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1. TEZ İZLEME KOMİTESİ KURULMASI 
 

1.1. Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili anabilim dalı başkanlığının kurul kararı ile önerisi ve enstitü yönetim 

kurulu onayı ile 1 ay içinde tez izleme komitesi oluşturulur. Enstitü ilgili anabilim dalından tez izleme komite üyelerinin 

belirlenmesi için öneri ister. Anabilim dalı “doktora tez izleme komitesi öneri formu” ile önerisini enstitüye sunar. Gelen 

öneri, Enstitü Yönetim Kurulu ilk toplantısında görüşülür ve tez izleme komitesi kurulur. Karar ilgili anabilim dalına bildirilir.  
 

1.2. Tez izleme komitesi, 3 öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka ilgili anabilim dalı içinden ve 

dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının atanması durumunda ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına 

katılabilir. İkinci tez danışmanının oy hakkı yoktur. 
 

1.3. Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili anabilim dalı başkanlığının gerekçeli önerisi ve Enstitü 

Yönetim Kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir. Öğrenci danışmanı, değişiklik önerisini ilgili anabilim dalı üzerinden 

“doktora tez izleme komitesi değişikliği öneri formu” ile enstitüye iletir. Öneri Enstitü Yönetim Kurulu tarafından 

görüşülerek karara bağlanır ve anabilim dalına bildirilir. 

   

2. TEZ ÖNERİ SAVUNMASI  
 

2.1. Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan ve tez izleme komitesi belirlenen öğrenci, en geç 6 ay içinde, yapacağı 

araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde Enstitünün belirlediği 

şekilde çevrimiçi veya yüz yüze sözlü olarak savunur. Öğrenci, “doktora tez öneri formu”na göre hazırladığı tez önerisini 

(gerekirse ilgili etik kurul izin belgesi ile birlikte) sözlü savunmadan en az 15 gün önce tez izleme komitesi üyelerine dağıtır.  
 

2.2. Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya reddedileceğine salt çoğunlukla karar verir. 

Düzeltme için 1 ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, ilgili anabilim dalı 

başkanlığınca işlemin bitişini izleyen 3 gün içinde enstitüye “doktora tez önerisi sözlü savunma sınavı formu” ve formda 

belirtilen ek/ler ile bildirilir: 
 

2.2.1. Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme süreci başlar. Ayrıca öğrenci, Lisansüstü Tezlerin Elektronik 

Ortamda Toplanması, Düzenlenmesi Ve Erişime Açılmasına İlişkin Yönerge gereğince (MADDE 4- (1) Tez önerisi kabul 

edilen öğrenci, tez otomasyon sistemine üye girişi yaparak tez veri giriş formunu doldurur.) tez veri giriş formunu 

doldurur.  

2.2.2. 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 konusu değişikliğinde “tez konusu 

değişikliği önerisi formu” kullanılır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. 

2.2.3. Tez önerisi için düzeltme verilmiş öğrenci, gerekli düzeltmeleri 1 ay içinde yapar ve tekrar tez önerisini savunur. Bu 

1 aylık süre sonunda sonuç, kabul veya ret yönünde (ikinci kez düzeltme verilemez) oy birliği/çokluğu ile alınır ve kararı 

takip eden 3 gün içinde enstitüye doktora tez önerisi sözlü savunma sınavı formu ve formda belirtilen ek/ler ile bildirilir. 

Düzeltme sonrası tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme süreci başlatılır. Tez önerisi ikinci defa reddedilen 

öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.  
 

2.3. 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 “doktora tez 

izleme raporu” sunar. İlk tez izleme raporu, tez önerisinin Enstitü Yönetim Kurulunda onaylandığı tarihten itibaren ilk 6 aylık 

sürenin sonunda verilir. Devam eden tez izleme raporları da 6 aylık dönemlerdeki çalışmaları içerecek şekilde sunulur. Bu 

raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez 

çalışması (TİK 1, 2, 3 gibi), komite tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Değerlendirme sonucu, “doktora 

tez izleme komitesi değerlendirme formu” ve formda belirtilen ek/ler ile anabilim dalı başkanlığına bildirilir. Anabilim dalı 

da üst yazı ile sonucu enstitüye iletilir. Başarısız olan öğrenci ile ilgili tez izleme komitesi toplanmaya devam eder. Komite 

tarafından üst üste 2 kez veya aralıklı olarak 3 kez başarısız bulunan öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.  
 

2.4. Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın madde 2.1.’de belirtilen (en geç 6 ay ) sürede girmeyen öğrenci 

başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir. Bu durumda öğrenci ile ilgili süreç madde 2.2.2.’ye göre devam eder. 
 


