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TEZ DANIŞMANI 
ATANMASI 

Derslerini tamamlayan Yüksek Lisans öğrencileri, tez alabilmek için ders kaydı yapar ve tez 
danışmanları Enstitü tarafından atanır. Doktora öğrencilerinin tez savunmasına girebilmesi için 
yine kayıt yenilemiş olması ve en az üç tez izleme toplantısını başarıyla geçmiş olması gerekir.  Kayıt 
yenileme yapmayan öğrenciye tez atanmaz, tezi yazdıysa dahi işleme alınmaz.  

 

TEZ ÖNERİSİ Ders kaydının ardından 15 gün içerisinde tez önerisinin Enstitüye teslim edilmesi gerekir.   

TEZ YAZIMI Öğrenci, danışmanıyla beraber tezini hazırlar.   
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TEZİN DANIŞMAN 
TARAFINDAN 

ONAYI 

Tamamlanan tez, danışman tarafından akademik ve şekilsel anlamda onaylanır ve şablonu 
belirlenen bir dilekçe ile enstitüye iletilir.    

İNTİHAL ONAYI 

Danışman tarafından içeriği onaylanan tezin DANIŞMAN tarafından intihal raporu incelenir.  
* Tezin intihal raporundan geçebilmesi için hiçbir şekilde blok alıntının olmaması gerekir. 
* intihal oranından ziyade, intihalin olmamasına özen gösterilir.  
* Başka üniversitelerin intihal programı deposuna kaydedilen raporlar kabul edilmemektedir.  
* Enstitü tarafından jüri öncesi intihal kontrolü yapılır. Uygun olmadığı durumda öğrenci 
savunmaya giremez.   

 

SPİRALLİ 
CİLTLERİN 
TESLİMİ 

Spiralli Ciltler, jüri için üç adet basılır. Bunlar, Enstitü tarafından kontrol edilir. Jürinin talebi 
doğrultusunda öğrenci tarafından kendilerine ulaştırılır. Jürinin basılı kopya istememesi durumu 
mutlaka danışman tarafından enstitüye verilen dilekçede bildirilmelidir.   

 

SAVUNMA 
JÜRİSİNİN 

BELİRLENMESİ 

Danışman tarafından Enstitü Sitesinde bulunan Tez savunma Jüri önerisi evrakı doldurulur, öğrenci 
tarafından enstitüye teslim edilir.  
* Jüri iki üniversite içinden bir üniversite dışından olmalıdır.  
* Jüri öğrencinin alanı ile doğrudan ilgili olmalıdır.  
* Danışmanın dışarıdan olması, dışarıdan jüri kotasını ortadan kaldırmaz.  

 

SAVUNMA 
GÜNÜNÜN 
ENSTİTÜYE 

BİLDİRİLMESİ 

Tez savunma gününün danışman tarafından enstitüye bildirilir.    
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TEZ SAVUNMASI 

Savunma ile ilgili dikkat edilmesi gereken hususlar şunlardır: 
* Bütün tez savunmaları Enstitü binasında yapılmalıdır. 
* Öğrenci tez savunmasından en az 45 dk. önce Enstitüde bulunmalıdır.  
* Öğrenci, formları ve teknik ortamı (sunum için) hazırlamalıdır.  
* Savunma günü, herhangi bir yiyecek ortamı hazırlanmamalıdır. 

 

SAVUNMA 
TUTANAKLARININ 

TESLİMİ 

* Tez savunmasından sonra imzalanan tutanaklar Enstitüye teslim edilmelidir.   

TEZİN ŞEKİLSEL 
DÜZENLENMESİ 

* Tez, şekilsel anlamda Tez Yazım Kılavuzu’na uygun olarak hazırlanmalıdır.  
* Öğrencinin kılavuza uygun tez hazırlaması, öğrenci ve danışmanın sorumluluğundadır.  
* Tezin akademik anlamda başarılı olması kadar şekilsel kurallara uygun biçimde teslim edilmesi 
de önemlidir.  
* Öğrenci, Kılavuza göre hazırladığı tezini, enstitüden randevu alarak kontrol ettirir. Düzenlenmesi 
gereken yerler öğrenciye bildirildikten sonra, son tez basımı yapılmadan önce onay için mail 
yoluyla Enstitüye iletilir.  
* Onay alınmadan basılan tezler kabul edilmez.  
* Kontrol sonrası yapılmayan düzenlemeler için ayrıca uyarı ve kontrol yapılmaz.  

 

MAVİ CİLTLERİN 
TESLİMİ 

* Enstitü tarafından basım öncesi onaylanan tezler Mavi Ciltli biçimde 3 adet ve bir CD ile teslim 
edilir.  
* Jüri toplantı gününden itibaren en geç bir ay içinde teslim edilmesi gerekir.  

 

TEZ VERİ GİRİŞ 
FORMUNUN 

DOLDURULMASI 

* YÖK’ün tez sayfasından e-devlet şifresi ile giriş yapılarak “tez veri giriş formu”nun doldurulması 
ve bir çıktısının Enstitüye imzalı biçimde teslim edilmesi gerekir.  
* Formun mavi ciltler ile birlikte teslim edilmesi gerekir.  

 

TEZİN YÖK 
SİSTEMİNE 

YÜKLENMESİ 

* Teslim edilen tez son haliyle tekrardan intihal programından kontrol edilir.  
* Enstitüye teslim edilen tezler YÖK’ tez tabanına Ensititü tarafından yüklenir.  
* YÖK tarafından onay süresi değişebilir.  

 

MEZUNİYET 
İŞLEMLERİ 

* YÖK tarafından tezleri onaylanan öğrencilerin mezuniyet işlemleri başlatılır.   

 


