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T.C
YEDITEPE UNIVERSITY
Graduate School of Natural and Applied Sciences
Ph.D. THESIS FOLLOW UP REPORT FORM (2 PAGES)
(DOKTORA TEZİ İZLEME TUTANAK FORMU – 2 SAYFA)
Name of the Department
(Anabilim Dalı Adı)

Student’s Name / Surname
(Öğrencinin Adı Soyadı)
Student’s ID / Phone No. / E-mail

:.......................................................................................................................................
Signature:
:…………….……………………………..........................(İmza) :………...........................

: ……………………….. /……………………………./…………………............……..…..…
Signature:
(Tez Danışmanının Adı Soyadı)
: ………….....................................................................(İmza) :………............................
Co-supervisor Name Surname (If any)
(Varsa Ortak Tez Danışmanının Adı Soyadı) :…………………………………………………………………………….………………...…..
Thesis Title
(Tez Başlığı)
:…………………………………………………..……………………………………….….….
(Öğrencinin Numarası / Telefonu / E-postası)

Thesis Supervisor’s Name Surname

Thesis proposal presentation date
(Tez önerisi sunum tarihi)

: ……/……/ 20……

Thesis Follow Up Committee*
(Tez İzleme Komitesi*)

TFC 1 (TİK 1)
TFC 2 (TİK 2)
TFC 3 (TİK 3)
TFC 4 (TİK 4)
TFC 5 (TİK 5)
TFC 6 (TİK 6)
TFC 7 (TİK 7)
TFC 8 (TİK 8)

:
:
:
:
:
:
:
:

……/……/ 20……
……/……/ 20……
……/……/ 20……
……/……/ 20……
……/……/ 20……
……/……/ 20……
……/……/ 20……
……/……/ 20……

Satisfactory (Başarılı)
Satisfactory (Başarılı)
Satisfactory (Başarılı)
Satisfactory (Başarılı)
Satisfactory (Başarılı)
Satisfactory (Başarılı)
Satisfactory (Başarılı)
Satisfactory (Başarılı)

Unsatisfactory (Başarısız)
Unsatisfactory (Başarısız)
Unsatisfactory (Başarısız)
Unsatisfactory (Başarısız)
Unsatisfactory (Başarısız)
Unsatisfactory (Başarısız)
Unsatisfactory (Başarısız)
Unsatisfactory (Başarısız)

*Previous TFC information is available on student’s OBS, personal information -> Graduate School decisions page.
(*Önceki TİK bilgisi öğrencinin OBS hesabındaki kişisel bilgilerim -> kurul kararlarım sayfasından alınabilir.)

Written report and verbal presentation of the student above have been evaluated by the thesis follow up committee. Exam report
is given below.
(Adı, soyadı yukarıda belirtilen Enstitü Anabilim Dalımız öğrencisinin belirlenen süre içindeki çalışmaları tez izleme komitesi tarafından öğrencinin yazılı raporu ve
sözlü sunumu incelenerek değerlendirilmiştir. Değerlendirme sonucu aşağıda belirtilmiştir.)

Department Document No:……………………………….
(ABD Evrak No)

Date
(Tarih)

Head of Department
(Anabilim Dalı Başkanı)

FORM : D6.REV9

2022

EVALUATION REPORT (DEĞERLENDİRME TUTANAĞI):
Committee has gathered on ……/……/20….. and evaluated the term report of above student. Evaluation report is given below.
(Jürimiz ......./ ……./ 20.… tarihinde toplanmış, yukarıda adı geçen öğrencinin dönem raporu incelemiş ve yapılan değerlendirme sonucu aşağıdadır.)

If Satisfactory (Başarılı ise)

If Unsatisfactory *** (Başarısız ise)

to continue to the study as it is

to continue to the study once shortcomings of the

(Çalışmanın aynı şekilde devamına)

current term are addressed.
(Mevcut dönem eksikliklerinin giderilerek çalışmanın devamına)

to continue to the study with some changes**
(Çalışmanın bazı değişikliklerle devamına)

Unanimous (oybirliği)

to end the study
(Çalışmanın sonlandırılmasına)

Majority**** (Oyçokluğu)

** The signed committee report for the changes required must be attached to this form. If there is a revision on the thesis title,
D11 Thesis Title Change Form should be added to this form. (Çalışmada istenen değişiklikleri içeren imzalı jüri raporu bu rapora
eklenmelidir. Tez başlığı ile ilgili bir değişiklik öngörülmüşse D11 nolu Doktora Tez Başlığı Değiştirme formu bu forma ek olarak sunulmalıdır.)

*** According to YÖK regulations (dated 20.04.2016) Clause 21/4, students who failed thesis follow up evaluations 2 times in a
row or 3 times with intervals will be expelled from the program. (YÖK yönetmeliği (20.04.2016 tarihli) Madde 21/4 uyarınca, TİK komitesi
tarafından üst üste 2 kez veya aralıklı olarak 3 kez BAŞARISIZ bulunan öğrencinin enstitü ile ilişiği KESİLİR.

**** All committee members should add their individual reports. (Tüm jüri üyelerinin bireysel raporu eklenmelidir.)

Thesis Follow Up
Committee

Title Name Surname (Unvanı Adı Soyadı)

Institute / Department (Kurumu / Bölümü)

Signature (İmza)

(Tez İzleme Komitesi)

Yeditepe Üniversitesi /

Thesis Supervisor
(Tez Danışmanı)

Member
(Üye)

Member
(Üye)

Member
(Üye)

Member
(Üye)

GRADUATE SCHOOL EXECUTIVE BOARD DECISION

Date:

Decision no:

(Enstitü Yönetim Kurulu Kararı)

(Tarih)

(Karar no)

Decision
(Karar)

:

Approved

Not approved

(Uygundur)

(Uygun değildir)

Date

Head of Graduate School

(Tarih)

(Enstitü Müdürü)

Note: Thesis follow up report of the student should be sent in pdf format to email address below with the file name as in the example.
(Not: Öğrencinin tez izleme raporu pdf dosya formatında, “Yeditepe_FBE_DönemYıl_AnabilimDalı_Soyad_Ad_TikNo" adı ile (Örnek:
Yeditepe_FBE_Bahar2017_CSE_Yılmaz_Ali_Tik1) fbe-admin@yeditepe.edu.tr adresine gönderilir.)
Attachment: If only thesis title changes, D11 form should be added. If changes to thesis study required, the signed committee report for the changes
must be attached to this form together with the D11 form.
(Ek: Eğer sadece tez başlığı değişikliği önerisi var ise D11 formu eklenmelidir. Çalışmada değişiklikler gerekli ise, değişilikleri içeren imzalı jüri
raporu D11 formu ile bu rapora eklenmelidir.)

