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BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 

 
TEZ TESLİM VE MEZUNİYET AŞAMALARI 

 
 Tezli Yüksek Lisans 

Doktora 

Tezsiz Yüksek Lisans 

 

TEZLİ YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİ 

 Öğrencinin, tezini teslim etmeden önce derslerini, seminerini, kredisini ve AKTS 

kredisini, varsa tamamlayıcı faaliyetlerini/uygulamalarını başarıyla tamamlaması 

gerekir (Madde 35). 

 

 

 Öğrenci, tezin benzerlik raporu alınmak üzere WORD formatını danışmanının mail 

adresine, gönderir. Tezle ilgili benzerlik ön incelemesi, danışman tarafından öğrenci ile 

birlikte TURNITIN programı kullanılarak yapılır. Danışman, söz konusu teze ilişkin 

benzerlik raporunu ‘sbetez@bandirma.edu.tr adresine gönderir. Enstitü, benzerlik 

raporunu jüri üyelerinin belirlenmesinin ardından jüri üyelerine iletir. 
 

Öğrenci bu aşamayı tamamladıktan sonra aşağıda belirtilen süreci eş zamanlı takip eder: 

 

1- Öğrenci, tez çalışmasını tamamladıktan sonra, tezin bir nüshasını danışmanına teslim 

eder. Danışmanın, tezin enstitü yazım kurallarına uygun bir şekilde tamamlandığına dair 

görüşü (Yüksek Lisans Tez Kontrol Formu), anabilim dalı/program başkanlığı 

tarafından ilgili enstitüye bildirilir. 

 2-Danışmanının onayı ile tamamlanmış, tez yazım kılavuzuna uygun olarak yazılmış ve 

basılmış 1 adet tezini, 

Benzerlik Raporu Hakkında: Dosya ismini "adınız_soyadınız_yl" şeklinde gönderiniz ve 

tezinizdeki ‘İçindekiler, Şekiller ve Tablolar Listelerini, Kısaltma Listesini, Özgeçmişi ve Kaynakça 

bölümlerini çıkartınız. Ayrıca 20MB'dan büyük boyutlu olan tezlerdeki resimleri siliniz. TURNITIN 

benzerlik oranı en fazla %30 olmalıdır. 

. 
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Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması ve aynı adlı veya Enstitü Yönetim Kurulunca 

uygun görülecek benzer bir tezsiz yüksek lisans programının Enstitü bünyesinde yer alması 

halinde; tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini 

yerine getirmiş olmak kaydıyla, kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir. 

3-Enstitü web sayfasındaki “Yüksek Lisans Tez Teslim Formu”nu (danışman onaylı) ve 

 

 

4-Anabilim Dalı Başkanlığı yazısı ile, Enstitü web sayfasındaki “Yüksek Lisans Tez 

Jüri Öneri Formu”nu Enstitüye iletir. 

 

 Jüri üyeleri Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez 

danışmanı, en az biri de Üniversite dışından olmak üzere, üç veya beş öğretim üyesinden 

oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz. 

Ayrıca en az biri Üniversite dışından olmak üzere, iki yedek öğretim üyesi belirlenir 

(BANÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin 36 (3) Maddesi). 

 

1) Öğrenci, Enstitü tarafından kendisine jüri bilgisinin tebliğ edildiği tarihten sonra, asil 

ve yedek tüm Jüri üyelerine; 1’er adet basılı (spiral) tezi, 3 gün içinde jüri üyelerine teslim 

edeceğini “Yüksek Lisans Jüri Üyelerine Tez Teslim Taahhüt Formu” ile taahhüt eder 

ve tezi jüriye; BANÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin 36 (4) Maddesi 

 

1. Elden iletmesi halinde “Yüksek Lisans Jüri Üyelerine Tez Teslim Formu”nu 

imzalatarak teslim eder. 

 

2. Posta/kargo ile göndermesi halinde, taahhütlü posta/kargo ile jüri üyesine göndermesi, 

gönderilen tezin jüri üyelerine ulaştığına ilişkin kargo alındı belgesi v.b. birer örneğinin 

talep edilmesi halinde Enstitüye verilmek üzere öğrenci tarafından saklanması 

gerekmektedir. 

 

 Jüri üyeleri, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren 10 günden az 30 günden 

çok olmamak üzere toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. 

 

 Danışman koordinatörlüğünde tez sınavının yer ve zamanı belirlenir ve ilgili 

Anabilim dalı aracılığıyla enstitüye bildirilir, enstitü tarafından ilan edilir. 

 

 Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında oy çokluğu veya oy 

birliğiyle kabul, ret veya düzeltme kararını “Yüksek Lisans Tez Sınav Sonuç 

Tutanağı” ile verir. Danışman ilgili tutanağı sınav bitiminde/sınav günü ilgili enstitü 

anabilim dalı başkanlığına teslim eder. Bu tutanak enstitü anabilim dalı başkanlığınca 

tez sınavını izleyen üç gün içinde Enstitüye iletilir. Tezin oy çokluğuyla kabul edilmesi 

durumunda ret oyu veren jüri üyesi(leri) tarafından görüşleri içeren gerekçeli bir rapor 

hazırlanır. 

 

 Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenciye sınav tarihinden itibaren en fazla üç 

ay süre verilir. Öğrenci bu süre sonunda danışmanının tezin savunulabilir olduğuna 

ilişkin görüşü ile birlikte düzeltilmiş tezini enstitüye bildirilen sınav tarihi ve yerinde 

aynı jüri önünde yeniden savunur. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin 

üniversite ile ilişiği kesilir. 
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 Tez savunma sınavında başarılı bulunan aday; tezin son halinin tez yazım kurallarına 

uygunluğunu araştırma görevlilerinden ikinci kontrol randevusu alarak Enstitüye kontrol 

ettirir. (Tezin içindeki ‘Tez Onay Sayfası’nı danışman ve jüri üyelerine imzalatmayı 

unutmayınız!) 
 

Tezi, tez yazım kurallarına göre uygunluğu kabul edilen öğrencinin mezuniyet işlerinin 

tamamlanması için aşağıdaki belgeleri en geç sınav tarihini izleyen 1 ay içerisinde Enstitüye 

teslim etmesi gerekmektedir. Enstitü yönetim kurulu, talep halinde tez teslim süresini en fazla 

bir ay daha uzatabilir. (BANÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin 37 (1) Maddesi) 

 

(Savunma sonrası tez ve evrak tesliminden önce, ilk teslimde olduğu gibi araştırma 

görevlilerinden randevu alınmalı, kontrol yaptırılmalıdır. Düzeltme verilen tez için ilk 

kontrolde olduğu gibi benzerlik raporu için ilgili adrese randevudan üç gün önce e-posta 

atılmalıdır.) 

 

1. BANÜ kütüphanesine gönderilmek üzere ciltlenmiş (cilt yaptırılmadan önce Enstitü onayı 

alınmalıdır) 1adet tez ve web sitemizde bulunan “Yüksek Lisans Tez İzin Formu” 
 

2. Tezin, YÖK Ulusal Tez Merkezi web sitesine üye girişi yapılarak “Tez Veri Girişi ve 

 Yayımlama İzin Formu” ile sisteme yüklenmesinin ardından ilgili formun imzalanmış ve 

üzerinde referans numarası olan 2 kopyası. (Formu doldurmak için sisteme üye olunması 

gerekmektedir.) 

 

3. YÖK tarafından hazırlanmış kılavuza uygun olarak elektronik ortamda hazırlanan ve web 

sayfasında “Yüksek Lisans Tez CD Kapağı”nın kullanıldığı 1 adet CD (darbeye dayanıklı bir 

CD kutusuna koyulması gerekmektedir). YÖK’ten alınan referans numarası CD adı olmalıdır. 

CD içinde; 

 

 Tez onay sayfası, tezin tamamı, Türkçe ve İngilizce özetleri yer almalı, tüm 

belgeleri içeren dosya pdf formatında olmalı (tek pdf dosyasında) ve referans numarası 

ile kaydedilmelidir.(Yüklenen bu tezde danışman ve jüri üyelerine imzalatılmış ‘Tez 

Onay Sayfası’nın bulunduğundan emin olunuz!) 

 

4. Enstitümüzde arşivlemek üzere Enstitü web sayfasında bulunan “ Yüksek Lisans Öğrenci 

Bilgi Formu” 
 

5. Enstitümüzde arşivlemek üzere Enstitü web sayfasında bulunan “ Lisansüstü Ciltli Tez 

Teslim Formu” Tezi tez yazım kurallarına uygun olarak yazıldığı Enstitü tarafından kontrol 

edildikten sonra kabul edilen öğrenci; ilk Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile mezun edilir. 

 

6. Mezuniyet koşullarını yerine getirmeyen öğrenci, bu koşulları yerine getirinceye kadar 

diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde 

ilişiği kesilir. 

 

7. Mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği 

tarihtir. (madde 37) 

 

Diploma işlemleri BANÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca yürütülür. 
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DOKTORA ÖĞRENCİLERİ 

2018-2019 Eğitim Öğretim yılı Güz yarıyılı öncesinde doktora yeterlik programına kayıt 
yaptırmış olan öğrenciler için; 

 

 Tezin sonuçlanabilmesi için başarılı olarak değerlendirilen en az üç tez izleme 

komitesi raporunun ilgili enstitüye sunulmuş olması gerekir. 

 
2018-2019 Eğitim Öğretim yılı Güz yarıyılı (dahil) ve sonrasında doktora yeterlik 
programına kayıt yaptırmış olan öğrenciler; 

 

 Başarılı olarak değerlendirilen en az üç tez izleme raporu sunmuş, Senato tarafından 

belirlenen doktora yayın ve/veya proje koşullarını sağlamalıdır.1 

 

Ayrıca öğrenci, tezin benzerlik raporu alınmak üzere Word formatını danışmanının mail 

adresine, gönderir. Tezle ilgili benzerlik ön incelemesi, danışman tarafından öğrenci ile birlikte 

TURNITIN programı kullanılarak yapılır. Danışman, söz konusu teze ilişkin benzerlik raporunu 

sbetez@bandirma.edu.tr adresine iletir. Enstitü, benzerlik raporunu jüri üyelerinin 

belirlenmesinin ardından jüri üyelerine iletir. 
 

Öğrenci bu aşamayı tamamladıktan sonra aşağıda belirtilen süreci eş zamanlı takip eder: 

 

1. Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin bir nüshasını danışmanına teslim eder. 

Danışmanın, tezin enstitü yazım kurallarına uygun bir şekilde tamamlandığına dair görüşü, 

anabilim dalı/program başkanlığı tarafından Enstitüye bildirilir. 

2. Danışmanının onayı ile tamamlanmış, tez yazım kılavuzuna uygun olarak yazılmış ve 

basılmış 1 adet tezini, 
 

3. Enstitü web sayfasında “Doktora Tez Teslim Formu”nu (danışman onaylı), 
 

 

 

 

1 Yeterlik, tez önerisi savunması ve tez izleme raporları ile ilgili detaylı bilgi için LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE 

ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ 48. ve 49. 50. Madde hükümlerine bakınız. 

Benzerlik Raporu Hakkında: Benzerlik Raporu Hakkında: Dosya ismini 

"adınız_soyadınız_dr" şeklinde gönderiniz ve tezinizdeki ‘İçindekiler, Şekiller ve Tablolar 

Listelerini, Kısaltma Listesini, Özgeçmişi ve Kaynakça bölümlerini çıkartınız. Ayrıca 

20MB'dan büyük boyutlu olan tezlerdeki resimleri siliniz. TURNITIN benzerlik oranı en 

fazla %30 olmalıdır. 
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4. Eğer yayın şartı istenmişse yayın koşulunun (tez çalışmasından üretilmiş) sağlandığını 

gösteren belgeleri; 

 

 Anabilim Dalı Başkanlığı Enstitü web sayfasında bulunan “Doktora Jüri Öneri 

Formu”nu Enstitüye iletir. 

 

 Jüri üyeleri Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme 

komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere 

danışman dâhil beş asil öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca biri Üniversite dışından olmak 

üzere iki de yedek üye belirlenir. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda Enstitü 

Yönetim Kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı 

öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca, ikinci tez danışmanı da oy hakkı olmaksızın jüride 

yer alabilir. BANÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin 50 (3) Maddesi) 

 

 Öğrenci, Enstitü tarafından kendisine jüri bilgisinin tebliğ edildiği tarihten sonra, asil 

ve yedek tüm Jüri üyelerine; 3 gün içinde, 

 

1) 1’er adet basılı tez, 

2) Eğer istenmişse tezden üretilen yayınların bir kopyasını 

 

teslim edeceğini Doktora Jüri Üyelerine Tez Teslim Taahhüt Formu” ile taahhüt eder ve 

tezi jüriye; 

 

1. Elden iletmesi halinde “Doktora Jüri Üyelerine Tez Teslim Formu”nu imzalatarak 

teslim eder. 

 

2. Posta/kargo ile göndermesi halinde, taahhütlü posta/kargo ile jüri üyesine göndermesi, 

gönderilen tezin jüri üyelerine ulaştığına ilişkin kargo alındı belgesi v.b. birer örneğinin 

talep edilmesi halinde Enstitüye verilmek üzere öğrenci tarafından saklanması 

gerekmektedir. 

 

 Doktora tez savunma sınavının tarihi danışmanın önerisi gözetilerek Enstitüce 

belirlenir ve doktora tez jüri üyelerine yazılı olarak bildirilir. 

 

 Jüri üyeleri, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren 10 günden az 30 günden 

çok olmamak üzere toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. 

 

 Tez savunma sınav tarih ve zamanı anabilim dalı tarafından ilan edilir. Enstitünün 

uygun göreceği sınav salonlarında yapılır. 

 

 Tez savunma sınavı bir ay içerisinde yapılamazsa, Enstitü onayı ile yedek jüri 

üyelerinin katılımı sağlanır ve ilk bir ayı takip eden iki hafta içinde tez sınavı yapılır. 

 

 Jüri üyeleri, tezi bilimsel ve biçimsel yönden inceleyerek, (tezin kendilerine teslim edildiği 

 tarihten itibaren en geç 30 gün içinde), Enstitüye bildirilen tarihte öğrenciyi tez savunma 

sınavına almak için toplanır; 
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 Öğrenci tezini jüri önünde sözlü olarak savunur. Tez çalışmasının sunulması ve bunu 

izleyen soru cevap bölümünden oluşan sınavın süresi 1,5 saatten az, 3 saatten fazla 

olamaz. Sınav, öğretim elemanlarına ve lisansüstü öğrencilere açıktır. 

 

 Tez savunma sınavından sonra, jüri dinleyicilere kapalı olarak toplanır, tez hakkında 

oy çokluğu veya oybirliğiyle kabul, ret veya düzeltme kararı verir ve bunu enstitü 

anabilim dalı başkanlığına iletilmek üzere “Doktora Tez Sınav Sonuç Tutanağı” ile 

belgeler. Tezin oy çokluğuyla kabul edilmesi durumunda ret oyu veren jüri üyesi(leri) 

tarafından görüşleri içeren gerekçeli bir rapor hazırlanır. 

 

 Jüri tarafından hazırlanan, kişisel raporlar ve ortak tutanak “Doktora Tez 

Değerlendirme Formu” enstitü anabilim dalı başkanlığına iletilir. 

 

 Danışman tarafından sınav bitiminde/sınav günü ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığına teslim 

edilen Doktora Tez Sınav Sonuç Tutanağı, Doktora Tez Değerlendirme Formu, enstitü 

anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde Enstitüye gönderilir. 
 

 Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci kararı takiben en geç altı ay 

 içinde tez savunmasını yapmalıdır. Öğrenci gerekli düzeltmeleri yaparak, 

danışmanının tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşüyle birlikte enstitüye 

düzeltilmiş tezini teslim eder, aynı jüri önünde yeniden savunur. Tez hakkında 

oy çokluğu veya oy birliğiyle kabul veya ret kararı verilir. Jüri tarafından 

hazırlanan kişisel raporlar ve ortak tutanak, tez sınavını izleyen üç gün 

 içinde enstitü anabilim dalı başkanlığınca Enstitüye gönderilir. 
 

Bu savunmada da başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. 

 
 

Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini 

ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayan, doktora tezinde başarılı 

olamayanlara talepleri halinde; tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve 

benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla tezsiz yüksek lisans diploması 

verilir. 

 

 Tezi hakkında oyçokluğu veya oybirliğiyle kabul kararı verilen öğrenci; tezin 

son halinin tez yazım kurallarına uygunluğunu araştırma görevlilerinden 

ikinci kontrol randevusu alarak Enstitüye kontrol ettirir. (Tezin içindeki ‘Tez 

Onay Sayfası’nı danışman ve jüri üyelerine imzalatmayı unutmayınız!) 

 

Tezi, tez yazım kurallarına göre uygunluğu kabul edilen öğrenci mezuniyet işlerinin 

tamamlanması için aşağıdaki belgeleri en geç sınav tarihini izleyen 1 ay içerisinde Enstitü’ye 

teslim etmesi gerekmektedir. (Savunma sonrası tez ve evrak tesliminden önce, ilk teslimde 

olduğu gibi araştırma görevlilerinden randevu alınmalı, kontrol yaptırılmalıdır. 

Düzeltme verilen tez için ilk kontrolde olduğu gibi benzerlik raporu için ilgili adrese 

randevudan üç gün önce e-posta atılmalıdır.) 

 

1. BANÜ kütüphanesine gönderilmek üzere ciltlenmiş (cilt yaptırılmadan önce Enstitü 

onayı alınmalıdır) 1 adet tez ve web sitemizde bulunan “Doktora Tez İçeriklerinin 

Elektronik Ortama Aktarılması İçin İzin Formu” 
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2. Tezin YÖK Ulusal Tez Merkezi web sitesine üye girişi yapılarak “Tez Veri Girişi 

ve Yayımlama İzin Formu” ile sisteme yüklenmesinin ardından ilgili formun 

imzalanmış ve üzerinde referans numarası olan 2 kopyası (Formu doldurmak için 

sisteme üye olunması gerekmektedir. Forma, https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ 

web adresinden ulaşılabilir) 

 

3. YÖK tarafından hazırlanmış kılavuza uygun olarak elektronik ortamda hazırlanan ve 

web sayfasında “Doktora Tez Cd Kapağı”nın kullanıldığı 1 adet CD (darbeye dayanıklı 

bir CD kutusuna koyulması gerekmektedir). YÖK’ten alınan referans numarası CD adı 

 olmalıdır. CD içinde; 
 

Tez onay sayfası, tezin tamamı, Türkçe ve İngilizce özetleri yer almalı, tüm 

belgeleri içeren dosya PDF formatında olmalı (tek pdf dosyasında) ve referans 

numarası ile kaydedilmelidir. (Yüklenen bu tezde danışman ve jüri üyelerine 

imzalatılmış ‘Tez Onay Sayfası’nın bulunduğundan emin olunuz!) 
 

4. Enstitümüzde arşivlemek üzere web sayfasında “Doktora Öğrenci Bilgi Formu” 
 

5. Enstitümüzde arşivlemek üzere Enstitü web sayfasında bulunan “Lisansüstü Ciltli Tez 

Teslim Formu” 
 

Tezi tez yazım kurallarına uygun olarak yazıldığı Enstitü tarafından kontrol edildikten sonra 

kabul edilen öğrenci; ilk Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile mezun edilir. 

 

Mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının Enstitüye teslim 

edildiği tarihtir (Madde 51). 

 

Diploma işlemleri BANÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca yürütülür. 

 

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİ 

1- Projenin, Kapak, İç Sayfa, Danışman Onayı bulunan Dönem Projesi Değerlendirme 

Formu ve Beyan sayfası düzenlerinin Enstitü web sayfasında yer alan standartta hazırlanması 

esastır. 

 

2- Dönem projesinin 1 adet basılı nüshası ile 1 adet dijital nüshası, en erken ikinci yarıyıl 

sonunda öğrenci tarafından danışmanına teslim edilir. 
 

3- Proje danışmanı, hazırlanan projenin benzerlik raporunu almak üzere TURNITIN programına 

yüklemeli ve raporun 1 adet dijital nüshasını word formatlı olarak ve TURNITIN raporunun 

en alt kısmında yer alan “Benzerlik Endeksi” sayfasına adı, soyadı ve unvanını yazıp 

 imzaladıktan sonra öğrenciye teslim etmelidir. 
 

4-Öğrenci, projenin dijital nüshasını tek dosya halinde CD’ye kaydedilmiş olarak, ayrıca 

danışman imzalı benzerlik raporunu enstitüye teslim etmelidir. 

 

5- Enstitü anabilim dalının önerisi üzerine, Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile bir yeterlik 

sınavı da yapılabilir. 

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
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6- Dönem projesi dersi, danışman tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir ve 

sonucu ilgili enstitüye bildirilir. Danışman, öğrencinin dönem projesi dersinin başarısız olması 

halinde, nedenlerini ilgili enstitüye ve öğrenciye yazılı olarak bildirir. 

 

7-Öğrenci başarısız olduğu dönem projesi dersini üçüncü yarıyılda tekrar alabilir. Üçüncü 

yarıyıl sonuna kadar dönem projesi dersini başarıyla tamamlayamayan öğrencinin ilişiği kesilir. 

 

8- Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan ve enstitü tarafından istenen diğer 

belgeleri bir ay içinde enstitüye teslim eden tezsiz yüksek lisans öğrencisine tezsiz yüksek lisans 

diploması verilir. 

 

9- Dönem projelerinin Enstitüye en son teslimi Akademik Takvim dönem sonu not 

 girişlerinin bittiği tarihtir. 
 

10- Mezuniyet tarihi, programın tamamlanması için yerine getirilmesi gereken son faaliyetin 

tarihidir. 
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