
FORM-16 [Madde 25-(5) / 34-(6)] 

ATILIM ÜNİVERSİTESİ 

FEN  BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 

TEZ SINAVI TUTANAK FORMU 
 

Gönderilen : Enstitü Müdürlüğü 

Gönderen : ……………………….…………………………………………………………… EABD Başkanlığı 

Anabilim dalımız ……………………  numaralı Yüksek Lisans  / Lisans Sonrası Doktora   / Doktora   

öğrencisi  ….…………. ………………………tez çalışmalarını sonuçlandırmış ve jüri önünde tezini savunmuştur. 

Sınav tutanağı aşağıdadır.  

_____________________ 

Tarih 

______________________________ 

EABD Başkanı 
 

EABD Evrak No: __________________   Ekler:_________________________________________ 
 

SINAV TUTANAĞI : 
Jürimiz ..... /...... /.........  tarihinde toplanmış ve yukarıda adı geçen öğrencinin ......................................................................... 

........................................................................................................................................................................................................ 

başlıklı tezini incelemiş ve yapılan sözlü sınav sonunda OYBİRLİĞİ   / OYÇOKLUĞU*   ile aşağıdaki kararı almıştır. 

 Başarılı      Tez Adı Değişikliği** 

 Başarısız *** 

 Düzeltme (Yüksek Lisans En çok 3 ay) ***  Düzeltme (Doktora En çok 6 ay) ***  

* Karşı oy için gerekçeli rapor sunulmalıdır. 

** Yeni Tez Adı: ........................................................................................... ........................................................................ 

*** Düzeltme alan veya başarısız olan öğrenciler için gerekçeli bir jüri raporu sınav tutanağı ile birlikte 

sunulmalıdır. Gerekçeli Jüri raporu tüm jüri üyeleri tarafından imzalanmalıdır. 

Tez Sınavı 

Jürisi**** 
Unvan, Ad, Soyad Kurumu - Bölümü İmza 

Başkan    

Üye    

Üye    

Üye    

Üye    

 **** Doktora öğrencisi için Tez İzleme Komitesi Üyeleri isimlerinin yanına (T) yazılarak belirtilmelidir. 
 

 Sınav sonunda jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında kabul, ret veya düzeltme kararını salt çoğunlukla 

verir. Jüri kararı, ilgili EABD tarafından en geç üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi kabul edilen 

öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği 

kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, yüksek lisans öğrencisi için en geç üç ay, doktora öğrencisi 

için en geç altı ay içinde eksikliklerini tamamlayıp gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu 

savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi kabul edilmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Tezi 

reddedilen yüksek lisans öğrencisinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, 

proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması 

verilir. Tezde başarılı olamayan doktora öğrencileri için talepleri halinde 30 uncu maddenin yedinci fıkrasına göre 

tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Doktora öğrencileri uzatma aldığı yarıyıla kayıt yaptırmak zorundadır. 

 

Gönderen : Fen Bilimleri Enstitüsü   FBE Evrak No : 

Gönderilen : Öğrenci İşleri Müdürlüğü 
 

Yukarıda adı geçen öğrenci Sınav Tutanağı'nda belirtildiği üzere mezun olmaya HAK KAZANMIŞTIR   / 

KAZANMAMIŞTIR .  
 

Mezuniyete hak kazanan öğrenciye; yüksek lisans  /doktora  tezini, tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay 

içinde tez teslim koşullarını yerine getirerek Enstitü Müdürlüğümüze teslim etmesi ve tezi şekil yönünden uygun 

bulunması halinde  “Yüksek Lisans  /doktora   Diploması” verilmelidir. Söz konusu bilgi müdürlüğümüzden 

kontrol edilmelidir. Mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının müdürlüğümüze 

teslim edildiği tarihtir. Gereğini rica ederim. 
 

_______________________ 

Tarih 

______________________________ 

Enstitü Müdürü 
 

Bu form üç kopya doldurulacaktır. Not dökümü onaylı formla birlikte teslim edilmelidir. 


