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Yüksek Lisans Eğitimi Mezuniyet İşlemleri
İşlev

İşlev

Sorumlular

Mezuniyet İşlemleri
En ge ç 1 ay içerisinde be lirtilen
formata göre düzeltilir ve
Enstitüye teslim edilir.

Tez yazım yöne rge sine göre te zin hazırlanıp
kontrol için bir adet çıktısı alınır.

Öğrenci

Teslim edilen belge lerin uygunluğu Enstitü
tarafından kontrol e dilir.

Enstitü Müdürlüğü

Belgele r
uygun mu?

Enstitü Müdürlüğü

Hayır

Eve t

Tüm jüri üyeler inin imza ladığı 1 adet te z Enstitü
yetkilisi taraf ında n incelenip ; "Tez Yazım
Kılavuz una uygundur" notu, tarih, isim ve
imzadan oluşur (tez kontrol form u)

Eksik belgele r düze nlenmesi için
öğre nciye bildirilir.

Öğrenci

Tezler tez savunma sınavı tarihi itibarı ile 30 gün
içerisinde 7 adet tez kapağı enstitüden te min
edilerek aynı sa yıda tez hazırla nır ve c iltlenmiş
tezle rin 1 nüshası kendisi için, 2 nüshası enstitüye
tez beyan for mu ile, 1 nüshası anabilim dalına,
Yüksek Lisa ns iç in 3 Doktora için 5 nüshası tez
sınav jüri üyele rine teslim edilir.

Öğrenci

Tez Veri Giriş Formu ve Yayın İzni Belgesi (Üç
Kopya ) http://tez2.yok.gov.tr/ adresinden
kullanıcı adı ve şifre alınarak Tez veri girişleri
yapıldıktan sonra ilgili belge indirilip üç kopya
olac ak şekilde imza lanacaktır.

Öğrenci

Tez C D’si Hazırla ma Dosyada; Ona ylanmış Tezin
Tamam ı; Dosya adı refe rans numarası (CD
içerisinde yer ala n dosyanın a dı Tez Veri Giriş
Formunda yer alan R eferans No verilere k
oluşturulaca k.
(pdf
for matı)
NOT:
Tezin
tamam ının
Üniversitemiz
Kütüphanesinde yayınlanmasına izin ve riliyor ise
bu CD 2 adet düzenlenecektir.

Öğrenci

İlişik Kesme Formu (İlgili form Mez uniyet
Kararından sonra Enstitümüzün Sayfasından temin
edilerek teslim edilecektir.)

Öğrenci

Belgeler eksiksiz
ve uygun mu?

Hayır

Enstitü Öğrenci İşleri Birimi, Öğrenci

Eve t

Aşama

Öğr enci, geçici mezuniyet be lgesini veya
diploma sını Enstitü Öğrenci İşlerinden teslim a lır.

HAZIRLAYAN :

ONAYLAYAN:

Enstitü Öğrenci İşleri Birimi

