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   YÜKSEK LİSANS/DOKTORA TEZ SAVUNMASI SONRASI  
YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER 

 

1. Tez savunma sınavında Başarılı olarak kabul edilen öğrenci, kendi E-Devlet şifresi ile 
sisteme (https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/sistemGiris.jsp) giriş yaptıktan sonra     
Tez Veri Giriş Formu’nu elektronik ortamda online olarak doldurur. Bu işlem sonrasında            
Tez Veri Giriş Formu’nun çıktısını alarak Enstitü’ye teslim edecektir.  

2. Tez savunma sınavında Başarılı olan ve mezuniyet için gerekli diğer şartları da yerine getiren 
öğrenci, tez savunma sınavına giriş tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde tezinin 
ciltlenmiş ve sınav jürisi tarafından imzalanmış iki adet basılı kopyası ile beraber tezin PDF 
halini içeren bir adet CD’yi Enstitü’ye teslim etmelidir. İki adet basılı kopyanın her birinde, 
sınav jürisinin imzaladığı sayfanın aslı ciltlenmiş olmalıdır. 

3. CD içerisinde bulunan PDF dosyasının ismi, Tez Veri Giriş Formu’nda bulunan Referans No 
olacaktır. 

4. Tezin basılı ve PDF hallerinin en son sayfalarına orijinallik raporunun sonuç sayfası 
eklenecektir. Öğrenci tezini bastırmadan önce tez, danışman tarafından son kez kontrol 
edilmelidir. Tezin basılı kopyası ile PDF hali birebir aynı olmalıdır. Bu noktada en küçük bir 
farklılıkta tez YÖK nezdinde geçersiz olabilmektedir. 

5. Tezini Enstitüye teslim eden ve diğer şartları da yerine getiren öğrenci tarafından mezuniyet 
işlemleri için İlişik Kesme Belgesi ile Mezuniyet Dilekçesi doldurularak Enstitü’ye teslim 
edilecektir. 

6. Lisansüstü tez; 

a) Lisansüstü tezle ilgili patent başvurusu yapılması veya patent alma sürecinin devam 
etmesi durumunda iki yıl, *Madde 6 (1) 

b) Yeni teknik, materyal ve metotların kullanıldığı, henüz makaleye dönüşmemiş veya 
patent gibi yöntemlerle korunmamış ve internetten paylaşılması durumunda 3. şahıslara 
veya kurumlara haksız kazanç imkanı oluşturabilecek bilgi ve bulguları içeren tezlerin 
erişime açılması altı ay süre ile ertelenebilir. *Madde 6 (2) 

7. Tezleriyle ilgili kısıtlama talebi olan öğrencilerin Tez Kısıtlama Dilekçesi ile Enstitü’ye 
başvurmaları gerekmektedir. Bu başvuru Tez Veri Giriş Formu teslimi sırasında yapılacaktır. 

8. Tez Kısıtlama Dilekçesi ile başvuru yapmayan öğrencilerin tezleri online olarak Ulusal Tez 
Merkezi’nde erişime açık olacaktır. 
 

 *Lisansüstü Tezlerin Elektronik Ortamda Toplanması, Düzenlenmesi Ve Erişime Açılmasına 
İlişkin Yönerge. 
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