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                                                                                                                                       Bişkek -    /  /201  

SOSYAL BİLİMLERİ  ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE 
 
                     ABD, Doktora Programı öğrencisi                                   ile ilgili Doktora Tezi 
Savunma Sınav Tutanağı aşağıda sunulmuştur.  
 
                                                                                                                                     (Ünvan, Adı-Soyadı) 

                                                                                                                                        Jüri Başkanı 

 

TUTANAK 

Doktora tezi savunma sınavı jürimiz,        Anabilim Dalı       Bilim Dalı Doktora Programı öğrencisi 
      ’ın      ” konulu tezini incelemiş ve aday ,   /  /201  tarihinde      salonunda, saat      ’da  
jüri önünde tez savunma sınavına alınmıştır.  
 
Adayın tezini sunması ve savunmasından sonra       dakikalık süre içinde jüri üyelerince sorulan 
sorulara verdiği cevaplar değerlendirilerek, adayın doktora tezi hakkında OY BİRLİĞİ/OY ÇOKLUĞU 
ile BAŞARILI/BAŞARISIZ/DÜZELTME kararı verilmiştir. 
 

Düzeltme verilmesi halinde : (Düzeltme verilen hususlar yazılı olarak tutanağa ilave edilir) 

Adı geçen öğrencinin Tez Savunma Sınavı   /  /201  tarihinde, saat      ’da yapılacaktır 

Tez  adı değişikliği yapılması halinde :  

Tez adının      şeklinde değiştirilmesi uygundur. 

 
 
 

İmza 
(Adı-Soyadı) 
Jüri Başkanı 

 
 
 

İmza 
(Adı-Soyadı) 

Jüri Üyesi 
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(Adı-Soyadı) 

Jüri Üyesi 

 
 
 

İmza 
(Adı-Soyadı) 

Jüri Üyesi 

 
 
 

İmza 
(Adı-Soyadı) 

Jüri Üyesi 
 

KTMÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği   :  
Doktora Tezi / Sanatta Yeterlik Eseri Raporu Savunma Sınavı  
Madde 51  
2) Tez/sanatta yeterlik eseri raporu savunma sınavı tarihi danışman tarafından belirlenerek, ilan edilmek üzere sınav tarihinden yedi gün önce 
Enstitüye onay almak üzere yazılı olarak bildirilir. Tez/sanatta yeterlik eseri raporu savunma sınavı tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen 60 
dakikalık soru-cevap bölümlerinden oluşur. Tez sınavı dinleyiciye açık olarak yapılır.  
4) Tezi/sanatta yeterlik eseri raporu savunma jüri üyeleri, adayın sunduğu doktora tezini ve bilimsel yayın/yayınlarını inceleyerek tez/sanatta 
yeterlik eseri raporu hakkında ayrıntılı kişisel rapor hazırlar. Jüri üyeleri raporlarında, tez/ sanatta yeterlik eseri raporu hakkında salt çoğunlukla 
başarılı, başarısız veya düzeltme kararı verirler. Bu rapor, jüri başkanı tarafından tez/sanatta yeterlik eseri raporu sınavını izleyen üç gün içinde 
ilgili Enstitüye savunma tutanağı ve sınav evrakları ile birlikte teslim edilmesi gerekir. Sınavda başarılı bulunmayan öğrencinin Enstitü ile ilişiği 
kesilir.  

Hazırlayan Enstitü Sekreteri Onaylayan Yönetim Temsilcisi 
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