Mezuniyet
* Öğrenci ciltli tezlerini ve mezuniyet için gerekli olan evrakları ve CD’sini savunma tarihinden

itibaren en geç bir ay içinde enstitüye teslim etmelidir.
* Bu süre, öğrencinin azami öğrenim süresini aşmamak kaydı ile EYK tarafından bir ay daha
uzatılabilir.
* Azami sürelerin sonunda gerekli şartları sağlamayan öğrencinin ilişiği kesilir.
* Tez savunma sınavında başarılı olan öğrencinin mezuniyet tarihi, ciltli tez kitapçığının enstitüye
teslim edildiği tarihtir.
* 3 üyeli jüriden geçen tez en az 3 adet ve 5 üyeli jüriden geçen tez en az 5 adet ciltlenir.
* Tezlerin bir tanesi Enstitüye, bir tanesi Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanlığı’na ve bir
tanesi de danışmanına verilir.
Herhangi bir projesi var ise bu sayı proje adedince arttırılır.
Enstitüye Teslim Edilecekler;
• 3 adet ciltli tez (Jüri Onay sayfası ve Öğrenci Beyan Metni imzaları atılmış şekilde tezin
içinde olacak.)
• 2 adet CD ortamında tezin son hali, CD içeriği;
Tezin tam metni tek bir PDF dosyası olacak, (Jüri Onay sayfası CD’de olmayacak ayrıca Öğrenci Beyan
Metninde de imza olmayacak CD’nin içinde ayriyeten özet ve İngilizce özet de bulunmalı, CD’nin
bilgisayarda görünen adı Ulusal Tez Merkezinden alınan Referans numarası olmalıdır.

ÖNEMLİ !!! KVKK göre CD içerisinde teslim edilen tezin içinde kesinlikle T.C. Kimlik numarası,
ıslak imza, v.b. kişisel veri ile Tez Yazarına ait ;telefon numarası, e-mail adresi, Doğum tarihi, Doğum
yeri, fotoğraf. Orcid numarası gibi veriler olmayacak.
Tez Onay Sayfası, Kişisel verilerin Korunmasına ilişkin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın
03.06.2020 tarih ve 36054236-806.01.03-E.32794 sayılı yazısı için TIKLAYINIZ

• Tez yazım kontrol formu beyanı (imzalar tamamlanmış olacak)
• Tez yazım kontrol formu (uygundur onayı alınmış imzalar tamamlanmış olacak)
• Ciltlenmiş tez inceleme formu (uygundur onayı alınmış imzalar tamamlanmış olacak)
• Tez Teslim Formu
• İlişik Kesme Tutanağı (imzalar tamamlanmış olacak)
• Nüfus Cüzdanı/Kimlik Fotokopisi
• Tez veri giriş formu (2adet) (İmzalı) ve ORCİD numarası alınmış şekilde Ulusal Tez Merkezi
adresinden (e-devlet şifresi ile giriş yapılarak alınır) olacak.
Tez veri Giriş Formu Videolu anlatım için TIKLAYINIZ
Tez Kapağı Oluşturmak için TIKLAYINIZ
İlgili formlara ulaşmak için TIKLAYINIZ (açılan sayfada sınav sonrası formlar başlığı altında)
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