
(Bu form, doktora tez öneri formu ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Ulusal Tez Merkezinden alınan Tez veri Giriş Formu  ile birlikte Fen 
Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü'ne gönderilmelidir) 

I. ÖĞRENCİ BİLGİLERİ 

Adı ve Soyadı : 

Anabilim Dalı : 

Tez Danışmanı : 

Tez Adı : 

Sınav Yeri ve Saati : 

Sınav Süresi : 

SINAV TUTANAĞI 

        Jürimiz        /       /            tarihinde toplanıp, yukarıda adı ve soyadı verilen öğrencinin 
doktora tez önerisi sözlü sınavını yapmış olup, tez önerisinin; 

OY BİRLİĞİ İLE                    OY ÇOKLUĞU İLE 

KABULÜNE 

RED EDİLMESİNE  karar vermiştir. 

Danışman Üye Üye 

MADDE 49 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, 
yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini, tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, danışmanının kontrolünde 
tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine sunar.

(3) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya reddedileceğine salt çoğunlukla karar verir. Tez 
önerisi düzeltme kararı verilen öğrenciye, bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, 
anabilim/anasanat dalı başkanlığınca işlemin bitişini izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir ve EYK kararı ile kesinleşir.

(4) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına sahiptir. Bu durumda yeni bir tez izleme 
komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise 
altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(5) Tez önerisi savunma sınavına geçerli bir mazereti olmaksızın en geç altı ay içinde girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez 
önerisi reddedilir.

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

DOKTORA TEZ ÖNERİ SAVUNMA FORMU

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM  ÜNİVERSİTESİ 
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

   (6) Tez önerisinin kabul edilmesi durumunda tez konusu, EYK kararı ile onaylanır.

(7) Enstitülere sunulan tez önerileri, insandan anket, mülakat, odak grup çalışması, deney gibi yollarla veri toplanmasını ve/veya 
insan ve hayvanların (materyal/veriler dahil) deneysel ya da diğer bilimsel amaçlarla kullanılmasını öngörüyor ise ilgili etik kurul kararının da 
eklenmesi zorunludur.
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KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 

TEZ KONUSU ÖNERİ FORMU (*) 

Öğrenci  Adı Soyadı 

Öğrenci Numarası    

Anabilim Dalı  

Öğrencinin  Programı  

Program Dili  

Programa Başladığı Yıl ve Dönemi 20    / 20   Ders Yılı Dönemi 

ÖĞRENCİ ve DANIŞMAN TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR. 

Türkçe Tez Başlığı 

İngilizce Tez Başlığı 

TİK Danışman 
Adı soyadı 

İmza 

TİK Üyesi Adı soyadı

İmza 

TİK Üyesi Adı soyadı
İmza 

Etik Kurulu Kararı Gerektiriyor Mu?   Hayır 

Yüksek lisans Doktora

: 

: 

: 

: 
: 

Türkçe İngilizce
: 

Evet

Öğrenci Adı soyadı

İmza 
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TEZ ÖNERİSİ İÇERİĞİ 

1.

Tez konusu Başlığı : 

2. AMAÇ: Önerilen Tez konusunun amacı ve erişilmek istenen sonuç açık olarak yazılmalıdır.

3. KONU, KAPSAM ve LİTERATÜR ÖZETİ: Önerilen Tez konusunun konusu ve kapsamı net olarak tanımlanmalı. Tez konusu le ilgili alanda ulusal ve uluslararası literatür 
taranarak, kısa bir literatür analizi verilmelidir. 

4. ÖZGÜN DEĞER: Tez konusunun dayandığı hipotez/ler açıkça ortaya konulmalı ve özgün değeri belirgin bir biçimde vurgulanmalıdır.    Önerilen yeni teknoloji, metot veya 
kuramın literatüre nasıl bir katkısı olacağı açıklanmalıdır. 

5. YÖNTEM: Tez konusuyla ilgili tasarımı/yaklaşımları ile uyumlu olarak incelenmek üzere seçilen parametreler sıralanmalıdır.

Özet 

ÖZET:  Tez konusu başlığı, özeti ve anahtar kelimeler Türkçe yazılmalıdır. Özette konununtarihçesi ve literatürdeki yeri çok kısa belirtildikten sonra Tez konusunun özgün değeri 
ve beklenen sonucunun etkileri vurgulanmalıdır. Ayrıca nasıl yürütüleceği (deneysel tasarım/yaklaşım, yöntemler, ekip, aşamalar ve zaman) özetlenmelidir. Tez konusu özetleri 
belirtilen alanı geçmemelidir.  
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