TEZ KONUSU BELİRLENMESİ
- Yüksek Lisans ve Doktora tez konusu, öğrenci ve danışmanı tarafından
birlikte belirlendikten sonra hazırlanacak tez önerisi, ilgili anabilim dalı kurulunda
değerlendirilir ve anabilim dalı başkanlıkları tarafından Enstitüye bildirilir.
- Tez konusu önerileri EYK kararıyla kesinleşir.
- Tez konusu ve önerisi üzerinde daha sonra yapılması istenen değişiklikler,
anabilim dalı başkanlığı tarafından EYK’na sunulur.
- Tez konusu, etik kurul onayı gerektiriyorsa ilgili etik kurul onayı alındıktan
sonra, EYK’na sunulur.
Tez Konusu Belirlenmesinde Süre :
Yüksek Lisans Öğrencisi
Doktora Öğrencisi

: Öğrencinin yüksek lisans programına
başlamasından itibaren en geç ikinci yarıyıl sonuna
kadar
: Doktora yeterlik sınavında başarılı olan
öğrenci için

Her bir yarıyıl için tez konularının önerilmesi gereken son tarih Lisansüstü
Akademik Takvimde belirtilmiştir.
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Tez Konusu Belirleme Süreci :


Danışman Öğretim Üyesi ve öğrenci tarafından tez önerisinin hazırlanması, Enstitü
Web sayfasında yeralan Tez Konusu Öneri Formunun hazırlanması, Etik Kurul
Onayı(Tez çalışması gerektiriyorsa)nın alınması, ilgili evrakların EABD’na teslimi.

EABD Başkanlığınca;
 Tez konusu önerilerinin anabilim dalı kurulunda görüşülmesi,
 Tez Konusu Önerisi formu ile EABD kurulunda alınan karar ve eklerinin Enstitü Müdürlüğüne
gönderilmesi

Tez Konusu Önerilerinin
EYK’unda görüşülmesi

EÖİB’unca Tez
konusunun EDKS’ne
işlenmesi ve İlgili
evrakların öğrenci
dosyasına eklenmesi

EYK Kararının bir
kopyasının
EABD’na,
gönderilmesi
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Tez Konusu ve Tez Başlığı Değişikliği Süreci

:

Yeterlik Sınavı öncesinde Doktora öğrencilerinin ve Yüksek Lisans öğrencilerinin
yapılacak tez konusu/tez başlığı değişiklikleri danışman öğretim üyesinin önerisi,
EABD’nın görüşü ve EYK kararı ile yapılır.
Doktora öğrencilerinin Yeterlik Sınavı sonrasında yapılacak değişiklikler Tez
İzleme Komitesi önerileri doğrultusunda yapılacaktır.





Danışman Öğretim Üyesi ve öğrenci tarafından tez konusu/tez başlığı değişikliğinin
ayrıntılı gerekçesinin hazırlanması
Enstitü Web sayfasında yeralan Tez Konusu Öneri Formunun doldurulması,
ilgili evrakların EABD’na teslimi.

EABD Başkanlığınca;
 Tez konusu/tez başlığı değişikliği hakkında görüş ve önerilerinin ilgili evraklarla
beraber Enstitü Müdürlüğüne gönderilmesi

Tez konusu/tez başlığı
değişikliği önerilerinin
EYK’unda görüşülmesi

EÖİB’unca Tez
Konusunun EDKS’ne
işlenmesi ve ilgili
evrakların öğrenci
dosyasına eklenmesi

EYK Kararının bir
kopyasının
EABD’na,
gönderilmesi
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