
1. Mezuniyet için yayın koşulunu 
yerine getirmiş öğrenci, tezi ile ilgili 
elde ettiği sonuçları tez yazım 
kılavuzuna uygun biçimde ve 
danışmanının kontrolünde yazar.  

2. Tezini tamamlayan öğrenci,  
danışmanı tarafından doldurulan ilk 
tez teslim danışman onay formunu 
,yayın şartını sağladığına dair 
belgesi, Tez Çalışması Orijinallik 
Raporu ve tezinin ciltlenmemiş bir 
(1) nüshasını tez yazım kurallarına 
uygunluğu bakımından inceletmek 
üzere enstitüye teslim eder.  

3. Tez yazım kuralları açısından 
incelenen tez, yazım kılavuzuna en 
uygun hale geldikten sonra kontrol 
işlemi tamamlanır ve öğrenci, enstitü 
araştırma görevlisi tarafından 
onaylanmış tez kontrol formu, tez 
savunma jüri öneri formu ve jüri sayısı 
kadar ciltlenmemiş(yedek jüri üyeleri 
dahil) tezlerle birlikte ilgili anabilim 
dalı başkanlığına başvurur. İlgili 
anabilim dalı başkanlığı da bu öneriyi 
enstitüye iletir. 

4. Enstitü Yönetim Kurulu 
kararıyla tez sınav jüri ataması 
gerçekleşir ve savunma tarihi 
belirlenir. 

5. Enstitüden Yönetim Kuruluna 
giren jüri sayısı adetince tezini  
teslim alan öğrenci, savunma 
sınav tarihinden en az onbeş gün 
önce yedek üyelerde dahil olmak 
üzere tezini ve tez çalışması 
orijinallik raporunu imza karşılığı 
şahsen veya kargo ile jüri 
üyelerine ulaştırır. 

6. Tez Savunma Sınavı, tez 
çalışmasının sunulması ve bunu 
izleyen soru-cevap bölümünden 
oluşur. Tez savunma sınavının 
yapılacağı yer ve tarih, enstitünün 
ilgili Anabilim Dalı tarafından 
önceden duyurulur.  

7a. Tez savunma sınavına ilk hakkında 
veya düzeltme kararından sonraki 
hakkında mazeretsiz katılmayan 
öğrenci, tez savunmasından vazgeçmiş 
sayılır ve tezi hakkında ret kararı 
verilir. Bu öğrencilerle, tezleri ilk veya 
düzeltme sonrası savunma sınavında 
reddedilen öğrencilerin ilişiği kesilir. 

7b.Tezi hakkında düzeltme kararı 
verilen öğrenci, düzeltme 
kararının verildiği tarihten 
itibaren en geç üç ay içinde 
gereğini yaparak tezini aynı jüri 
önünde bir kez yeniden savunur. 
Jüri, ikinci sınav sonunda aynı 
usulle tez hakkında “kabul” veya 
“ret” kararı verir. İkinci kez 
yapılan savunma sınavı, izleyen 
yarıyılda gerçekleştiği takdirde 
öğrenci, o yarıyıla kayıt yaptırmak 
zorundadır.  

7c. Tez savunma sınavından başarılı olan 
öğrenci, jüri üyelerinin de önerileriyle son 
haline getirilmiş tezi ile ilgili mezuniyet 
işlemlerini başlatır.  

9. Tezini tamamlayan öğrenci,  danışmanı 
tarafından doldurulan son tez teslim 
danışman onay formunu ve tezinin 
ciltlenmemiş bir (1) nüshasını tez yazım 
kurallarına uygunluğu bakımından 
inceletmek üzere enstitüye teslim eder. 
Kontrol, enstitü tarafından yapıldıktan 
sonra, enstitü araştırma görevlisi tarafından 
tez kontrol formu onaylanarak öğrenciye  
teslim edilir.  

8. Jürinin öğrenci hakkında 
verdiği karar, ilgili anabilim dalı 
başkanlığı tarafından tez 
savunma sınavını izleyen üç (3) 
gün içerisinde enstitüye tutanakla 
iletilir. 

10. Tezinin yazım kuralları açısından 
incelenmesi esnasında öğrenci, YÖK 
Ulusal Tez Merkezi’ne üyeliğini yaparak 
Referans Numarasını alır ve tezinin, 
• Türkçe başlığını 
• İngilizce başlığını 
• Türkçe özetini 
• İngilizce özetini 
ve ilgili diğer alanları doldurarak YÖK 
sistemine yükler ve Referans 
Numarasını tezinin dış kapağında 
yerine yazar . 

12. Öğrencinin mezuniyet 
kararı, yükümlülükleri yerine 
getirdikten sonra toplanacak 
EYK tarafından alınır.  

11. Öğrenci,  
• Enstitü tez yazım kurallarına uygun şekilde hazırlayıp 

ciltlenmiş  ve jüri üyeleri ile ilgili anabilim dalı başkanlığı 
tarafından imzalanmış olan tezini, asıl üye pozisyonundaki jüri 
üyelerine birer adet ve enstitüye üç adet olacak sayıda basım 
işlemini  yaptırır. 

• Tezini dış kapağından son sayfasına kadar bir bütün olarak, 
YÖK Ulusal Tez Merkezi Sistemi’nin kendisine verdiği referans 
numarası ile adlandırarak pdf formatında, üç adet olmak 
üzere CD/DVD disketlerine kaydeder.  

• İki adet tez veri girişi ve yayınlama izin formunun çıktısını 
alarak onaylar. 

 
İstenen bu işlemlerini tamamlar ve tez savunmasına giriş 
tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitü  müdürlüğüne teslim 
eder. Bir ay içerisinde teslim etmeyen öğrenci öğrencilik 
haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde 
enstitü ile ilişiği kesilir. 


