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Sayı   :       BIŞKEK -   /  /201  

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ’NE 
 

Aşağıda kimlik bilgileri verilen doktora programı öğrencisinin tez çalışmalarını izlemekle 
görevlendirilen Tez İzleme Komitesi,  ……................................. salonunda   /  /201  ve saat .....’de 
yaptığı toplantıda, öğrencinin  tez çalışması önerisini incelemiş ve yapılan sözlü savunma sınavı 
sonunda önerinin KABUL/RED   olduğuna OYBİRLİĞİ/OYÇOKLUĞU  ile karar vermiştir. İlgili 
öğrencinin Tez Önerisi Formu ve sözlü savunma sınav evrakları ilişikte sunulmuştur.  

Gereğini saygılarımla arz ederim. 
 
                                                                                                                                         İmza 

 Anabilim Dalı Başkanı 
 
Öğrencinin Adı Soyadı       
Öğrenci Numarası       
Program Türü Lisans’dan Doktora    Yüksek Lisans’dan Doktora    
Program Adı       
Yeterlik Sınavına Girdiği 
Tarih 

1.       2.       

Tez Önerisi Savunma Sınavı Yeri:        Tarih  / Saati:       

Kabul Edilen Tez Konusu       

 
EK:  
1- Doktora Tez Önerisi Formu 
2- Tez İzleme Komitesi Tez Önerisi Savunma Sınav Tutanağı ve ekleri 

 
 
 

KTMÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği :  
Tez / Sanatta Yeterlik Eseri Önerisi Savunması  
Madde 47.  
1) Doktora/sanatta yeterlik sınavını başarıyla tamamlayan öğrenci, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan 
tez/sanatta yeterlik eseri önerisini hazırlayarak takip eden yarıyıl içinde izleme komitesinin huzurunda sözlü olarak savunur. Öğrenci, 
tez/sanatta yeterlik eseri önerisiyle ilgili yazılı bir raporu sözlü savunma sınavı tarihinden en az yedi gün önce danışmanına ve komite 
üyelerine verir. Sınav dinleyicilere açık olarak yapılır ve dinleyiciler de tez önerisine katkıda bulunabilir. Sınav sonunda komite öneriyi 
kabul ya da reddeder. Kararlar komitenin salt çoğunluğuyla alınır. Gerekçeli bu karar, EABD/EASD başkanlığınca üç iş günü içinde ilgili 
tutanakla birlikte Enstitü müdürlüğüne gönderilir.  
 
2) Tez/sanatta yeterlik eseri önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve tez/sanatta yeterlik eseri konusu seçme hakkına sahiptir. Bu 
durumda yeni bir tez/sanatta yeterlik eseri izleme komitesi oluşturulabilir. Programa aynı danışmanla ve aynı konuyla devam etmek isteyen 
öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez/sanatta yeterlik eseri konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez/sanatta yeterlik eseri 
önerisi savunma sınavına alınır. Öğrenci ikinci tez/sanatta yeterlik eseri önerisi savunma sınavından da başarısız bulunursa Enstitü ile ilişiği 
kesilir.  

Hazırlayan Enstitü Sekreteri Onaylayan Yönetim Temsilcisi 

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektörlük © 2014 
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.................  Anabilim Dalı doktora programı öğrencisi ................. numaralı 

…….................................’in tez çalışmalarını izlemekle görevlendirilen tez izleme komitemiz 

……................................. salonunda   /  /201  tarih ve saat ……..’de toplanarak öğrencinin tez 

önerisini incelemiş ve yapılan sözlü savunma sınavı sonunda önerinin KABUL/RED   olduğuna 

OYBİRLİĞİ/OYÇOKLUĞU ile karar vermiştir. 

 
 

  /  /201  

İmza 
 
 

(Ünvan, Ad-Soyad) 
Danışman 

İmza 
 
 

(Ünvan, Ad-Soyad) 
Üye 

İmza 
 
 

(Ünvan, Ad-Soyad) 
Üye 

 Kabul          Red  Kabul          Red  Kabul         Red 

              
 
 

EK:  
3- Tez Önerisi Formu 
4- Etik Kurul Kararı (Gerekli ise) 

 
 
 
 
 
 

KTMÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği :  
Tez / Sanatta Yeterlik Eseri Önerisi Savunması  
Madde 47.  
1) Doktora/sanatta yeterlik sınavını başarıyla tamamlayan öğrenci, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan 
tez/sanatta yeterlik eseri önerisini hazırlayarak takip eden yarıyıl içinde izleme komitesinin huzurunda sözlü olarak savunur. Öğrenci, 
tez/sanatta yeterlik eseri önerisiyle ilgili yazılı bir raporu sözlü savunma sınavı tarihinden en az yedi gün önce danışmanına ve komite 
üyelerine verir. Sınav dinleyicilere açık olarak yapılır ve dinleyiciler de tez önerisine katkıda bulunabilir. Sınav sonunda komite öneriyi 
kabul ya da reddeder. Kararlar komitenin salt çoğunluğuyla alınır. Gerekçeli bu karar, EABD/EASD başkanlığınca üç iş günü içinde ilgili 
tutanakla birlikte Enstitü müdürlüğüne gönderilir.  
 
2) Tez/sanatta yeterlik eseri önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve tez/sanatta yeterlik eseri konusu seçme hakkına sahiptir. Bu 
durumda yeni bir tez/sanatta yeterlik eseri izleme komitesi oluşturulabilir. Programa aynı danışmanla ve aynı konuyla devam etmek isteyen 
öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez/sanatta yeterlik eseri konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez/sanatta yeterlik eseri 
önerisi savunma sınavına alınır. Öğrenci ikinci tez/sanatta yeterlik eseri önerisi savunma sınavından da başarısız bulunursa Enstitü ile ilişiği 
kesilir.  

 
 

Hazırlayan Enstitü Sekreteri Onaylayan Yönetim Temsilcisi 

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektörlük © 2014 
 


