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(Öğrencinin Adı Soyadı)   :…………………………………………………………..(İmza)   :………............................... 
Student’s ID / Phone No. / E-mail 
(Öğrencinin Numarası / Telefonu / E-postası) : ……………………….. /……………………………./…………………………...……..…… 
Thesis Supervisor’s Name / Surname                                                                              Signature: 

(Tez Danışmanının Adı Soyadı)    : ………….................................................................(İmza)   :………................................ 
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   I have sent my thesis to the Graduate School to be uploaded to the similarity software on………….……....  by e-mail. 
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The student above has completed all mandatory courses, his/her thesis work and all requirements of the program. 
His/her thesis work has been approved by his/her supervisor. The committee below is being proposed for the defense 
proceedings. 
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        Permanent Members*  (Asil Üyeler*) 

 Title Name Surname (Unvanı Adı Soyadı) Institute / Department (Kurumu / Bölümü) E-mail (E-posta) 

1  Yeditepe University/  

2    

3    

4    

5    

* According to the YÖK Graduate Program Regulations 2016 (Clause 9 – (3)): The M.Sc. thesis defense committee are appointed by 
the proposal from the thesis supervisor and the head of department and by the approval of the Graduate School executive board. The 
defense committee should consist of 3 or 5 academic members, of whom one is the thesis supervisor and one is an external member. If 
the number of members in the committee is 3, co-supervisor cannot take part  in the committee. 
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