
2021-2022 Yaz Dönemi Tez Duyurusu 
 

Tüm Yüksek Lisans Programları (Hukuk Programları Hariç) “Tez Yazım Kılavuzu 'nu 
kullanacaktır " 

 
 Hukuk Program öğrencileri "format kontrolü" haricindeki tüm tarihlere ve süreçlere 
 uymakla yükümlüdür.  

 

* SAVUNMA SINAVINA GİRECEK ÖĞRENCİLER TEZLERİNİ FORMAT 

KONTROLÜNE GÖNDERECEKTİR. 

**İNGİLİZCE PROGRAMLAR İNGİLİZCE FORM- TÜRKÇE PROGRAMLAR 

TÜRKÇE FORM KULLANACAKTIR. 

*** TEZLERİN MİNUMUM KELİME SAYISI 8500’dür. 

 

 Format Kontrolü 
 

 Danışmanlar, akademik içeriği tamamlandığına onay verdikleri tezleri 
intihal kontrolüne almalıdır. (İntihal oranı maksimum %25) 

 






mailde- tezformat@gs.bau.edu.tr adresine iletmelidirler. 
 

  Öğrenci danışman tarafından onaylanan tezinin kopyasını elden çıktı 
alarak (ciltlenmeyecek-spiralli olabilir) Enstitüye iletecektir. 

 
 Format kontrolüne tüm belgeleri tamamlanmış halde alınan tezin üzerinde içerik 

açısından hiçbir ekleme-çıkarma yapılamaz. 

 
 Belirtilen tarihte danışman onayı, intihal raporu, jüri öneri formu, tezin yazılı 

kopyasından en az biri dahi eksik ise tez format kontrolüne alınmayacaktır. 

 
 Hukuk Yüksek Lisans Programları format kontrolü danışman hocalar tarafından 

 yapılmaktadır. Tez savunmasına çıkacak hukuk yüksek lisans programı 

 öğrencileri “ jüri öneri formunu ve Turnitin raporunu" belirtilen tarihte enstitüye 

teslim etmelidir. 

 Danışmanlar akademik içeriği tamamlandığına onay verdikleri teze ait 
“Tez jüri Önerisi Formunu”, Turnitin Raporunu” ve “Format Kontrolüne 
Uygun” olduğuna dair onayını içeren tek bir 

https://cdn.bau.edu.tr/content/49a43frj633bx-TEZ%20YAZIM%20KLAVUZU%202021-2022.docx
mailto:furkan.batur@gss.bau.edu.tr


 

 Yaz Dönemi Yüksek Lisans Tez Takvimi 
 

 !Tezlerin format kontrolü için ilk kontrol elden yapılacaktır (çıktı olarak Enstitüye 

 teslim edilecek) sonraki kontroller mail ile yapılacaktır. 
 

26 Ağustos 2022 Cuma 
Tez jüri önerilerinin ve Format kontrolü için tezlerin 
onaylanmış kopyasının enstitüye teslimi için son günü. 

17 Eylül 2022 Cumartesi 
Yüksek lisans tez savunma sınavlarının yapılmasının son 
günü. 

 

10 Ekim 2022 Pazartesi 
Lisansüstü Tez sınavından başarılı olan öğrencilerin 
yazım kurallarına uygun tezin istenen sayıda basılı ve 
dijital kopyasını enstitüye teslim etmesi için son gün. 

 
 YÜKSEK LİSANS TEZ TESLİMİ 

 

Savunma sonunda başarılı olan (S ALAN) öğrenci, enstitü tarafından onaylanmış 
tez kopyasının ciltli halini gerekli belgelerle birlikte son teslim tarihine kadar Enstitüye 
teslim etmelidir. 

 
Tez Tesliminde Dikkat Edilecek Hususlar; 

 

 1 Adet ciltli tez (Tezin jüri tarafından onaylandığı tez onay formunun aslı mutlaka 
tezin içinde bulunmalı) 

 Tez veri giriş formunu aşağıda bulunan linkten doldurarak kaydediniz ve 3 adet 
çıktı alarak imzalayınız. Veri giriş formlarında ORCID numarası mutlaka 
bulunmalıdır, detaylı bilgi veri giriş alanındaki ORCID bölümünde yer 
almaktadır. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/sistemGiris.jsp 

 2 Adet CD (CD’de bulunması gerekenler; PDF (ekler kısmı hariç) ve WORD 
formatında tezin tamamı olmalı. Ekler bölümü rar dosyası şeklinde 
bulunmalıdır, CD’lerdeki dosyalar YÖK veri giriş formunda verilen referans 
numarası ile kaydedilmeli, CD’lerin üzerine referans numaranızı, adınızı ve 
soyadınızı yazmalısınız. CD içerisinde yer alan dosyalarda imzalı onay formu 
yer almamalıdır). 

 3 Adet Tez Savunma Sınav Tutanağı 
 3 Adet Tez Onay Formu (1 kopyası cildin içinde yer almalı, 2 kopya elden teslim 

edilmeli) 
 Turnitin/İntihal raporu (Danışman Hoca tarafından alınacak) öğrenci tarafından 

enstitümüze teslim edilecektir. 
   (Onay ve Tutanak formlarında Danışman ve Jüri Üyelerinin imzaları ıslak 

imza veya E-imza olmalıdır) 

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/sistemGiris.jsp


 UZATMA ALAN VE BAŞARISIZ OLAN ÖĞRENCİLER 
 

Savunma sonunda uzatma alan (PR ALAN) Öğrenci Uzatma aldığına dair 
imzalanmış “Tez Tutanak Formunu” ve “Jüri Raporunu” 1 ay içinde Enstitüye teslim 
etmelidir. Tez düzeltmesi alan öğrenciler, 3 ay içinde tekrar savunmaya çıkmalı 
ve tezleri için düzeltme döneminde tüm aşamaları tekrarlamak durumundadır 
(Danışman onayı, intihal raporu, format kontrolü, savunma gibi). 

 
Savunma sonunda başarısız olan (U ALAN) öğrenci başarısız olduğuna dair Tez 
Tutanak Formunu 1 ay içinde Enstitüye teslim etmelidir. 

 
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ 
Yüksek lisans tezinin sonuçlanması MADDE 14- (8) (Değişik:RG-19/9/2020-31249) 
Tezi başarısız bulunarak reddedilen ve/veya azami süresini doldurup tez savunmasına 
girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. 

 
 Talep ettiği takdirde; 

 

Tezli yüksek lisans programın onaylanmış tezsiz yüksek lisans programı yok ise 
enstitü yönetim kurulu kararı ile tezli programa en yakın tezsiz programa 
öğrencinin intibakı yapılır ve diploması intibak yapılan tezsiz programdan verilir. 
Bu durumdaki öğrenciye eksikliklerini tamamlayabilmesi için en fazla bir yarıyıl 
ek süre verilir.  


