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   YEDITEPE UNIVERSITY 
     Graduate School of Natural and Applied Sciences 

Ph.D THESIS DEFENSE FORM (2 PAGES) 
(DOKTORA TEZİ SAVUNMA SINAV TUTANAĞI– 2 SAYFA) 

Name of the Department  
(Anabilim Dalı Adı)                      :....................................................................................................................................... 
Student’s Name / Surname                                                              Signature:  

(Öğrencinin Adı Soyadı)   :…………….……………………………..........................(İmza)   :………........................... 
Student’s ID / Phone No. / E-mail 
(Öğrencinin Numarası / Telefonu / E-postası) : ……………………….. /……………………………./…………………............……..…..… 
Program                                               Ph.D. on B.Sc.          Ph.D. 
(Programı)    : (Lisans Sonrası Doktora)                               (Doktora)      

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 has presented his/her thesis to the thesis defense committee. Defense report is given below. 
(Adı, soyadı ve programı yukarıda verilen Enstitü Anabilim Dalımız öğrencisi tez çalışmalarını sonuçlandırmış ve kurulan jüri önünde tezini savunmuştur. Sınav 
tutanağı aşağıdadır.) 

 
 

DEFENSE REPORT (SAVUNMA TUTANAĞI) : 

Thesis committee has gathered on ……/……/20… and evaluated the thesis of the student above. After the verbal examination, 
student is found to be, 
(Jürimiz ......./ ……./ 20…  tarihinde toplanmış ve yukarıda adı geçen öğrencinin tezini incelemiş ve yapılan sözlü sınav sonunda aşağıdaki kararı vermiştir.) 

 
  Satisfactory (Başarılı)*         Revision (Düzeltme)**     Unsatisfactory (Başarısız)** 

(Thesis Grade is updated as   (Max. 6 months - En fazla 6 ay) 

P - Tez notu ‘P’ye çevrilir)  

  

*  The approved hard cover thesis should be submitted to Graduate School no later than 1 month. (Başarılı kabul edilen ciltli tezin en 

geç 1 ay içinde Enstitü’ye teslim edilmesi gerekmektedir.)   

** Students who have failed or have to make revisions should include the signed committee report. Students who have to 

make revisions should present the revised thesis to the same committee again no later than 6 Months. (Düzeltme alan veya 

başarısız olan öğrenciler için imzalı jüri raporu eklenmelidir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini 
aynı jüri önünde yeniden savunur.) 
 

 
  Unanimous (oybirliği)   Majority (Oyçokluğu)*** 

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

Defense 
Committee      
(Savunma Jürisi) 

Title Name Surname (Unvanı Adı Soyadı) Institute / Department  (Kurumu / Bölümü) Signature  (İmza) 

Thesis Supervisor   (Tez 
(Tez Danışmanı) 

 Yeditepe Üniversitesi /   

Member (Üye)    

Member (Üye)    

Member (Üye)    

Member (Üye)    

Member (Üye)    

Member (Üye)    
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*If required, an extra page can be used for further explanation. 
(*Gerekirse ilave sayfada açıklamaya devam edilebilir.) 

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

   

Date 
(Tarih) 

 
 

                              

      Head of Department 
         (Anabilim Dalı Başkanı) 

 
 

 

GRADUATE SCHOOL EXECUTIVE BOARD DECISION 
(Enstitü Yönetim Kurulu Kararı) 

Date: 
(Tarih) 

Decision no: 
(Karar no) 

 

Decision :        Approved       Not approved    
(Karar)                     (Uygundur)                                         (Uygun değildir) 
  

   

Date 
(Tarih) 

 

                                                                             

Head of Graduate School 
             (Enstitü Müdürü) 

 

EXPLANATION** - Revisions required on the thesis, reasons for extension, similarity report evaluation:  
(AÇIKLAMA** - Tez ile ilgili değişiklikler, uzatma verilme gerekçeleri, benzerlik raporu değerlendirmesi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


