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Ytikseko[retim kurumlannda hazrlanan tez]err\ Y[kseko[retim Kurulu Ulusal Tez
Merkezine iletilmesi srrasrnda; CD'lerden bazrlanmn postada kaybohnast, knlmasr, boq veya
bozuk grkmasr, agilmamasr, ozet, ek veya bir boltimiintin eksik olmast gibi sorunlarla
kargrlaqrlmaktadrr. Di[er taraftan enstittilerin teslim aldr$r teAerr, toplu olarak gdndermek
amacryla bir siire bekletmesi, araqtrrma hizmetine sunulmasrm gecilctirmektedir'
Tezlerin derlenmesinde ortaya grkan bu sorunlan ortadan kaldrarak, daha hrzh ve
sa[ftkh bir ydntemle derlenmesi, diizenlenmesi ve aragtrrma hizrnetine sunulmasr amactyla
hazllanan "yriksekdf'retim Kurumlannda Hazrrlanan Lisansristii Tezlerin internet Uzerinden
Derlenmesi Haklanda Krlavuz" y azfirrlz ekinde gonderilmektedir.
Tezlerin, Krlavuzda belirtilen esaslar ve ig siireglerine uygun olarak, intemet tZerinden
Ulusal Tez Merkezi Otomasyon Sistemine yiiklenmesi ve "Tez Veri Girig Formu ve izin
Belgesi"nin Kurulumuz Yayrn ve Doktimantasyon Dairesi Ba;kanhfina gdnderilmesi
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Bu krlawz, yiiksek<i$retim kurumlarmda hazrlanan lisansilstri tezlerin (yiksek

lisans,
doktora, trpta uzrnanhk ve sanatta yeterlik) enstitiilere teslim edilmesi, internet tizerinden
Yiikpekd$etim Kurulu lllusal Tez Merkezi Tez Otomasyon Sistemi'ne ytiklenmesi, gerekli
kontrol ve dtzenlemelerin yaprlarak Sisteme kabul edilmesi ve tam metin (PDF) olarak
araqtrma hizmetine zunulrnasr ile ilgili esas ve usulleri belirlemek amacryla hazrlanmrgr.

Lisanstisfri tezlerin, ulusal dlgekte bibliyografrk denetimini yapmak, bunlarla ilgili. bilgi
hizmetlerini sunmak ve internet iizerinden tam metin erigime agarak bilgiye kolay ve hrzh bir
bigimde ulagilrnasmr sa$lamak gibi, bilim ve aragtrma geweleri igin yagamsal 6neme sahip
bir gdrevi yiinitmekte olan YOK Ulusal TezMerkezinin hizmetlerini gafrn gere$ine uygun
olarak yerine getirilebilmesi, biiytk dlgtide iiniversiteler ile ytinitrilecek giighi bir iqbirlifine
balh olacaktn.
Tezlerin, internet iizerinden tam metin(PDF) olarak aragtrma hizrnetine agtlmasr;

. Tezlere serbest, kolay ve hrzh erigimin saflanmasl
. Bilimsel bilginin etkin bir bigimde yayrml
. Bilimsel aragtrmalarda tekrarlarrn 6,nlenmesi,
. i.ntihal obylann rn engelle-n:meslveieneilenmefl
konularrnda clnemli katkrlar saplayacaktr.

Aragtrmacrlar, Ulusal Tez Merkezi internet adresi tizerinden hizmete sunulan tezlerden
5/L2/L95I tarihli ve 5846 sayrh Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 35 inci ve 38 inci
maddeleri gergevesinde yararlanr.
Lisanstistii tezlerin yazima amaclnln, temelde yaprlan aragtrma gahgmasmm sonuglarurrn
bilim ve araqtrma gewelerinin yararma sunulmasr oldu!'undan hareketle, Yiiksek0fretim
Kurulu'nun kabul ettifi ilke, tiim tezlerin makul gerekgeler drgrnda higbir lssrtlama
olmakszrn tiim aragtrrmacilann erigimine agrk olmasrdr. Dolayrsryla bir teze erigimin
ancak tezin bir yayrnevi tarafindan yayr:rlanma srirecinde olmasr veya tezle iligkili patent
bagvurusu gibi gerekgelerle, stireli olarak en fazla 3 (riq) yrl olmak tizere ertelenmesi kabul
edilebilir. Tezn kopyalanmasr endigesi, tezin erigime agrlmasmrn engellenmesi igin kabul
edilebilir bir gerekge degildir.

z.

OcnnNci vtxtinnr,tlf,trxr,BRi (Tezterin Hazrrlanmasr ve Teslimi)

:

Tezler, kompakt disk ortamnda elektronik olarak haznlanarak,TezYeri Girigi ve Yaytmlama
izin Formu(EK-l) ile birlikte Enstittiye teslim edilecektir. Tezker, kesinlikle kaprt veya disket
ortammda kabul edilmeyecekf ir.

2.1 TezVei Girisi ve Yawmlama izin Formuna\ Doldurulmas :

l-

TezVeri Girigi ve Yaymlama izin Formu: Tezin, eser adq yazar adr,referans numarasl
ve di[er bibliyografrk bilgilerin bulundu!'u ve YOK Ulusal Tez Merkezi tarafindan dijital
iletim de dahil olmak tizere her ttirhi ortamda tam metin (PDF) olarak aragrma hizmetine
sunulmasr konuzunda yazartn izninin ahndrfr belgedir. Tez Veri Girigi ve Yaytmlamalzin
adresinde bulunmaktadr. Formu doldrnmak igin sisteme tiye
Formu @
olmak gerekir.

2- Form, yazar tarafndan doldurulan bilgilerin, Ulusal TezMerkezi Veri Tabanr ile ba$lantrh
gegici bir tabloya aktanlmasrnr sallamak tizere tasarlanmrytr. Formun dolduruLnasr bitirilip
"Kaydet" kutucu!'u tftlandrpurda, iizerinde sistem tarafindan iiretilen 'S.eferans Numarasl"
bulunan, basrma uygun form dtizenlenmektedir. Herhangi bir nedenle hatah veri girigi
yaprlmrg ise form basrlmadan 6nce geri ddniilerek drizeltme yaprlabilir. Ulusal Tez

Merkezinde yaprlacak kontrollerde, Tez Veri Girigi ve Yayrmlama lzin Formu iizerinde
bulunan Referans Numarast dikkate almacaktr.
3- Tezlerin baphklarr ve Ozet (abstrakt) sayfalan, Tez Veri Tabanmm taranabilir alanlarura
yiiklenmektedir. Bu nedenle bu gibi metin alanlarrnda, italik yazt tipi, tablo, gekil, grafik,
kimyasal veya matematiksel formtiller, semboller, alt veya tist simge (zubscript, superscript),
Yunan harfleri veya di$er standart olmayan simge veya karakterler kullanrlmamahdr.
4-

Biiliim, Anabilim Dah ve Bilim Dah satrlarrnda duruma uygun

segenek bulunamazsa bu

satrlar boq gegilebilir.

5- Dizin Terimleri: Ulusal Tez Merkezi Veri Tabannda aranan tezlere, dop"rudan erigimi
saflayan anahtar kelimelerin alfabetik listesidir.
6- Onerilen Dizin Terimleri: ilgili anahtar kelimelerin" sistemde var olan Dizin Terimleri
Listesinde bulunmamasr durumundai yazar tarafindan dnerilen anahtar kelimenin
Trirkes i:ingilizcesi geklinde bu alana yazrlnahdrr.
7- Yayrmlama izni ve Erteleme: TezVeri Girigi ve Yayrmlamalzin Formu, tezlerin internet
iizerinden yayrnlanmasrnr sa[layacak izin metnini de igerdi[inden, ayrtca bir izin formu
doldurulmayacaktr. Yriksekd$retim Kurulu Ulusal Tez Merkezi Veri Tabant rizerinden
tezinin tam metin araqtrma hizmetine sunulmasmr kabul eden tez yazarlan, 'layrmlanmasna
izin veriyorum" segenefini igaretleyerek EK-IA' da g6riildiigii gibi Formu diizenler.
Tezrnbir yayrnevi tarafindan yayrmlamasr stirecinde olmast veya patent baq
bulunulmasr gibi durumlarda; erigime agrlmasr enfazla 3 yl srireyle ertelenebilir.Bu

Ahmni
YaYtn ve

lt.A

0':itii;

Dairest
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tez yazan erteleme segene[ini igaretleyerek erteleme sriresini belirtir. Forrn" EK-IB 'de
gcimldiilti gibi diizenlenir.

8- 6zetler, biri Ttirkge olmak

rizere

iki dilde 250'ger kelimeyi

gegmeyecek gekilde

haznlanmahdr.
2.2 Kompakt Disklerin

Haztrlanmav :

bir pdf dosyasr olarak haznlanacaktn. Word dosyalarrnrn pdf
dosyalarrna ddmigt{irtilmesi iEin pdf hazrlama sayfasrnda bulunan baplantrlardan
1- Tezin tam metni tek

yararlanrlabilir. Metin formatr drgrnda ek igeren karma tezler igin agrklamalar Madde 6'dayer
almaktadr.

2- Hazrlanan pdf dosyalarr tezin enstittVtrp fakiiltesi dekanh[r tarafurdan onaylanan kopyasr
ile ayil olacaktr. Tez tizerinde Yiiksekdgretim Kurulu tarafmdan higbir de[iqiklik
yaprlmayacafr igin, tezin bilgisayar ekranurda gdninttilendipinde asrl niishasr ile aynr olmast
ile ilgili her ttirhi sorumluluk yazara aittir. Sayfalarur numaralandrrlmasl tezin ana metni
iginde yer alan resirn, gekil, grafik, tablo gibi <i[elerin yerlerinin basrh tez ile 6zdeg olmast
y azu tar afindan saflanmahd n.

3- Tezrn tam metinini igeren dosya srkrgtrrlmamrg ve gifresiz olacaktn. Ekler ise sadece
WinRAR programr ile srkrgnlacaktr.
4- Dosyalar isimlendirilirken Tez Veri Giriq Formundaki referans numarasr kullamlacaktr

6rnek:
Tammetin igin
Ekler igin

ret'eransno.pdf
referansno.rar

5- Metin formatrndaki veya gopaltma (fotokopi) ile hazulanmry olan tez ekleri teztn tam
metninin bulundu[u pdf dosyasr iginde yer alacaktn. Bunun igin tarayrcl veya dijital fotokopi
makineleri kullanrlarak belgeler pdf formatura donUqtUnilecektir.

6- Karma tezler: Tez, yalnvca metin dosyasrndan olugmuyorsa, resim" harit4 bilgisayar
programlan, gdriintti veya ses kayrtlarr da kullanrlmrg ise bu dosyalar WinRAR progpml
kullamlarak referans numaraslnl da igeren referansno.rar bigiminde tek bir dosya haline
getirilerek Cd' ye kaydedilmelidir.
3. ENSTiTU

yUrtivrr,tntxr,sni

:

1- Tezlerin, eksiksiz olarak teslim almmasl yOK Ulusal Tez Merkezi Veri Tabanna
ytiklenmesi ve Tez Veri Girigi ve Yayrmlama izin Formunun gdnderilrnesi enstitiilerin
sorurrlulu!-undadr.
2- Enstihi gdrevlisi, 6!"renci tarafindan doldurulan Tez Veri Girigi ve Yayrmlama izin Formu
ile CD igindeki dosya admm Tez Veri Girigi ve Yayrmlama izin Formundaki referans
nurnarasl ile aynr olup olmadr$urr ve dosyanrn igeriSinin do!"ruIu[unu kontrol ederek teslim

alr.
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Daiir-s'r l;asKanl

3- Enstitiilerin tezleri sisteme yrikleyebilmesi igin http://tez2.vok.eov.trl1/enstutibilei.xls
adresindeki Enstitri Bilgi Formunu @K-2) doldurup t*rd.rl"-u@*keo;t, op;ta adresine

grindererek kullanrcr adl ve gifre almalarr gerekmektedir.

4- Enstitii

gdrevlisi, httnz/ltez2.vok.gov.tr adresinden "Enstitu Oturumu', baflantrsr
ile Sisteme girig yapar ve tezi (EK-3) ig Srirecin--e gore

tizerinden kullanrcr adt ve gifresi
ytikler.

5- Enstittiler Tez Veri Girigi ve Yayrmlama izin Formlar rm; tez adr, yazar adq yrh ve tez tiirii
(yiksek lisans, doktora vb.) bilgilerinin bulundugu bir liste ekinde Mart, Haztran, Eyltil ve
Aralrk aylarurda drizenli olarak ulusal rezMerkezine gdnderir.
4.

TEZLERIN ARA$TTRMA rrizIvIETiNE AQTLMAST :

1- Enstihiler tarafindan Tez Otomasyon Sistemine ytiklenen tezler, Tez Veri Girigi ve
Yaynlama izin Formundaki referans numarasl ile gafrilr.

2' Ebana gelen tezin formdaki tez ile aynr olup olmadrgr ve tezin ktinye bilgilerinin
do!rulugu kontrol edilir.
3-Aragtrmacrlarrn tezlere kolay ve do!'rudan erigimini sa$layan konu baghklan ve dizin
terimleri kontrol edilerek gerekli diizeltme ve eklemeler yaprlr.
4-Yaprlan kontroller sonucu Krlavuza uygunlufu belirlenen tezler sisteme kabul edilerek
ara$trma hizmetine agrln.

EKLER

:

EK-IA TezYeiGirigi
EK-18

EK-2
EK-3

ve YayrmlamaiznFormu (izin verenler igin)
Tez veri Girigi ve Yayrmlama izin Formu (Erteleme yapanlar igin)

Enstihi Bilgi Formu
Tezleri internet Uzerinden Derlenmesi ig Srireci
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Tezimin yaymlanmasna izin veriyorum

I

Ertelenmesini istiyorum

Yukarrda baShEl yazlll olan tezimin, ilgilenenlerin incelemesine sunulmak tizere Ytiksekcifretim
Kurulu Ulusal Tez Merkezi taraflndan argivlenmesi, ka[rt, mikroform veya elektronik formatta,
internet dahil olmak rizere her ttirlti ortamda go$altrlmasr, odting verilmesi, dafftlml ve yaytml igin,
tezimle ilgili fikri mtilkiyet haklanm sakh kalmak uizere higbir ricret (royalty) ve erteleme talep

etmeksizin izin verdifimi beyan ederim.
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Tezimin yaymlanmasna izin veriyorum

ElErrclenmesini
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Tezimin yiiksekofiretim Kurulu Tez Merkezi tarafrndan gopaltrlmasl veya yaylmntn29.t2-2012 tarihine
kadar ertelenmesini talep ediyorum. Bu tarihten sonra tezimin, internet dahil olmak tizere her t0rlti
ortamda go$altrlmasr, odung verilmesi, dafrtrmr ve yayrmr igin, tezimle ilgili fikri m0lkiyet haklarrrn saklt
kalmak 0zere higbir 0cret (royalty)talep etmeksizin izin verdi[imi beyan ederim.
NOT: (Erteleme sijresi formun imzalandrf,r tarihten itibaren en fazla 3 (iig) yrldrr')

29.L2.2009
imza:.........

EK-3.1
TEzLER|N

inrERxer Uzeniloen oeRI-ennaesi
i9 s0neci

Tezin PDF FomatrndakiTam Metni
ve varea win.RAR Fomattndaki ekini yokle

'Pdf yukledi! Form azedndew kontrclleiniz
tamam i# onay Eebilirsiniz."

Dosya 100 mb'den b0yokse
Gitigi ve Yaytmlama lzin Fomu
ile bidkte CD'yi UlsalTez Me*ezine
gOnder

Tez

Vsi

YOK tez sevisinin de vereceq onaydan sonra
web ortamtna agilacak -" Yaztst geldi mi ?

Kontrol Eden :
Mehmet Giin6n0

9b. Md.

OnaY:
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