
DUYURU                                                                                                                                                              31/10/2019 
 

DOKTORA YETERLİK SINAVINDAN BAŞARILI OLMUŞ, TÜM DOKTORA VE LİSANS SONRASI DOKTORA 
PROGRAMI ÖĞRENCİLERİ DİKKATİNE; 
1) Doktora Yeterlik Sınavından başarılı olan öğrencilerin, Doktora Yeterlik sınavı tarihi itibariyle en geç 1 ay içerisinde (Kasım 
ayında sınava giren öğrencilerin Aralık ayı sonuna kadar, Mayıs ayında sınava giren öğrencilerin Haziran ayı sonuna kadar), “Tez İzleme 
Komitesi Atama Formu(form 29-A, istenen ek belgeleri ile)”nu Bölüm Başkanlığı’na teslim etmeleri (İlgili Form Bilgisayar ortamında 
doldurulmalı ve üyelere imzalatılmış bir şekilde) gerekmektedir.  
 
 2) 2019-2020/1. Dönemi “Tez Önerisi Savunması Tutanak Formu (form 30-B, istenen ek belgeleri ile)” (250  kelimeyi aşmamak 
kaydıyla abstract ve öz ile beraber ) son teslim tarihi : 30.11.2019 ,  
 
“Tez İzleme Komitesi Tutanak Form (form 30-Ç , istenen ek belgeleri ile )”larının (250 kelimeyi aşmamak kaydıyla abstract ve öz ile 
beraber ) EEMB Öğrenci İşleri Ofisine (D-116)  son teslim tarihi: 31.12.2019. 
  

- Tüm formlar bilgisayar ortamında doldurulmalıdır. 
- Tez İzleme Komitesi Tutanak Formu  ekinde teslim edilecek tüm abstract ve öz bilgileri, son 6 aylık tez çalışmalarını  
gösterir şekilde hazırlanmalıdır. 

 
a) Mayıs 2019 tarihinde Doktora Yeterlik Sınavında başarılı olmuş öğrencilerin, yukarıda belirtilen tarihe kadar “Tez Önerisi Savunması 
Tutanak Form” unu teslim etmeleri gerekmektedir. (250 kelimeyi aşmamak kaydıyla abstract ve öz ile beraber “2 Kopya” )   
 
b) Mayıs 2019 tarihi öncesinde Doktora Yeterlik sınavında başarılı olmuş öğrencilerin  “Tez İzleme Komitesi Tutanak Form”larını (250 
kelimeyi aşmamak kaydıyla abstract ve öz ile beraber son (6 aylık çalışma) “1 Kopya” ) yukarıda belirtilen tarihe kadar teslim etmeleri 
gerekmektedir.  

c) 2019/1. Dönemi sonu “Doktora Tezi Bitirme” Jürisine girecek öğrencilerin, “Tez İzleme Komitesi’ne girmeleri zorunlu 
değildir. Bu durumda olan öğrencilerin (en geç) sure bitimine kadar “Tez Sınavı Tutanak Formlarını”  (form 21-D, istenen ek belgeleri 
ile) teslim etmeleri yeterlidir. 
 
 
d) Tez Bitirme Jürisi sonrasında ek süre alan Doktora öğrencilerinin “Tez İzleme Komitesi”’ne (ek sürede) girmeleri zorunlu değildir. 
 
  

NOT: Yukarıda belirtilen tüm formlara, http://eee.metu.edu.tr/forms adresinden ulaşılabilinir. 
 

EEMB 


