
 Form 9/a  (Öğretim Üyesi) 
T.C.

BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

LİSANSÜTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 

TEZ SINAVI TUTANAK FORMU 

Anabilim Dalı/Program Adı 

Öğrencinin Adı ve Soyadı 

Numarası 

Programı Tezli Yüksek Lisans Doktora 

Tez Danışmanı Ünvanı, Adı ve Soyadı 

Tez Başlığı (Tr) 

Tez Başlığı (En) 

      Adı, soyadı ve programı yukarıda verilen Enstitü Anabilim Dalımız öğrencisi tez çalışmalarını sonuçlandırmış ve 

kurulan jüri önünde tezini savunmuştur. Sınav tutanağı aşağıda verilmiştir. 

Tarih Enstitü Anabilim Dalı Başkanı 

 Jürimiz ____/____/______tarihinde toplanmış, yukarıda adı geçen öğrencinin tezini incelemiş ve yapılan sözlü 

sınav sonunda  OYBİRLİĞİ /          OYÇOKLUĞU ile aşağıdaki kararı vermiştir. 

        Başarılı*   Düzeltme**  (Tezli YL 3 ay/Dr. 6 ay)    Başarısız**  Başlık Değişikliği*** 

* Jürinin önerdiği imla hataları ve şekil yönünden eksikliklerin tamamlanması  koşulu ile başarılı
**Ek süre gerektirecek düzeltme alan veya başarısız olan öğrenciler için imzalı jüri raporu eklenmelidir.
*** Başlık değişikliği önerilmişse bu seçenek de işaretlenmeli ve “Form 10” tutanağa eklenmelidir.

Jüri**** Ünvanı, Adı Soyadı Kurumu - Bölümü İmza 

Üye (Danışman)

Üye 

Üye 

Üye 

Üye 

**** Doktora öğrencileri için Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeleri, belirtilmelidir. 

 Yukarıda adı geçen öğrenci “Sınav Tutanağı”nda belirtildiği üzere mezun olmaya  HAK KAZANMIŞTIR        

/   KAZANMAMIŞTIR. 

EBYS Gelen Evrak Tarih / Sayı  EYK Tarih /Karar No 

Tarih Enstitü Müdürü 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Not : Bu form, jüri üyesi tez değerlendirme formları ve diğer ekler elektironik ortamda hazırlanmalı ve ilgili EADB’nca   
     üst  yazı ile  üç gün içinde  Enstitü  Müdürlüğüne gönderilmelidir.  
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