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*EYK : Enstitü Yönetim Kurulu
**EABD : Enstitü Anabilim Dalı

İlgili Dokümanlar için https://sosyalbilimler.sdu.edu.tr/tr/dokumanlar adresini 
kullanabilirsiniz.

Tez savunma sınavında başarılı olan öğrenci öncesinde gerçekleştirmemişse YÖK Ulusal Tez 
Merkezi’nde kişisel sayfasından tez kaydını gerçekleştirir. 

Tez savunma sınavı sonrası varsa istenen gerekli küçük düzetmeleri yapan öğrenci tezini danışmanına teslim 
eder. Danışman tez teslimi danışman onay formunu doldurulur. Tez yazarı olan öğrenci de teslerin çoğaltılması 

ve yayımı için izin belgesini doldurur.  Bu form ile birlikte öğrenci tez teslimi onay formunu ve bu formda yer 
alan ekleri tez savunma sınav tarihinden itibaren 1 ay içinde enstitüye teslim eder.  

Enstitüye teslim edilen tezler her ay içinde en az 1 kez toplanan enstitü mezuniyet komisyonu tarafından kontrol 
edilir. Komisyon tezleri yönetmelik, yönerge, kılavuzlardaki şekil şartlarına uygunluk açısından inceler. Eğer 

şekil şartlarına aykırı bir durum sözkonusu ise tez yazarı olan öğrenciden gerekli düzeltmeleri yapması istenir. 
Gerekli düzeltmeler yapılan tezler bir sonraki mezuniyet komisyonu gündemine tekrar alınır.   Mezuniyet 

komisyonu incelemesinden geçen tezler komisyon görüşü ile EYK(*) onayına sunulur. 

EYK tez teslimi danışman onay formu ve eklerini, mezuniyet komisyonu görüşünü  EYK’da 
değerlendirir ve karara bağlanır. Şartları sağlayan öğrencinin tezi kabul edilmiş ve öğrenci 

mezuniyet kararı alınır.

Mezuniyet kararı ilgili EABD memurunca öğrenci bilgi sistemine girilir. Bilgi sistemi YÖK veri 
tabanında öğrencilik mezuniyet durumunu otomatik olarak kendisi günceller. YÖK veri tabanı 

güncellendikten sonra öğrenci E-devlet üzerinden mezuniyet belgesi alabilir. 

Tez, ilgili enstitü memurunca YÖK ulusal tez veri tabanına EYK kararı uyarınca kısıtlama olmadan ve kısıtlamalı 
bir şekilde yüklenir. Yüklenen tez YÖK memurlarınca işleme alınır kişisel verilerin korunması kanunu uyarınca 
ve diğer kanun ve yönetmeliklerde yer alan şartlar bakımından incelenir. Bu süreç boyunca tez YÖK ulusal tez 
veri tabanında görünmez. Hatalı tezler enstitüye bildirilir. Bu hatalar giderilip sisteme tez yeniden yüklenir. Tez 

YÖK tarafından kabul edildikten sonra YÖK ulusal tez veri tabanında yayınlanır. Süreç tamamlanır.
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