
 

FORM-15-a [Madde 25-(3) /34-(4)] 
 

ATILIM ÜNİVERSİTESİ 

FEN  BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 

TEZ JÜRİSİ ATAMA FORMU 
 

Gönderilen : Enstitü Müdürlüğü 

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

Anabilim dalımız …………..…..................... numaralı Yüksek lisans  / Lisans Sonrası Doktora  / Doktora   öğrencisi 

.…………………….…………..… tez çalışmalarını tamamlamış ve ilgili yönetmeliklerin öngördüğü tüm diğer koşulları yerine 

getirmiştir, transkript kontrolü yapılmıştır . Öğrencinin .................................................................................. ............................. 

..............................................................................................................................................……………………………..........…..... 

konulu tez çalışması juri önünde savunulmak üzere Tez Danışmanı ……………………………… ve Tez Eşdanışmanı .............. 

......…………………………  tarafından kabul edilmiştir. Söz konusu tezi incelemek ve öğrenciyi tez savunmasına tabi tutmak 

üzere, tez jürisinin aşağıdaki üyelerden oluşturulması önerilmektedir.  
 

Yukarıda bilgileri verilen doktora öğrencisi Mayıs 20.....   Aralık 20…  tarihinde yeterlik sınavına girmiş ve 

başarılıdır . Tez izleme komitesi tutanakları 1  2  3  ekte sunulmakta olup başarılıdır  . Öğrencinin ulusal 

 /uluslararası  hakemli dergide yayınlanmak üzere kabul edilmiş yayını ve kabul yazısı ektedir.  Ayrıca tez jürisi 

atama başvurusu asgari koşulu yerine getirilmiş, FORM-15-b doldurulmuş olup ilgili dokümanlar ektedir  . 

Jüri üyelerinin kabul edilmesi durumunda; Savunmanın  ….. / …. / ……….. tarihinde …...…... - ………... saatleri arasında       

yüz yüze / çevrim içi  yapılması önerilmektedir.  

Savunma tarihi ve saati değişikliği yapılması durumunda işaretlenmelidir   

Asil Üyeler 

 Unvan, Ad, Soyad (*) Kurumu / Bölümü e-posta Telefon 

1     

2     

3     

4     

5     

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

Yedek Üyeler 

 Unvan, Ad, Soyad (*) Kurumu / Bölümü e-posta Telefon 

1     

2     

Değişiklik Önerisi (Jüri üyeleri değişikliği yapılması durumunda doldurulmalıdır):  

Asil Üyeler 

 Unvan, Ad, Soyad (*) Kurumu / Bölümü e-posta Telefon 

1     

2     

3     

4     

5     

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

Yedek Üyeler 

 Unvan, Ad, Soyad (*) Kurumu / Bölümü e-posta Telefon 

1     

2     

 

_____________________ 

Tarih 

______________________ 

Tez Danışmanı 

________________________ 

EABD Başkanı 

EABD Evrak No. ______________________   Ekler: _________________________________ 
 

ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU KARARI: Tarih: ________________ Karar No: ______________ 

 

                          _____________________ 

Tarih 

________________________________ 

Enstitü Müdürü 

Bu form iki kopya doldurulacaktır. Not dökümü, TİK tutanakları, yayın ve kabul belgesi formla birlikte teslim edilmelidir. 

İlgili enstitü ana bilim dalı tez jürisi atama başvurusu asgari koşulu olması halinde Form-15-b doldurulmalı ve bu forma 

eklenmelidir.  

 

 



 

 
FORM-15-b [Madde 25-(2) /34-(2)] 

 
 

ATILIM ÜNİVERSİTESİ 

FEN  BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 

TEZ JÜRİSİ ATAMA BAŞVURUSU ASGARİ KOŞULLARI  

Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerinin; tez jürisi ataması aşamasında, tamamladıkları tezlerine yönelik olarak 

sağlamaları gereken asgari koşullar aşağıdaki şekilde listelenmiştir. Jüriye girecek öğrencinin bu koşullardan, ilgili 

EABD başkanlığının belirlediği asgari koşulu/koşulları sağlaması ve belgelendirmesi beklenmektedir.  

Öğrencinin belirlenen asgari koşulu sağladığı tez danışmanı ve ilgili EABD başkanı tarafından onaylanacak, onay 

tez jürisi atama formu ekine eklenerek tez jürisi atama başvurusu yapılabilecektir. Asgari koşulu sağlayamayan öğrenci 

tez jürisi ataması başvurusunda bulunamayacaktır.   

   

1. SCI-Exp, SSCI veya AHCI kapsamındaki dergilerde yapılan en az bir yayın (kabul edilmiş veya yayınlanmış) 

2. Uluslararası bir alan indeksi (SCI, SCI-Exp, SSCI, AHCI hariç) tarafından taranan dergilerde yapılan en az bir 

yayın (kabul edilmiş veya yayınlanmış) 

3. Alan indekslerine girmeyen hakemli uluslararası bir dergilerde yapılan en az bir yayın (kabul edilmiş veya 

yayınlanmış) 

4. Hakemli ulusal dergilerde yapılan en az bir yayın (kabul edilmiş veya yayınlanmış) 

5. Hakemsiz ulusal dergilerde yapılan en az bir yayın (kabul edilmiş veya yayınlanmış) 

6. Hakemli uluslararası kongre, konferans, sempozyum veya çalıştaylarda yapılan en az bir yayın (kabul edilmiş 

veya bildiri kitabında yayınlanmış) 

7. Hakemli ulusal kongre, konferans, sempozyum veya çalıştaylarda yapılan en az bir yayın  (kabul edilmiş veya 

bildiri kitabında yayınlanmış) 

8. Yurtiçi patent başvurusu (başvurusu tamamlanmış veya başvuru süreci üniversitenin ilgili birimleri tarafından 

başlatılmış/onaylanmış) 

9. Yurdışı patent başvurusu (başvurusu tamamlanmış veya başvuru süreci üniversitenin ilgili birimleri tarafından 

başlatılmış/onaylanmış) 

10. Tez çalışmasının, bir proje kapsamında (BAD, ADP veya dış destekli proje- danışmanlık projeleri hariç) 

bursiyer olarak çalışan öğrenci tarafından yapılmış olması 

11. a) Tez çalışmasının, bir proje kapsamında (LAP ile bütünleşik veya danışmanlık projeleri) bursiyer olarak 

çalışan öğrenci tarafından yapılmış olması 

b) TMMOB Mimarlar Odası tarafından niteliği onaylanan bir proje yarışmasına katılmış ve sıralamalara 

girmiş olmak (araştırma alanı ile ilgili olmalı) 

c) Mimari projesi tamamlanmış ve ilgili kuruluşlarca onaylanmış mimari eser (araştırma alanı ile ilgili olmalı) 

 

Ana bilim dalımız tarafından belirlenmiş olan ve yukarıda belirtilen ........................  maddenin /maddelerin 

gerekleri kontrol edilmiş, yerine getirilmiş ve ilgili dokümanlar ekte sunulmaktadır . /  yerine 

getirelememiştir .  

 

Öğrencinin tez jürisi atama başvurusu yapması;  

Tez Danışmanının Adı Soyadı  : ………………………………………………………………………….....…... 

Görüşü     : Uygundur  Uygun Değildir  Tez Dan. İmzası :...……….....…... 

Ret Gerekçesi    : …………………………………………………………….……………….….. 

 

 

EABD Başkanlığı Görüşü   : Uygundur  Uygun Değildir   

Ret Gerekçesi    : …………………………………………………………….…………………… 

 

_____________________________ 

Tarih 

____________________________ 

EABD Başkanı 

EABD Evrak No: ______________________  Ekler: __________________________________________ 
 

 

 

 

Bu form tek kopya doldurulacaktır. Sağlanan tez jürisi asgari koşuluna ilişkin belgeler forma eklenmelidir.  


