
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1-  Tez danışmanı tarafından tez jürisi oluşturulması için 
onay alan öğrenciler: 

 
 

a) Fen  Bilimleri  Enstitüsü  “Tez  Jürisi  Atama  ve  Jüri 
Toplanma Belirleme Talep Formu” (form 13) 
doldurulur. 

b) Doldurulan    form    öğrenci    ve    danışman    hoca 
tarafından   imzalandıktan   sonra   Anabilim   Dalı 
Başkanlığına teslim edilir. Anabilim Dalı Başkanının 
onayından   sonra   form   Fen   Bilimleri   Enstitüsü 
Müdürlüğü’ne gönderilir. 

c) Enstitü Müdürlüğü tarafından onaylanan tez jürisi 
ile  ilgili  Enstitü  Yönetim  Kurulu  Kararı  alınarak 
öğrencinin     tez     jürisi     kesinleştirilir.     Enstitü 
Müdürlüğü tarafından hazırlanan jüri davetiyeleri 
birer adet tez eklenerek tez jüri üyelerine öğrenci 
tarafından dağıtılır. 

 
 
 
 
 

2- Jüri, Fen Bilimleri Enstitü Müdürlüğü tarafından onaylanan 
yer ve saatte sınavı icra eder. Sınav sonucunda tez 
danışmanı Tez Savunma Raporunu (form 5) tüm jüri 
üyelerine imzalattırır ve Fen Bilimleri Enstitüsü 
Müdürlüğü’ne teslim eder.



 

 
 
 
 

3- Hazırlanan   tezler   benzerlik   indeksi   açısından   Fen 
Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü tarafından incelenir ve 
benzerlik  indeks  raporu  tez  danışmanına teslim  edilir. 
İntihal açısından yapılan  bu  incelemede tez  danışmanı 
tarafından gerekli önlemler alınarak tezde düzeltmeler 
yapılır. Bu incelemenin yapılabilmesi için jüri tarihinden 
en  az  10  gün  önce  tezin  kopyası  elektronik  ortamda 
Enstitü Müdürlüğü’ne (Gökhan Dinç / Ceylan Engin) 
teslim edilir. 

 
 
 
 
 

4- Tezler Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü web sayfasında 
yer alan tez yazım kılavuzundaki esaslara ve verilen 
örneklere uygun şekilde hazırlanır. Tezin formatından tez 
danışmanı sorumludur. Tezin formatı jürien sonra bir 
nüsha halinde basılı olarak Enstitü Müdürlüğü’ne teslim 
edilir ve bu nüsha Enstitü Müdürü tarafından kontrol 
edilir. 

 
 
 
 
 

5- Her tez için, tez yazarı tarafından “Tez Veri Giriş Formu” 
(http://tez2.yok.gov.tr) adresinden doldurulur ve referans 
numarası alınır. Tez Veri Giriş Formundan 3 nüsha çıktı 
alınır ve her üçü de öğrenci tarafından imzalanır. (fotokopi 
kabul edilmez) 

 
 
 
 
 

6- Tezin    tam    metni,    Enstitü    Müdürlüğü    tarafından 
onaylanan kopyası ile  aynı olmak  üzere  (hocalar 
tarafından  imzalanmış  imza sayfası ve intihal 
bulunmadığına ilişkin sayfa mutlaka bulunmalı), tek bir 
pdf  dosyası  olarak  hazırlanır.  Pdf  formatına 
dönüştürülmüş dosya adına YÖK sayfasından alınmış 
referans numarası (örn. 364512.pdf) yazılır

http://tez2.yok.gov.tr/
http://tez2.yok.gov.tr/


 

 
 
 
 

7- Enstitüye Teslim Edilecekler: 
a) Bir nüsha (jüri  onay  sayfası ve  öğrencinin intihal 

yapmadığına dair beyanını içeren imza sayfaları tam 
imzalanmış) ciltlenmiş tez. 

b) YÖK sayfasından doldurulmuş ve öğrenci tarafından 
imzalanmış 3 nüsha tez veri giriş formu. 

c) Pdf formatında kopyalanmış tezi içeren 3 adet CD. 
Enstitü  Müdürlüğü’ne teslim  edilecek  CD’lerin ve 
CD  kılıflarının  (CD  kılıfı  mika  gibi  sert  bir  kılıf 
olmalıdır) üzerine aşağıdaki bilgilerin asetat kalemi 
ile okunaklı bir şekilde yazılması gerekmektedir: 

Referans Numarası 
Tezin Adı 

Öğrencinin Adı Soyadı 
Tez Danışmanının Unvanı, Adı ve Soyadı 

Tez Savunma Tarihi 
Üniversite, Enstitü 

Bölüm / Anabilim Dalı / Bilim Dalı 
 
 
 
 
 

8- Enstitü   Müdürlüğü’ne   teslim   edilen   tezlerde   hiç   bir 
değişiklik yapılmayacağından tezin bilgisayarda 
görüntülendiğinde veya çıktısı alındığında, asıl nüshası ile 
aynı olması ile ilgili her türlü sorumluluk yazara aittir. 

 
 
 
 
 

9- İstenilen belgeler Enstitü Müdürlüğü’ne teslim edildikten 
sonra Diploma Teslim ve İlişik Kesme Formu (form 9) 
doldurulmalı ve tüm imzalar tamamlanarak Fen Bilimleri 
Enstitüsü’ne teslim edilmelidir. 

 
 
 
 
 

 
Prof.Dr. Halil Tanyer Eyyüboğlu 
Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü 


