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TEZ ÖNERİSİ SAVUNMASI (Devam 1)
Açıklamalar
Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, 1 ay içinde Tez İzleme Komitesini atayarak,
DYS'den sonra en geç altı ay içinde tez önerisi savunmasına girmek durumundadır.
İşlem Adımları

Öğrenci
ODTÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği madde 44:
•
•
•
•
•
•
•
•

Tez İzleme Komitesi atanan öğrenci, en geç altı ay içinde tez önerisini tez izleme komitesi
önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci Tez Önerisi Savunmasını (yazılı olarak) en az 15 gün
önce üyelere dağıtır.
Tez Önerisi Savunması için düzeltme* verilen öğrenci bir ay içinde düzeltmeleri yaparak
tekrar TÖS’e girer.
Tez önerisi savunması reddedilen öğrenci TÖS toplantı tarihinden itibaren en geç üç ay içinde
tekrar TÖS’e girmek zorundadır.
Tez danışmanı ve tez konusu değişen öğrenciler ise en geç 6 ay içinde TÖS’e girmek
zorundadır.
Tez izleme komitesinin kararı en geç üç gün içerisinde Enstitüye tutanak ve ekinde “abstract”
ve “öz" ile iletilir.
Tez önerisi kabul edilen öğrencinin Tez İzleme Komitesi, tez aşamasının takibi için, OcakHaziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer kez olmak üzere yılda iki kez toplanır.
Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sahiptir. Böyle
bir durumda yeni tez izleme komitesi atanabilir.
Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen bir öğrenci üç ay içinde; danışman ve tez
konusu değiştiren bir öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez
Önerisi Savunması tekrar reddedilen öğrencinin programla ilişiği kesilir.

EABD Başkanlığı ve EABD Öğrenci İşleri
• Tez önerisi savunması tutanak formları ( 30-B ) EABD tarafından Enstitüye iletilir
Enstitü Personeli
EABD'den iletilen tutanaklar Enstitü Müdür veya Müdür Yardımcılarının imzasına sunulur.
Tutanaklar ÖİDB'ye iletilir.
Uyarılar
Doktora Yeterlik Sınavı, Tez önerisi Savunması ve Tez izleme Komitesi Toplantısı tarihleri Akademik
Takvimden kontrol edilmeli ve süresi içinde yapılmalıdır.
Düzeltme*: Bu hak sadece ilk kez TÖS’e girecekler için bir kere verilir. İkinci TÖS’de uygulanmaz.

