FORM-13(Madde 33)
ATILIMÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
DOKTORA TEZ ÖNERİSİ SAVUNMASI
TUTANAK FORMU
Gönderilen

: Fen Bilimleri Enstitüsü

Gönderen

: …………………………………………………………………………. EABD Başkanlığı

Öğrencinin Adı Soyadı : …………………………………………………….............................................……………
Öğrenci No

: …………………….........……….…….....................................……..............................……

Program Adı

: ................................................................................. Lisans Sonrası Doktora

Doktora Yeterlik Sınavına Girdiği Dönem

: Mayıs 20...

Doktora

Aralık 20…

Tez Eşdanışmanının (varsa) Adı Soyadı : …………..………………………………………..…………….………….
Tezin Başlığı: ……………………………………………………….……………….……..............................................
Bilgileri yukarıda verilen EABD öğrencisi doktora yeterlik sınavını başarıyla tamamlamıştır
Tutanağı aşağıdadır.

. Tez Önerisi Sınav

EABD Evrak No:…………………..
Enstitü Anabilim Dalı Başkanı

Tarih

SINAV TUTANAĞI
Tez İzleme Komitesi ……/……/ …… tarihinde toplanarak adı geçen öğrencinin tez önerisini incelemiş ve yapılan
önerinin
Kabul*
Düzeltme**
Ret***
edilmesine
Oybirliği

Oyçokluğu****

ile karar verilmiştir.
Kurumu - Bölümü

Unvan, Ad, Soyad

İmza

Tez Danışmanı
Üye
Üye
Önemli Not: Bu forma, “Doktora Tez Önerisi Raporu Formu” eklenmelidir. Tez önerisi kabul edilen öğrenci,
Tez Otomasyon Sistemine (https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/giris.jsp) üye girişi yaparak “Tez veri Giriş
Formu”’nu doldurmalı ve danışmanına iletmelidir. Danışman tarafından onaylanan “Tez Veri Giriş Formu”
FBE e-posta adresine (fbe@atilim.edu.tr) gönderilmelidir.
 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 önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, ocak-haziran ve temmuz-aralık ayları arasında birer kere 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 yarıyılda yapılacak çalışma planı belirtilir.
** Gerekçeli rapor sunulmalıdır. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda öğrenci tekrar tez önerisi savunmasına
alınır. Tez önerisi savunması sonrasında kabul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, enstitü anabilim başkanlığına
tutanakla bildirilir.
*** Gerekçeli rapor sunulmalıdır. Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına
sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen bir
öğrenci üç ay içinde, danışman ve/veya tez konusu değiştiren bir öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına
alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
**** Karşı oy için gerekçeli rapor sunulmalıdır.

FBE Evrak No :
Gönderilen
: Öğrenci İşleri Müdürlüğü
Gönderen
: Fen Bilimleri Enstitüsü
Yukarıda adı geçen öğrencinin Sınav Tutanağı'nda belirtildiği üzere Tez Önerisi Savunması
Kabul edilmiştir

Düzeltme almıştır

Tarih
Bu form üç kopya düzenlenecektir.

Ret edilmiştir
Enstitü Müdürü

