
TÖ1 FORMU GSÜ SBE_2021-2022 BAHAR
T.C.

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 

ÇEVRİMİÇİ TEZ ÖNERİSİ SAVUNMASI için 
TEZ İZLEME KOMİTESİ ve TEZ KONUSU ÖNERİ FORMU 

• Bu form, SBE Yönetim Kurulu kararıyla henüz tez konusu kabul edilmemiş ve/veya tez izleme komitesi oluşturulmamış
öğrenciler için danışman tarafından doldurur, imzalanır ve formun fotoğrafı veya taratılmış kopyası ilgili anabilim dalı
başkanlığına gönderilir.

• İlgili anabilim dalı başkanlığı konuya ilişkin kararlarını GSÜ-EDYS sistemi üzerinden GSÜSBE’ye gönderir.
• Bu form, kararın ekinde yer almalıdır.
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……………………………………………………………………… Anabilim Dalı Başkanlığına 
Danışmanlık görevini yürüttüğüm ve aşağıda bilgileri yer alan öğrencimizin tez önerisi 

savunmasının 2021-2022 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılında yapılabilmesi için tez konusu ve/
veya tez izleme komitesine ilişkin olarak aşağıda "öneri aşamasında" olduğu belirtilen hususları 
gereği için bilgilerinize arz ederim. 

Unvan 
Ad-Soyad 

İmza 
Aktif 

e-posta
adresi
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Ad-Soyad Öğrenci 
numarası 

Yetiştirme programı ☐ ÖYP    ☐ Hami   ☐ Öncelikli alan
        Üniv.

Aktif 
e-posta
adresi

Program 

Sınava giriş durumu ☐ İlk kez
☐ Düzeltme
kararından sonra
ikinci kez

☐ Red
kararından sonra
ikinci kez

☐ Red ve düzeltme
kararlarını takiben son kez
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Durumu ☐ Öneri aşamasında ☐ SBE yönetim kurulu kararıyla kabul edildi

Türkçe 

Fransızca 

İngilizce 
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Durumu ☐ Öneri aşamasında ☐ SBE yönetim kurulu kararıyla kabul edildi
Unvan 

Ad - Soyad 
Yükseköğretim 

Kurumu Fakülte Anabilim Dalı Kurumsal 
e-posta adresi

1 

2 

3* 

*Atanması durumunda ikinci tez danışmanı, dilerse komite toplantılarına katılabilir ancak komite üyesi olmaz.
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