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    BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ      
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 

……………………………………….. Anabilim Dalı Başkanlığına 

Tarih:…/…/….. 

  …/…/…… tarihinde yapılan tez izleme değerlendirmesi aşağıdaki gibidir. Bilgilerinize arz ederim. 

Ara Rapor Dönemi   Ocak-Haziran 201…     Temmuz-Aralık 201… 

Ara Rapor sayısı  1   2  3   4   5   6   … 

Tez İçeriği Tez Önerisi ile 

Uyuşuyor mu? 
 EVET     HAYIR 

Tez Çalışmasının 

Değerlendirilmesi 

    Başarılı 

    Oybirliği 

    Başarısız 

   Oyçokluğu 

Jüri (TİK) Unvanı, Adı-Soyadı Kurumu/Bölümü İmza 

Başkan 

Üye 

Üye 

I. Öğrenci Bilgileri 

Adı-Soyadı 

Numarası / Dönemi 

Anabilim Dalı/ Bilim Dalı 

Doktora Programı Lisansa Dayalı Doktora Yüksek Lisansa Dayalı Doktora 

Doktora Yeterlik Sınav Tarihi …/…/…… 

Doktora Tez Öneri Tarihi …/…/…… 

II. Tez Bilgileri

Tezin Adı 

Thesis Title 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğüne 

 Yukarıda bilgileri verilen öğrencinin Doktora Tez İzleme değerlendirme sonucu yukarıdaki gibidir. 

 Bilgilerinize arz ederim. 

Anabilim Dalı Başkanı 

Açıklamalar: 
1. BTÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

MADDE 40 (1) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, dönem içindeki çalışmalarını değerlendirmek için ocak-haziran ve temmuz-aralık ayları 

arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır.  Anabilim dalı başkanlığı, tez izleme toplantı yeri ve zamanını en geç sınavdan üç gün önce enstitüye bildirir. Öğrenci, 

toplantı tarihinden en az onbeş gün öncesinden komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların tamamı ve bir sonraki dönemde yapılacak 

çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez raporu, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Belirlenen takvimde rapor sunmayan öğrenci başarısız kabul edilir. 

Tez izleme toplantısına ilişkin komite kararı anabilim dalı başkanlığı tarafından üç iş günü içerisinde enstitüye tutanakla iletilir ve ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından karara 

bağlanır. (2) Tez çalışması esnasında, tez izleme komitesi raporlarında üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız olarak değerlendirilmesi durumunda, öğrenciye yeni bir 

danışman ile tez izleme komitesi atanabilir, ayrıca yeni bir tez konusu belirlenebilir. 

2. Öğrencinin oyçokluğu ile başarılı olması durumunda, başarısız kabul eden jüri üyelerinin gerekçelerini bu rapora ek olarak eklemeleri gerekmektedir.

Ek: Tez İlerleme Raporu (TİK Üyelerine sunulan çalışmaların tamamı) 


