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Name of the Department
(Anabilim Dalı Adı)

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

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

(Öğrencinin Numarası / Telefonu / E-postası)

: ……………………….. /……………………………./…………………............……..…..…
Thesis Supervisor’s Name Surname
Signature:
(Tez Danışmanının Adı Soyadı)
: ………….....................................................................( İmza) :….……...........................
Co-supervisor Name Surname (If any)
(Varsa Ortak Tez Danışmanının Adı Soyadı) :…………………………………………………………………………….………………...…..
Thesis Title
(Tez Başlığı)
:…………………………………………………..……………………………………….….….
The student above passed the qualifying exam on .....…/………/……....
(Öğrenci yeterlik sınavında

…....…/………/...... tarihinde başarılı olmuştur.)

Thesis proposal of the student above and his/her verbal presentation has been evaluated by thesis follow up committee.
Evaluation report is given below.
(Adı, soyadı yukarıda belirtilen Enstitü Anabilim Dalımız öğrencisinin tez önerisi, tez izleme komitesi tarafından incelenerek sözlü sunumu
değerlendirilmiştir. Değerlendirme sonucu aşağıda belirtilmiştir.)
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EVALUATION REPORT (DEĞERLENDİRME TUTANAĞI ):
Committee has gathered on …/……/20….. and evaluated the thesis proposal of the student above. After evaluation, proposal is,
(Jürimiz ......./ ……./ 20.… tarihinde toplanmış, yukarıda adı geçen öğrencinin tez önerisini incelemiş ve yapılan değerlendirme sonucu aşağıdadır.)

Accepted

Rejected** (reddedildi)

(kabul edildi)

(Is an ethical committee report required?
(Etik kurul onayı gerekiyor mu?

Yes
Evet*

* No
Hayır

)
)

* The ethical committee report should be obtained before the thesis work starts and submitted to the Graduate School together with the
thesis defense committee proposal form.
(* Etik kurul raporunun tez çalışmasına başlamadan önce alınması ve doktora tezi savunma jürisi öneri formu ile birlikte Enstitü’ye iletilmesi gerekmektedir.)

** Students whose proposal is rejected should present a new thesis proposal in 6 months.
(** Tez önerisi reddedilen öğrencilerin 6 ay içinde yeni bir tez önerisi sunmaları gerekmektedir.)

Thesis Follow Up
Committee

Title Name Surname (Unvanı Adı Soyadı)

Institute / Department (Kurumu / Bölümü)

Signature (İmza)

(Tez İzleme Komitesi)

Yeditepe Üniversitesi /

Thesis Advisor
(Tez Danışmanı)

Member
(Üye)

Member
(Üye)

Member***
(Üye)

Member***
(Üye)

*** If the co-advisor is in committee, committee should have 5 members.
(*** Ortak tez danışmanının komitede yer alması durumunda, komite beş kişiden oluşmalıdır.)

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

Date

Head of Department

(Tarih)

(Anabilim Dalı Başkanı)

GRADUATE SCHOOL EXECUTIVE BOARD DECISION
(Enstitü Yönetim Kurulu Kararı)

Decision
(Karar)

:

Approved

Not approved

(Uygundur)

(Uygun değildir)

Date:

Decision no:

(Tarih)

(Karar no)

Date

Head of Graduate School

(Tarih)

(Enstitü Müdürü)

Atch: Thesis proposal should be in pdf format and sent to below email address with the file name as in the example.
(Ek: Öğrencinin tez önerisi pdf dosya formatında, aşağıdaki e-posta adresine örnekteki gibi dosya isimlendirilmesiyle
gönderilmelidir.) “Yeditepe_FBE_DönemYıl_AnabilimDalı_Soyad_Ad_Tik0" adı ile (Örnek:
Yeditepe_FBE_Bahar2017_CSE_Yılmaz_Ali_Tik0) fbe-admin@yeditepe.edu.tr adresine gönderilir.)
D5 formu ile birlikte; ulusal tez merkezinden oluşturulan “Tez Veri Giriş Formu”, referans numarası alınmış ve
imzalanmış olarak enstitüye iletilmelidir.

