
I. ÖĞRENCİ BİLGİLERİ 

ADI SOYADI 

NUMARASI 

ANABİLİM DALI 

PROGRAMI  YÜKSEK LİSANS  DOKTORA 

DANIŞMANI 

II. DANIŞMANI (varsa)

TEZ KONU BAŞLIĞI

SINAV TARİHİ 

   GÜZ          BAHAR 

II. JÜRİ ÖNERİSİ

Asıl Jüri Üyeleri Üniversite/Fakülte MYO/
Anabilim Dalı 

Kurum e-posta * 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Yedek Jüri Üyesi Üniversite/Fakülte MYO/
Anabilim Dalı 

Kurum e-posta 

1. 

∗ Başka Yükseköğretim kurumundan gelen jüri üyelerinin 
e-posta bilgileri davet yazısı e-posta ile bildirilecektir. 

Yüksek lisans  tez  jürisi,  danışman; en az 1 'i de kendi  yükseköğretim  kurumunun dışından olmak üzere toplam 3 veya 5 öğretim
üyesinden oluşur. Jürinin 5 kişiden oluşması durumunda II. tez danışmanı jüri üyesi olabilir. Yedek jüri üyesi kendi yükseköğretim 
kurumu dışından belirlenir.  

 

Doktora Tez Jürisi; Tez İzleme komitesi üyelerini de içerecek şekilde en az 2'si kendi yükseköğretim kurumu dışından olmak üzere 
5 öğretim üyesinden oluşur.   

(İmza) 

Danışmanı

E-POSTA ADRESİ 

2.

DÖNEMİ 

SINAV YERİ

EKLER 

Tezin Savunulabilir Olduğu Dair Danışman Raporu İntihal Raporu Öğrencinin Tez
*fenbil@ksu.edu.tr adresine
 e-posta gönderilmelidir.Yayın* 

*tez konusunda ya da alanıyla ilgili olarak, tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan/yayına kabul edilen bir makaleyi 
veya kongre, sempozyum ve ulusal/uluslar arası bir bilimsel etkinlikte kabul edilen/sunulan bildiri veya araştırma raporu

1. 2. 3.

4.

•

T.C. 

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 

  TEZ SAVUNMA SINAVI JÜRİ ÖNERİ FORMU

6. 

7.
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