
                 FORM – T04      

AÇIKLAMA: 

İlgili döneme ait TİK raporu,  web sayfasında ilan edilen akademik takvimdeki tarihlere göre hazırlanmalıdır. 
Tez çalışmasının BAŞARISIZ olarak değerlendirilmesi durumunda gerekçeli rapor eklenmelidir. 
Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç TİK raporu sunulması gerekir. 
Bu form ile Form-T10 Ana Bilim Dalı Başkanlığı tarafından üç gün içerisinde enstitüye iletilmelidir. 
Tez önerisi kabul edilen öğrenci için TİK, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda en az 
iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar 
yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite 
tarafından başarılı (B) veya yetersiz (Y) olarak belirlenir.EABD, TİK toplantı tutanağı ile beraber TİK ara raporunu üç gün 
içerisinde ilgili enstitüye gönderir. TİK tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin 
Üniversite ile ilişiği kesilir. 

                                            

_____________________________________________________________________ 
Öğrencinin  
Adı Soyadı  / Numarası : 

Ana Bilim Dalı : 

Eğitim Öğretim Yılı : Dönemi      : 

Eş Danışmanı  : 

____________________________________________________________________ 
Tez ve Toplantı Bilgileri 

Doktora Tez Başlığı      : 

    Toplantı Dönemi:  Toplantı Sayısı:Toplantı Tarihi              :         

Bir Önceki Gelişme Raporu Tarihi : 

Tez Çalışmasının Değerlendirilmesi :       

• Toplantı tarihine kadar yapılan çalışmalar :   Olumlu  /  Olumsuz  

• Bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı : Olumlu / Olumsuz  

Komitenin Tez Çalışması İle İlgili Değerlendirmesi:  

Yukarıda bilgileri verilen öğrencinin dönemlik tez çalışmaları aşağıda imzaları bulunan Tez İzleme 

Komitemiz üyelerince değerlendirilmiş olup öğrencinin ilgili dönemdeki tez çalışmalarında; 

İlerlemeler kaydettiği anlaşıldığından BAŞARILI  

Toplantıya katılmaması nedeniyle BAŞARISIZ 

İlerleme kaydetmemesi nedeniyle BAŞARISIZ    ( * ) 

olduğuna          Oybirliği /      Oyçokluğu  (           /3)  ile karar verilmiştir.  

_____________________________________________________________________ 
Tez İzleme Komitesi Üyeleri     

Unvanı, Adı Soyadı Üniversite/Fakülte/EABD İmza 

Tez Danışmanı 

Üye 

Üye 

T.C
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 
DOKTORA TEZ İZLEME 

 DEĞERLENDİRME RAPORU  
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