
 Form 7 (Öğretim Üyesi) 

T.C.
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

LI�SANSU� STU�  EG� I�TI�M ENSTITUSU MUDURLUGU 

DOKTORA TEZ İZLEME KOMİTESİ TUTANAK FORMU 

Anabilim Dalı/Programı 

Öğrencinin Adı Soyadı 

Öğrenci No 

Doktora Yeterlik Sınav Tarihi 

Doktora Tez Önerisi Savunma Tarihi 

TİK Toplantı No 

           Adı ve soyadı yukarıda verilen Enstitü Anabilim Dalımız öğrencisinin Tez İzleme Komitesi       toplanamamıştır.*/
____/____/_____ tarihinde       toplanmış, öğrencinin çalışma raporunu ve bir sonraki yarıyılda yapacağı çalışma planını
 değerlendirmiş ve  OYBİRLİĞİ            / OYÇOKLUĞU           ile aşağıdaki kararı vermiştir.

Karar 

    Başlık değişikliği önerilmiştir.**  

    Bir sonraki dönem tekrar toplanılarak tez değerlendirilecektir. 

    Öğrencinin tez savunmasına girmesi uygun görülmüştür. 

Toplanmama nedenini belirtiniz*

Tez çalışması notu   Başarılı (B/S)  Başarısız (BZ/U)        

**Başlık değişikliği önerilmişse TİK üyelerince « Tez Başlığı Değişiklik Tutanağı» (Form 10) hazırlanmalıdır (Konu     
değişmesi halinde öğrenci 6 (altı) ay içerisinde Doktora tez önerisi savunmasına tekrar girmelidir).

TİK Ünvanı, Adı Soyadı Kurumu - Bölümü İmza 

Tez Danışmanı 

Üye 

Üye 

_____________________________
Enstitü Anabilim Dalı Başkanı 

İmza 

EBYS Tarih / Sayı  

   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------- 

Not : 1- Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık  ayları  arasında  
(Tez Çalışması   notunun   verilebilmesi   için   dönem   sonundan  önce mutlaka birer kere)  olmak  üzere  yılda iki kez 
toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir  ay önce komite üyelerine yazılı rapor  sunar. Bu raporda o  ana kadar  yapılan  
tez çalışmalarının özeti ve bir sonraki yarıyılda yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması notu komite  
tarafından (B/S) veya (BZ/U) olarak belirtilir ve tez danışmanı tarafından BYS’ye girilir.  

2- Elektronik ortamda hazırlanacak form  ve  öğrencinin  komite   üyelerine  sunduğu  rapor  ve  varsa  başlık değişik  
tutanağı  ile ilgili Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığınca   üst  yazı  ile üç gün içinde Enstitü Müdürlüğüne gönderilmelidir. 
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