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TEZ İZLEME KOMİTESİ ATAMA (Devam 1)
Açıklamalar
Doktora yeterlik sınavında başarılı olan bir öğrencinin tez önerisini onaylamak ve takip eden dönemlerde
doktora tez çalışma sürecini izlemek amacı ile Tez İzleme Komitesi (TİK) yeterlik sınavını takiben bir ay
içerisinde (Haziran veya Aralık ayı sonuna kadar) atanır. TİK ataması yapılamayan öğrencinin Tez
Danışmanı onayı FBE tarafından kaldırılacak ve EABD Başkanlığı'na xxx600 Kodlu dersden 'U' notu
verilmesi talep edilecektir. Bu öğrenciler için Tez Danışmanı atama süreci yeniden başlatılmalıdır (aynı Tez
Danışmanı için dahil).
İşlem Adımları
Öğrenci
1.TİK atama formu Form 29-A'yı imzalar.
Tez Danışmanı
2.TİK jüri üyelerini EABD'ye önerir. Jürinin nasıl oluşturulacağı ve yapısı ODTÜ Lisansüstü Eğitim
Öğretim Yönetmeliği Madde 43'de detaylı olarak açıklanmıştır. Bu maddeye göre TİK 3 öğretim
üyesinden oluşur. Tez Danışmanı TİK üyesi olmak zorundadır. Üyelerden birisi EADB içinden, birisi de
dışından olmak zorundadır (EABD Dışı TİK üyesi ODTÜ haricinde başka bir Üniversiteden de olabilir).
Ortak Tez Danışmanı TİK üyesi olamaz ama toplantılara katılabilir. Tezin tamamlanmasını takiben TİK
üyelerinin Tez Savunması sırasında jüri üyesi olmaları zorunludur.
3. TİK üyelerinde değişiklik taleplerinin ilgili İş Takip Kartı doğrultusunda EABD ve FBE'ye bildirilmesi
gerekmektedir.
4. FBE tarafından onaylanmamış üyelerle yapılan TİK toplantıları kabul edilmeyeceğinden öğrencinin
mezuniyeti mümkün olmayacaktır.
5. TİK'in yönetmelikte belirtilen tarih ve usullere göre toplanmasını sağlamak Tez Danışmanının
sorumluluğundadır. Belirtilen tarihlerde, sıklıklarda (6 ayda bir ) ve usulüne uygun yapılmayan TİK
toplantıları öğrencinin mezuniyetine engel durumlar oluşturabilir.
EABD Başkanlığı ve EABD Öğrenci İşleri
6. TİK atama formu olan Form 29-A EABD Öğrenci İşleri Sekreterliği tarafından dodurulur.
7. TİK'in yönetmeliğe uygun olarak kurulduğu EABD Başkanşığı tarafından kontrol edilir. Uygun olan
durumlarda FORM 29-A ekleri ile birlikte FBE'ye gönderilir. Aksi durumda Tez Danışmanından yeni bir
TİK oluşturulması talep edilir.
8. TİK'in yönetmelikte belirtilen tarih ve usullere göre toplandığının kontrolü EABD Başkanlığı'nın
sorumluluğundadır. Usulüne uygun yapılmayan TİK toplantıları öğrencinin mezuniyetine engel
durumlar oluşturabilir.
Enstitü Personeli
9. EABD Başkanlığı tarafından gönderilen talep incelenerek EYK’ya sunulur.
Enstitü Yönetim Kurulu
11. Talebin red edilmesi durumunda EABD'ye iade edilir.
12. Talebin kabul edilmesi durumunda EABD'ye bir kopyası gönderilir.
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TEZ İZLEME KOMİTESİ ATAMA (Devam 2)
İşlem Adımları
Uyarılar
ODTÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği'nin Madde 43'e göre TİK üç öğretim üyesinden oluşur.
Komite tez danışmanından başka EABD içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının
atanması durumunda, ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir. TİK'in
kurulmasından sonraki dönemlerde, EABD'nın önerisi ve ilgili Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile
üyelerde değişiklik yapılır.
* Uzaktan erişim yöntemleri ile eş zamanlı olarak TİK toplantılarına katılması mümkündür. Bu şekilde
toplantıya katılan öğretim üyelerinin olması durumunda TİK Sınav Tutanağı'nda (FORM 21-D)
belirtilmesi gereklidir. FORM 21-D formunda bütün imzaların ıslak imza olması zorunludur.
Tarayıcıdan geçirilmiş ve bastırılmış imzalı formlar kabul edilmeyecektir.
* Bir öğrencinin mezuniyeti için TÖS+en az 3 TİK Toplantısı yapılması zorunludur. Yönetmeliğe göre
toplantılar Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık dönemlerinde yapılmalıdır. Her TİK toplantısında bir
sonrakinin ne zaman yapılacağı belirtilir.

