
	EBYS		Gelen	Evrak	Tarih	/Sayı	:																																																																																																																Tez	teslim	dilekçesi	(Tez	sınavına	girdikten	sonra)	
T.C. 

 BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 

  
__________________________________ ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞINA 

 

Programı  

Öğrencinin Adı ve Soyadı  

Numarası  

 
Tez Başlığı (Tr) 
 

 
 

 
 

 
Tez Başlığı (En) 
 

 
 
 

 

Tezin Sayfa Sayısı  

ÖĞRENCİ 
              Yukarıda bilgileri verilen tezimi enstitü tez yazım kurallarına uygun şekilde tamamladığını beyan eder,  tez ve 
eklerinin Enstitü Müdürlüğüne gönderilmesi konusunda gereğini arz ederim.  
   

______________________________ 
Öğrenci 

(Adı, soyadı, tarih ve imza) 
  
  EKLER:   
1- Ciltlenmiş tez (jüri sayısından bir fazla) ve CD (2 Adet) 
2- Tez Veri Giriş Formu ve Yayınlama İzin Formu (1 Adet) 
3- Öğrenci ve Tez Danışmanı Intihal Beyan Formu 

 
TEZİ TESLİM EDEN TEZ DANIŞMANI

       Yukarıda bilgileri verilen danışmanlığını yürüttüğüm öğrencinin tez çalışmasının Enstitü tez yazım kurallarına uygun 
olduğunu ve Turnitin programında yapılan tarama neticesinde elde edilen  % ____ benzerlik oranının Enstitümüzce kabul 
edilmiş olan azami benzerlik oranını aşmadığını onaylar, tez ve eklerinin Enstitü Müdürlüğüne gönderilmesi konusunda 
gereğini arz ederim.  
                                                                 _______________________________                                                                       

Tez Danışmanı 
(Unvanı, adı, soyadı, tarih ve imza)    

 
ANABİLİM DALINDA TESLİM ALAN (Anabilim Dalı Başkanı veya Yardımcısı veya Sekreter) 

              (____) adet ciltli tez, (2) adet CD, (1) adet öğrenci tarafından imzalanmış Tez Veri Giriş Formu ve İntihal Beyan 
Formu teslim alınmıştır. 

 
______________________________                                                                     

Anabilim Dalı Başkanlığında Teslim Alan  
 (Unvanı, adı, soyadı, tarih ve imza) 

 
ENSTİTÜ MÜDÜR YARDIMCISI ONAYI 

               Yukarıda bilgileri verilen tez çalışmasının Enstitü tez yazım kurallarına uygun olduğunu ve Turnitin programında 
yapılan tarama neticesinde elde edilen  % ____ benzerlik oranının Enstitümüzce kabul edilmiş olan azami benzerlik oranını 
aşmadığını onaylar 
 
         _____________________________                                                                    _____________________________ 
                        Müdür Yardımcısı                                                                                              Enstitüde Teslim Alan 
             (Unvanı, adı, soyadı, tarih ve imza)                                                                   (Unvanı, adı, soyadı, tarih ve imza)    
 

EBYS Tarih/Sayı   EYK Tarih/Karar No  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
              Not: Bu belge,  tez danışmanı tarafından elektronik ortamda hazırlanmalı ve Enstitü Müdür yardımcısının onayı alındıktan 
sonra ekleri ile birlikte Tez Danışmanı tarafından, tez sınavından itibaren en geç bir ay içinde EADB’na teslim edilmeli ve EADB’ca 
üst yazı ile Enstitü Müdürlüğüne gönderilmelidir. 
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