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LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ 
TEZ/ PROJE TESLİM SÜRECİ 

 
 

• Tezin/Projenin Anabilim/Sanat Dalına Tesliminden Önce: 
 

Öğrenci tezini Word halinde danışmanına iletir. Danışman, Turnitin programını 
kullanarak teze dair elde ettiği benzerlik analiz sonuçlarını (Doküman bilgisini ve genel 
benzerlik skorunu gösteren ilk sayfayı) öğrenci ile paylaşır. Benzerlik oranı en fazla 
%30 olmalıdır. 

 
• Tezin/Projenin, Anabilim/Sanat Dalına ve Enstitüye Teslimi: 

 
Öğrenci tezinin şeffaf kapaklı ve spiralli halini* Anabilim/Sanat Dalına teslim eder. Bu 
tez için Anabilim/Sanat Dalında şu evraklar tamamlanır; 
-Danışman tarafından hazırlanmış ve Anabilim/Sanat Dalı Başkanı tarafından 
onaylanmış ıslak imzalı Tez Sunuş Formu 
http://lisansustuprogramlar.halic.edu.tr/tr/dokumanlar 
-Danışman tarafından imzalı intihal raporu. 
Tamamlanan bu evraklar Spiral cilde girmez, tezin beraberinde Enstitüye teslim 
edilir. 

 
• Tez/Proje Savunma Süreci: 

 
Enstitü Yönetim Kurulu tarafından jüri üyeleri ve tez/proje sınav tarihi onaylanır. 
Onaylandıktan sonra tezler, spiralli hali ile jüri üyelerine çoğaltılarak teslim edilir. Tez 
kopyalarının tez jüri üyelerine teslim görevi, Anabilim/Sanat Dalı Başkanlığının 
sorumluluğunda ilgili öğrenciye aittir. 
Savunma sınavı için; Savunma sınav sırasında gerekli evraklar aşağıdaki gibidir; 
- Yüksek Lisans için İmzalı Tez Onay Sayfası (4 adet), Doktora/Sanatta Yeterlik** 
için İmzalı Tez Onay Sayfası (5 adet) 
-Tez İnceleme ve Değerlendirme Formu Yüksek Lisans için 3 adet, Doktora- 
Sanatta Yeterlik için 5 adet. 
-Tez Sınav Tutanağı (1 adet) 
-Tez/Dönem Projesi Kabul Formu (1 adet) 
Sınav bitiminde evraklar Jüri üyeleri tarafından imzalanır. Evrakların imzaları 
tamamlandıktan sonra Enstitüye teslim edilir. 
-Evrakların hepsi bilgisayar ortamında hazırlanmalıdır. 
-Erişim linki: http://lisansustuprogramlar.halic.edu.tr/tr/dokumanlar 

Sınav sonucunda düzeltme alan öğrenciye, tezini düzelterek yeniden savunması için 
Yüksek Lisans öğrencisi için üç (3) ay, Doktora-Sanatta Yeterlik öğrencisi için altı (6) ay 
süre verilir. Öğrenci bu süre içerisinde yeniden sınava girer ve aşamaları tekrar eder. 



*Tezlerin hem savunma öncesi spiralli haline ve hem de savunma sonrası ciltli haline, varsa çalışma kapsamında olan 
kurum izinlerinin, etik raporlarının, anket örneğinin ve öğrenci özgeçmişinin tez yazım kılavuzunda gösterilen şekilde 
eklenmesi gerekmektedir. 

** Öğrencinin Doktora veya Sanatta Yeterlik tezini savunabilmesi için sağlık bilimleri, fen ve mühendislik bilimleri ve 
sosyal beşeri bilimler, güzel sanatlar, müzik ve sahne sanatları alanlarında Senato tarafından onaylanan dergi listesinde 
bulunan dergilerde, tezi ile ilişkili ve ilk isim olduğu, basılmış veya kabul belgesi alınmış en az bir araştırma makalesi 
olmak zorundadır. Sanatta Yeterlikte ise, öğrencinin tezini savunabilmesi için, güzel sanatlar, müzik ve sahne sanatları 
alanlarında Senato tarafından onaylanan dergi listesinde bulunan dergilerde, tezi ile ilişkili ve ilk isim olduğu, basılmış 
veya kabul belgesi alınmış en az bir araştırma makalesi olmak zorundadır. 

 
 

• Savunma Sınavında Başarılı Bulunan Öğrencinin Enstitüye Tez Teslim 
Süreci: 

 
Öğrenci, Tezsiz Yüksek Lisans Dönem Projesi için: 
4 adet lacivert renk bez ciltli Projeyi Enstitüye en geç savunma sınav tarihinden 
itibaren 1 ay içinde diğer tüm işlemler ile birlikte tamamlayarak teslim etmek zorundadır. 
Bu işlemler; 
4 adet ciltli tez (3 asıl, 1 kopya olacak şekilde) basılacaktır. Buna 
ek olarak, projenin içinde olduğu 2 adet de CD hazırlanır. 
Lacivert bez cilt 069 kodlu SOM marka olmalıdır. Ayrıca CD içerisinde imza ve kişisel 
verilerin hiçbir şekilde (özgeçmişte doğum yeri, doğum tarihi olmak 
üzere) olmaması gerekmektedir. 

Ciltli projelerin ek kısmında çalışma kapsamında varsa, etik kurul onayları eklenmek 
zorundadır (Klinik Psikoloji, Beden Eğitimi ve Spor, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, 
Hemşirelik, Beslenme ve Diyetetik Bölümleri için geçerlidir). Enstitü tarafından verilen 
imzalı evrak asıl ciltlere 1'er adet eklenmelidir. Diğer 1 kopya cilde, aynı evrakın 
fotokopisi alınarak eklenmelidir. 
3 asıl ciltte; enstitü tarafından verilen evrakın orijinal hali (1'er adet) ve intihal 
raporu danışmanın ıslak imzası ile olmalıdır. 

 
 

Savunma sınavından sonra teslim edilecek cilt örneği-Proje. 
 

Öğrenci, Yüksek Lisans tezi için: 
5 adet lacivert renk bez ciltli tezi Enstitüye en geç savunma sınav tarihinden itibaren 
1 ay içinde diğer tüm işlemler ile birlikte tamamlayarak teslim etmek zorundadır. Bu 
işlemler; 
5 adet ciltli tez (3 asıl, 2 kopya olacak şekilde) basılacaktır. 
Buna ek olarak, tezin içinde olduğu 3 adet de CD hazırlanır. 



Lacivert bez cilt 069 kodlu SOM marka olmalıdır. Ayrıca CD içerisinde imza ve kişisel 
verilerin hiçbir şekilde (özgeçmişte doğum yeri, doğum tarihi olmak 
üzere) olmaması gerekmektedir. 

Öğrenci https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ üye olup, bilgilerini doldurduktan sonra 
tez veri giriş formu çıktısını alarak imzalı hali enstitüye teslim eder. Tez veri giriş formunda 
ORCID numarası bulunmak zorunludur. 

Ciltli tezlerin ek kısmında çalışma kapsamında varsa, etik kurul onayları eklenmek 
zorundadır (Klinik Psikoloji, Beden Eğitimi ve Spor, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, 
Hemşirelik, Beslenme ve Diyetetik Bölümleri için geçerlidir). Enstitü tarafından verilen 
imzalı evrak asıl ciltlere 1'er adet eklenmelidir. Diğer 2 kopya cilde, aynı evrakın 
fotokopisi alınarak eklenmelidir. 
3 asıl ciltte; enstitü tarafından verilen evrakın orijinal hali (1'er adet) ve intihal 
raporu danışmanın ıslak imzası ile olmalıdır. 

Savunma sınavından sonra teslim edilecek cilt örneği-Yüksek Lisans 
 

Öğrenci, Doktora/Sanatta Yeterlik tezi için: 
7 adet siyah renk bez ciltli tezi Enstitüye en geç savunma sınav tarihinden itibaren 1 
ay içinde diğer tüm işlemler ile birlikte tamamlayarak teslim etmek zorundadır. Bu 
işlemler; 
7 adet ciltli tez (5 asıl, 2 kopya olacak şekilde) basılacaktır. 
Buna ek olarak, tezin içinde olduğu 3 adet de CD hazırlanır. 
Öğrenci https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ üye olup, bilgilerini doldurduktan 
sonra tez veri giriş formu çıktısını alarak imzalı hali enstitüye teslim eder. Tez veri giriş 
formunda ORCID numarası bulunmak zorunludur. 
Ciltli tezlerin ek kısmında çalışma kapsamında varsa, etik kurul onayları eklenmek 
zorundadır (Klinik Psikoloji, Beden Eğitimi ve Spor, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, 
Hemşirelik, Beslenme ve Diyetetik Bölümleri için geçerlidir). Enstitü tarafından verilen 
imzalı evrak ciltlere 1'er adet eklenmelidir. Diğer 2 kopya cilde, aynı evrakın fotokopisi 
alınarak eklenmelidir. 
5 asıl ciltte; enstitü tarafından verilen evrakın orijinal hali (1'er adet) ve intihal 
raporu danışmanın ıslak imzası olmalıdır. 



 
 

Savunma sınavından sonra teslim edilecek cilt örneği-Doktora/Sanatta Yeterlik. 
 
 

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ 


