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TEZ SAVUNMA SONRASI TEZ TESLİM SÜRECİ 

A. Tez Yazım Şablonu 

BAİBÜ, Tez Yazım Kılavuz ve Şablonu Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’ne bağlı Anabilim Dallarında hazırlanacak 

yüksek lisans ve doktora tezlerinde, biçim ve kapsam açısından uygun bir standardı sağlamayı amaçlar ve tezlerle 

ilgili bilimsel sunum ve genel ilkeleri anlatır. Yüksek lisans veya doktora tezi hazırlayacak olan öğrencilerin, tezlerle 

ilgili olarak bu kılavuzda verilen tüm ilkelere uymaları zorunludur.  

Tez tesliminin son gününe ilişkin bilgiler akademik takvimde yer almaktadır.  

B. Tez Sınavı Sonrası Yapılması Gereken İşlemler ve Tez Teslimi   

Tez sınavına girmiş olan öğrenciler, tez sınavından çıktıkları tarihi takip eden 1 (bir) ay içerisinde Enstitü 

Müdürlüğüne tezi teslim etmelidir. Bu süreçte yapılması gereken gereken işlemler;  

 

1- Varsa düzeltmeleri yaparak öğrenci tezinin WORD ve PDF halini sisteme yükleyerek sonraki aşamaya 

yani “tez danışmanına” gönderir. 

2- Tez danışmanı gerekli incelemeleri yapar ve sorun yok ise sonraki aşamaya yani “Enstitü Öğrenci 

İşlerine” gönderir. 

3- Sorun yok ise Enstitü öğrenci işleri şekilsel inceleme ve benzerlik oranının tespit edilebilmesi için ilgili 

“enstitü görevlisine” gönderir. 

4- Sorun yok ise ilgili enstitü görevlisi en geç 3 gün içerisinde şekilsel incelemeyi yapar ve benzerlik 

raporunu yükleyerek sonraki aşamaya yani “Enstitü Müdür Yardımcısına” gönderir. 

5- Sorun yok ise Enstitü Müdür yardımcısı onaylayarak sonraki aşamaya yani “tez danışmanına” 

gönderir. 

6- Sorun yok ise tez danışmanı sonraki aşamaya yani “Anabilim Dalı Başkanlığına” gönderir.  

7- Sorun yok ise anabilim dalı başkanlığı UBYS üzerinden Enstitü Müdürlüğüne aşağıda listeli belgeleri 

gönderir ve sisteme UBYS numarasını girerek sonraki aşamaya yani “Enstitü Öğrenci İşlerine” 

gönderir. 

a) Tez Teslim Formu  

b) Öğrenci ve Tez Danışmanı İntihal Beyan Formu  

c) Tez Veri Giriş Formu ve Yayınlama İzin Formu  

8- EYK tarafından öğrencinin mezuniyeti onaylandıktan sonra enstitü öğrenci işleri tarafından arşive 

kaldırılır.  

 

Enstitüye elden tezlim edilmesi gerekenler; 

1- Beyaz Karton Kapak ile Ciltlenmiş tez 

2- Tez Teslim Formu (Tez Sınavı Sonrası)  

3- Danışman ve öğrenci tarafından imzalanmış “İntihal Beyan Formu”  

4- Abstract, öz ve tezin tamamını içeren 2 (iki) adet CD (CD’ler CD kutusunda olmalı ve kapak üzerinde 

tez yazım klavusunda verildiği şekilde Tezi Yazanın Adı Soyadı, Tezin Adı, Kurum Adı, Veriliş Tarihi, 

Proje No gibi gerekli bilgiler yazılmalıdır.) hazırlanmalı, 

5- “Referans Numarası”nın yer aldığı 2 (iki) adet Tez Veri Girişi ve Yayımlama İzin Formu hazırlanmalı, 

a) http://tez2.yok.gov.tr/  adresinde yer alan oturum aç kısmından üye olarak işlemlerinize devam etmeniz 

gerekmektedir.  

b) YÖK Tez Veri Giriş Formu internet üzerinde doldurulacak (formda yer alan bilim dalı kısmı boş 

bırakılmalıdır). 

c) Doldurma işlemi tamamlandıktan sonra tamam tuşuna tıklanarak belgenin sağ üst köşesinde belirecek 

olan referans numarasıyla birlikte çıktı alınacaktır. 

Tezin Enstitüye teslim tarihinden itibaren en geç 1 (bir) ay içerisinde mezuniyet onayı için Enstitü Yönetim 

Kurulu kararı alınır ve öğrenciye diploması verilir.  

http://oidb.ibu.edu.tr/akademik-takvim/319-lisansustu-akademik-takvim
http://tez2.yok.gov.tr/

