DOKTORA TEZ İZLEME SAVUNMA TUTANAĞI
(Kontrol amacıyla ….. kez)

Enstitümüz
……………………………………………...................................
Anabilim
Dalı,
………………………………………………………………. Bilim Dalında………………………… öğrenci numaralı
…………………………………………….………… Tez öneri savunmasında başarılı bulunmuş, M.Ü. Lisansüstü
Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nin 23/1 maddesine göre, …../…../20…. tarihinde .…. :….. saatinde
…………………………………….. binasında yapılan tez çalışmasını biz aşağıda imzaları bulunan Tez İzleme
Komitesi önünde sözlü olarak savunmuş olup, ilgili yönetmeliğin 23/2 maddesi'ne göre, ........................... * ile
…...……..…….. ** olduğuna karar verilmiştir.
İş bu tutanak, müdürlüğümüzce tek nüsha olarak düzenlenmiştir.

Tez Danışmanı

Üye

Üye

Tutanağı tanzim eden
İdiris BIÇAKÇI
Enstitü Sekreteri

Madde 23/2: Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık dönemlerinde olmak üzere yılda en az iki
defa toplanarak öğrencinin yaptığı çalışmaları değerlendirir. Toplantılara geçerli bir mazereti olmaksızın katılmayan öğrenci, izlemenin o dönemi için
başarısız kabul edilir. Komite tarafından birbirini takip eden iki toplantıda veya üç farklı toplantıda başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği
kesilir.
*Tez izleme komitesi, üye tam sayısı ile toplanır. Salt çoğunlukla "başarılı" veya "başarısız" olarak karar verir.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------

* Oybirliği
**

/ Oyçokluğu
Başarılı / Başarısız

yazılmalı,
yazılmalı,

Öğr. İşl. Sorumlu Personel
Öğrenci İşleri Şefi

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Marmara Üniversitesi, Göztepe Yerleşkesi, Enstitüler Binası, Kat: 5 34722 Kadıköy / İstanbul Tel:
(216) 418 72 42 Faks:
(216) 348 34 90 Web:
http://sbe.marmara.edu.tr E-posta: sbe@marmara.edu.tr

…… / ….. / 20….

DOKTORA TEZİNİ SAVUNABİLİR TUTANAĞI

Enstitünüz ……………………………………………...............................................

Anabilim Dalı,

……………………………………………………………….Bilim Dalında………………………… öğrenci numaralı
…………………………………………….………… Tez öneri savunmasında başarılı bulunmuş, M.Ü. Lisansüstü
Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nin 27/3 maddesine göre, tez önerisi kabul edildikten sonra en az üç farklı tez izleme

komitesi toplantısına girmiş ve son toplantıda lisansüstü eseri hakkında oybirliği / oyçokluğu ile savunulabilir
kararı alınmıştır.

Tez Danışmanı

Üye

Üye

Not : Bu form Doktora Tez Savunmasına girmesine karar verilen öğrenciler için doldurulacaktır.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Marmara Üniversitesi, Göztepe Yerleşkesi, Enstitüler Binası, Kat: 5 34722 Kadıköy / İstanbul Tel: (216) 418 72 42
Faks: (216) 348 34 90
Web: http://sbe.marmara.edu.tr E-posta: sbe@marmara.edu.tr

