurur. Gelişme raporu ve sunum 

değerlendirilerek kabul veya reddedileceğine salt çoğunlukla karar verir. 

 

 

 

Önemli Notlar: 

1-  Gelişme raporu, forma eklenmelidir. 

2 - Form her TİK toplantısından sonra, biri EABD Başkanlığı’na iletilmek, biri tez 

danışmanında kalmak, biri FBE’ye gönderilmek ve biri de öğrenciyi bilgilendirmek üzere dört 

kopya düzenlenir. 

3- TİK üyelerinden ayrıca kişisel görüşleri olanlar görüşlerini bir tutanakla belirtebilirler. 

4-  Tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer kere olmak 

üzere yılda iki kez toplanır.  

 

İlgili maddeler: 

MADDE 39 – (1) Doktora yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci 

için EABDB’nin önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulunun kararı ile doktora tez çalışma 

sürecini izlemek amacıyla bir ay içinde tez izleme komitesi oluşturulur. 

(2) Tez izleme komitesi, üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka 

EABD içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının bulunması durumunda 

ikinci danışman dilerse komite toplantılarına katılabilir, ancak üyesi olamaz. 

(3) Tez izleme komitesinin ilk toplantısı, tez izleme komitesinin atanmasını takip eden en 

geç altı ay içinde yapılır. 

(4) Tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer kere 

olmak üzere yılda iki kez toplanır. 

(5) Öğrenci, tez izleme komitesi toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine 

yazılı bir rapor sunar. Bu raporda, o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki yarıyılda 

yapılacak çalışma planı belirtilir. 

(6) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki yarıyıllarda EABDB’nin önerisi ve 

ilgili enstitü yönetim kurulu onayıyla üyelerde değişiklik yapılabilir. 

EABDB 

Savunmayı izleyen 3 iş günü içerisinde tutanağı onaylayarak, gelişme raporu ekiyle, EBYS ile 

Enstitü’ye gönderir. 

Enstitü 

EYK kararı alır ve ÖİDB’ye iletir. 
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MADDE 40 –  (4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-

Haziran ve Temmuz-Aralık dönemleri içinde 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 yarıyılda yapılacak çalışmaların planı belirtilir. Öğrencinin tez 

çalışması notu tez izleme komitesi tarafından Başarılı (P) veya Başarısız (U) olarak belirlenir. 

Tez izleme komitesi tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan 

öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. 

 


