
Doktora Tez İzleme Komitesi Toplantı Tarihi Bildirim Formu SBE – 2022 

____________________________________________________________________________________________________ 

Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği 

MADDE 36/4 ve 5- (4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci, takip eden ilk yarıyıldan başlamak üzere tez süresi boyunca her yarıyıl 

kayıt döneminde öğrenci otomasyon sisteminde doktora tezine kayıt yaptırır. Tez önerisi kabul edilen öğrencinin danışmanı 

tez izleme komitesini, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplantıya 

davet eder. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar 

yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması komite tarafından 

başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Tez izleme komitesine rapor sunmayan öğrenci başarısız sayılır. Komite toplantısının 

sonucu ilgili anabilim dalı başkanlığınca işlemin bitişini izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir. Enstitü, sonucu 

öğrenci otomasyon sisteminde başarılı (TP) veya başarısız (TF) olarak belirtir. Her başarılı tez izleme dönemi 30 AKTS kredisi 

olarak değerlendirilir. Tez izleme komitesi raporları Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları sonunda Enstitüye iletilmeyen 

öğrenciler, ilgili tez izleme döneminden başarısız (TF) sayılır. 

(5) Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin yükseköğretim kurumu

ile ilişiği kesilir.

T.C.

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE 

Aşağıda adı geçen öğrencinin doktora tezi alanındaki çalışmalarını ve belirtilen döneme 

ilişkin raporunu değerlendirmek üzere yapılacak tez izleme komitesi toplantısının tarihi, saati 

ve yerine ilişkin bilgileri gereği için bilgilerinize arz ederiz.  

Saygılarımızla. 

Öğrencinin: 

Adı Soyadı : 

Numarası : 

Anabilim Dalı : 

Bilim Dalı : 

Tezi izleme komitesi toplantısının: 

Dönemi: ☐ Ocak-Haziran 20…. ☐ Temmuz-Aralık 20…. 

Tarihi : …. / …. / 20…. 

Saati : 

Toplantı Yeri : 

Tarih : …. / …. / 20…. Tarih : …. / …. / 20…. 

 TEZ DANIŞMANI ANABİLİM DALI BAŞKANI 

(Unvan - Ad Soyad) (Unvan - Adı Soyad) 


