
Tezin bir kopya çıktısını al.

Tez Kontrol biriminden randevu al.

Tez Kontrol birimi tarafından yüz 
yüze ilk kontrol yapıldıktan sonra 
gerekli düzeltmeleri yap. Sınava 
girmeden önce 4.adımda belirtilen 
belgelerle randevu alıp Tez Kontrol 
birimine gel.

Yüksek Lisans 
• 3 adet tez (80 gr. A4) (Tezler şeffaf, çıtçıtlı, plastik dosyalara; sığmazsa lastikli, beyaz, kutu dosyalara  yerleştirilmelidir)

• 5 adet «Tez Sınav Sonuç Formu» (90-100 gr. A4) (ii)
• Tez teslim formu (18C-30BEki1)
• Yüksek Lisans Tez Sınavı Jüri Öneri Formu (22-3)

(Kurum dışından gelen jüri üyelerinin özgeçmişleri)
• Lisansüstü Tez Kontrol Formu (18C-30BEki2)
• 4 adet Benzerlik Tarama Formu
• 4 adet Makale/bildiri çıktısı (Yayınlanmış/Yayınlanmak

üzere kabul edilmiş)
• 4 adet benzerlik raporu CD’si
• 1  adet Tez kontrol birimi CD’si (tez, makale/bildiri ve

benzerlik pdf’lerinin olduğu)

• 7 adet tez (80 gr.)
• 5 adet «Tez Sınav Sonuç Formu» (90-100 gr.)
• Tez teslim formu (18C-30BEki1)
• Doktora Tez Sınavı Jüri Öneri Formu (35-2)

(Kurum dışından gelen jüri üyelerinin özgeçmişleri)
• Lisansüstü Tez Kontrol Formu (18C-30BEki2)
• 8 adet Benzerlik Tarama Formu
• 8 adet Makale çıktısı (Yayınlanmış/Yayınlanmak üzere

kabul edilmiş)
• 8 adet benzerlik raporu CD’si
• 1  adet Tez kontrol birimi CD’si (tez, makale/bildiri ve

benzerlik pdf’lerinin olduğu)

Doktora

5 Tez savunma sınavı 6

Mezuniyet işlemleri için; tüm düzeltmeler tamamlanmış ve ciltlenmiş tezlerle birlikte aşağıda 
belirtilen belgeleri hazırlayarak randevu alıp Tez Kontrol birimine gel.
1. Mezuniyet Formu (Form 19a-31a)
2. YÖK Tez Veri Giriş Formu (1 adet)
3. FBE Tez Veri Giriş Formu (1 adet)
4. FBE Tezlerin Çoğaltılması ve Yayımı için İzin Belgesi (1 adet)
5. Mezun Öğrenci Bilgi Formu (çıktısı alınmıyor)
6. Makale veya bildiri çıktısı (1 adet)
7. 4 adet ciltlenmiş tez (önü, sırtı, arkası beyaz), orijinal imzalı)
8. FBE için kompakt disk (1 adet CD veya 1 adet DVD) [Danışman ve Jüri üyelerinin isimlerinin

yer aldığı sınav sonuç formunu içeren tez pdf’i, makale/bildiri pdf’lerinin olduğu)

Sınavdan sonra ciltlemeden önce son 
kontrol için (varsa jürinin istediği 
düzeltmeleri de yaparak) randevu alıp 
Tez Kontrol birimine gel.

1 2

7

3

4

İşlemlere başlamadan önce tez yazım kurallarını dikkatle okuyunuz. Önemli!: Tez kontrol, içinde bulunduğumuz süreçten dolayı mail üzerinden  
yürütülmektedir. Yüz yüze kontrol yapılmamaktadır.

http://www.fbe.deu.edu.tr/wp-content/uploads/2018/12/18c-30bEki1.doc
http://www.fbe.deu.edu.tr/wp-content/uploads/2018/12/22-3.doc
http://www.fbe.deu.edu.tr/wp-content/uploads/2018/12/18c-30bEki2.doc
http://www.fbe.deu.edu.tr/wp-content/uploads/2018/12/benzerlik.doc
http://www.fbe.deu.edu.tr/wp-content/uploads/2018/12/18c-30bEki1.doc
http://www.fbe.deu.edu.tr/wp-content/uploads/2018/12/35-2.doc
http://www.fbe.deu.edu.tr/wp-content/uploads/2018/12/18c-30bEki2.doc
http://www.fbe.deu.edu.tr/wp-content/uploads/2018/12/benzerlik.doc
http://tez2.yok.gov.tr/
http://panel.fbe.deu.edu.tr/
http://www.fbe.deu.edu.tr/wp-content/uploads/2018/12/telifformu.doc
http://www.deu.edu.tr/
http://www.fbe.deu.edu.tr/wp-content/uploads/2018/12/DEU_FBE_v92.pdf
http://www.fbe.deu.edu.tr/wp-content/uploads/2020/08/19A-31A.doc


• Yüksek lisans için 3 adet tez (80 gr.lık kağıt-A4)  /   Doktora için 7 adet tez (80 gr.lık kağıt-
A4) çıktısı 

• Yüksek Lisans için 4 adet Benzerlik Tarama Formu / Doktora için 8 adet Benzerlik Tarama
Formu : Danışmanı tarafından doldurulup imzalanacaktır.

• Tez teslim formu (18C-30BEki1) :   Danışmanı tarafından doldurulup imzalanacaktır.

• Lisansüstü Tez Kontrol Formu (18C-30BEki2) :   Tez kontrol birimi tarafından doldurulacaktır.

• 5 adet «Tez Sınav Sonuç Formu» (90-100 gr. A4) (ii):  Teslim edilen tezlerin içerisinde yer
alanların haricinde sınavdan sonra ciltlerin içerisine konulacağı ve sınav esnasında
imzalanacağı için ayrıca 5 adet 90/100 gram kağıda ii no’lu sayfadan çıktı alınacaktır.

• Yüksek Lisans / Doktora Tez Sınavı Jüri Öneri Formu (22-3)  :   Tez danışmanının belirlediği
sınav jüri bilgileri (Kurum dışından gelecek olan jürinin T.C. kimlik no’su yazılması zorunludur.)
formda belirtilecek ve form Anabilim Dalı Başkanı tarafından imzalanacaktır. Sınav tarihinin
tez tesliminden en az 21 gün sonra olması tavsiye edilir.

• Yüksek lisans için 4 adet Makale/bildiri çıktısı - Doktora için  8 adet Makale çıktısı:
Yayınlanmış veya yayınlanmak üzere kabul edilmiş olması gerekmektedir.

• Yüksek lisans için 4 adet / Doktora için 8 adet benzerlik raporu CD’si :  İçerisinde Turnitin
programından alınan benzerlik raporunun tamamının pdf hali yer alacaktır; Pdf
isimlendirmesi ise şu şekilde olacaktır:

   öğrencino_benzerlik.pdf  ör:2013900453_benzerlik.pdf 

• 1  adet Tez kontrol birimi CD’si (içerisinde tez,makale/bildiri ve benzerlik pdf’lerinin
olduğu) : içerisinde FBE ye teslim edilen tezin son halinin pdf formatı ve yine Turnitin
programından alınan benzerlik raporunun tamamının pdf hali yer alacaktır; Pdf
isimlendirmesi ise şu şekilde olacaktır:

   öğrencino               ör: 2013900453 

  öğrencino_benzerlik      ör: 2013900453_benzerlik 

  öğrencino_makale          ör: 2013900453_makale 

  öğrencino_bildiri            ör: 2013900453_bildiri 
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MEZUNİYET İŞLEMLERİ (Yüksek Lisans/ Doktora) 

*Tüm Formlar Dijital ortamda doldurulacaktır.

1. Mezuniyet Formu  ( Form 19a-31a )

Fen Bilimleri Enstitüsü Tez Teslimi Belgeler içerisinde bulunan Mezuniyet formunuzu bilgisayarda 
doldurduktan sonra Danışman ve öğrenci tarafından imzalanmalıdır.  

2. YÖK Tez Veri Giriş Formu (1 adet)

YÖK Ulusal Tez Merkezine e-Devlet şifreniz ile giriş yapılmaktadır (DİKKAT): e-Devlet sisteminde e-
mail veya telefon bilgilerinizi onaylatmanız gerekmektedir. Aksi takdirde e-Devlet sistemi 
üzerinden herhangi bir işlem yapmanıza izin vermemektedir). E-devlet şifresini hatırlamıyorsanız 
sisteme internet bankacılığı (varsa) bölümünden giriş yapabilirsiniz. Giriş yaptıktan sonra “Tez Veri 
Giriş Formu” kısmına istenen tez bilgilerinizi girmeniz gerekmektedir. Tez dosyası, mezuniyetiniz 
Enstitü tarafından onaylandıktan sonra TEZ KONTROL BİRİMİ tarafından sisteme yüklemektedir. 
Öğrenci İşleri Biriminden YÖK tez veri giriş formunuz YÖK’e gönderildikten sonra ve YÖK’ün 
yayınlaması için gerekli olan kontrolleri tamamlaması ile teziniz internete açılmaktadır. 

ÖRNEK: 

YÖK TEZ VERİ GİRİŞ İZİN FORMU 

YÖK referans no 

Sisteme giriş yaptıktan sonra YÖK tarafından verilen numaradır. Bu 
numara daha sonra FBE Tez veri giriş formunda ve Cdye eklenecek olan 
pdf lerin adlandırılmasında kullanılacaktır. Sistemde bu numara ve teziniz 
ile ilgili bilgiler her zaman kayıtlı tutulacaktır.   

Yazar Adı/ Soyadı 

Uyruğu/ Tc kimlik no 

Telefon Lütfen cep telefonu numaranızı belirtiniz. 

E-posta 

Tezin Dili Tez yazım dili (Türkçe/İngilizce) 

Tezin Özgün Adı 
Sadece ilk kelimenin özel isimlerin ilk harfi büyük yazılmalıdır.    

Örnek : Soma Grabenini (Batı Türkiye) Pliyosen-Kuvarterner jeolojisi 

Tezin Tercümesi 

Sadece ilk kelimenin özel isimlerin ilk harfi büyük yazılmalıdır.    

Örnek :  Pliocene-Quaternary geology of the Soma Graben, Western 
Turkey  

Konu seçiniz 

Üniversite seçiniz 

Enstitü seçiniz 
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Anabilim Dalı seçiniz 

Bilim Dalı seçiniz 

Tez Türü Yüksek lisans / Doktora 

Yılı Tez tarihi 

Sayfa 
Romen rakamlı sayfalar dahil (oluşturulan pdf’in toplam sayısından 1 
eksik olacak) 

Tez Danışmanları Sadece tez danışmanınız eklenmeli 

Öz Sadece Öz kısmı eklenmeli (tezinizin başlığı yazılmamalı) 

Abstract Sadece Abstract kısmı eklenmeli (tezinizin başlığı yazılmamalı) 

Dizin Terimleri 
Sistemden (havuzdan) tezinizin Öz/Abstract kısmında geçen anahtar 
kelimeler bulunarak eklenmelidir. 

Önerilen Dizin 
Terimleri  

Sistemden (havuzdan) bulunamayan anahtar kelimeler sizin tarafınızdan 
eklenmelidir. Her bir anahtar kelime için “enter” ile bir alt satıra geçiniz. 

jeoloji = geology, 

Batı Anadolu = Western Anatolia 

Proje No Tezinizin hangi proje tarafından desteklendiğini belirtilmelidir. 

3. FBE Tez Veri Giriş Formu (1 adet çıktı)

Enstitü sayfasına öğrenci numarası ve şifreniz ile giriş yaptıktan sonra sol tarafta açılan menüden 
öğrenci işlemlerim sekmesine tıklayınız. Açılan sayfadan  FBE Tez Veri Giriş Formu’nu tıklayıp 
doldurmanız gerekmektedir.Tezinizin başlığı sistemden otomatik olarak gelmektedir. Herhangi bir 
bilgi hatalı girildiği zaman TEZ KONTROL BİRİMİNE bildirmeniz GÜNCELLEME İZNİ istemeniz 
gerekmektedir. Sistemi kaydettikten sonra düzeltme yetkiniz bulunmamaktadır. Tez ve makale 
dosyanız mezuniyetinizin Enstitü tarafından onaylandıktan sonra TEZ KONTROL BİRİMİ sisteme 
yüklemektedir.  

*Dikkat: Öz ve Abstract bölümünü eklerken word dosyanızdan doğrudan kopyalama işlemi
yapıldığında özellikle Türkçe karakterler vs. yazım hatalarına neden olmaktadır (Örneğin: İzmir – 
ˈIzmir gibi). Kopyalama işlemini yaptıktan sonra Öz/Abstract kısımlarını lütfen kontrol ediniz! 
Mümkünse önce öz’ü (abstract) notepade yapıştırıp oradan kopyalayıp forma yapıştırın. 



4. FBE için Tezlerin Çoğaltılması ve Yayımı İçin İzin Belgesi (1 adet)

Fen Bilimleri Enstitüsü internet sitesi Anasayfa üzerinden - Tez teslimi – Belgeler – Tezlerin 
Çoğaltılması ve Yayımı için İzin Formunu indirip doldurmanız gerekmektedir.  

5. Mezun Öğrenci Bilgi Formu (1 adet)

Mezun Öğrenci Bilgi Formu DEÜ web sayfasında sağ üst kısımda yer alan DEBİS sekmesinden 
kullanıcı adı ve şifre ile giriş yaptıktan sonra Kişisel İşlemlerim menüsünden Mezun Bilgi Formu’nun 
doldurulup çıktısı alınmalıdır).  

6. Tez Makalesi veya bildiri çıktısı (1 adet)

4.aşamada teslim etmiş olduğunuz makale veya bildiri çıktısı.

"Teşekkür veya katkı belirtme bölümünde, Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 
bölümünüzü adres olarak belirterek, bildirinizin veya makalenizin yüksek lisans/doktora tezinden 
hazırlandığını belirten bir ifadenin eklenmesi unutulmamalıdır.

7. 4 adet ciltli tez (orijinal imzalı)

4 adet ciltli tez (90 veya 100 gram kağıda basılmış). Ciltlenecek tezlerin içerisinde tez sınav 

sonuç formunun danışman ve jüri üyeleri tarafından imzalı olanlar eklenecektir. 

Tezler önü, arkası ve sırtı beyaz kartona ciltlenecektir. Örnek fotolar sonraki sayfadadr.

8. FBE için kompakt disk (1 adet CD)

Tezinizin son hali TEZ KONTROL birimi tarafından onaylandıktan sonra bu işlem yapılmalıdır 
(Kontrol edilmeyen/Hatalı tezi CD ye yüklemeyiniz).  

CD içerisinde tez ve makale dosyalarınızın pdf formatları aşağıda belirtildiği şekilde adlandırılacaktır. 
Tez teslim işlemlerinde makale hazırlama ve teslim etme işlemi zorunludur.  

Tez pdf dosyası – başlık : referans no …. Örnek: 10010100 

Makale pdf dosyası _ başlık : referans no_makale …. Örnek : 10010100_makale

TEZ YAZIM KURALLARI KURUM İÇİNDE TESLİM EDİLECEK LİSANSÜSTÜ TEZLERDE BELİRLİ BİR 
BÜTÜNLÜĞÜ SAĞLAMAK AMACIYLA HAZIRLANMIŞ KURALLARDIR. YAPILMASI GERKENLER 
MÜMKÜN OLDUĞUNCA HERKES TARAFINDAN ANLAŞILABİLECEK ŞEKİLDE NET OLARAK 
ANLATILMIŞTIR. YAPILMAMASI GEREKNLER AYRINTILI OLARAK TEK TEK BU KILAVUZDA YER 
ALMAZ.

ÖRNEKLER;
1. TEZİN İÇERSİNDE TEZ İLE ALAKASI OLMAYAN KONULARDAN BAHSEDİLMEZ DİYE AYRICA
YAZILMAZ, ÇÜNKÜ ZATEN BİLİNEN BİR KURALDIR.
2. TEZ BEYAZ KARTONA CİLTLENECEKTİR DİYE YAZILMIŞSA BEYAZ KARTONA CİLTLENECEKTİR
ANLAMINA GELİR, KURALLARDA PEMBE YAPILMAYACAKTIR ÜSTÜNE RESİM ÇİZİLMEYECEKTİR 
DİYE AYRICA YAZILMAZ. ÇÜNKÜ YAZILAN DIŞINDA BİR ŞEY YAPILMAMASI GEREKİR.
3. TEZ TIMES NEW ROMAN YAZI KARAKTERİNDE HAZIRLANACAK YAZILMIŞSA TEZİ ARİEL
KARAKTERİNDE HAZIRLAYIP HİÇBİR YERDE ARİEL FORMATINDA HAZIRLANMAYACAĞI 
YAZMIYORDU DEMEK GEÇERLİ BİR MAZERET DEĞİLDİR.

EMİN OLMADIĞINIZ KONULARDA ENSTİTÜYE DANIŞINIZ.



BEYAZ KARTON ÖRNEĞİ



BEYAZ KARTON ÖRNEĞİ
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