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Bilindiği üzere; Lisansüstü Tezlerin Elektronik Ortamda Toplanması, Düzenlenmesi Ve
Erişime Açılmasına ilişkin Yönerge hazırlanmış, ilgi yazımızla üniversitelere duyurusu yapılmış ve
tezlerle ilgili iş ve işlemlerin bu Yönerge hükümleri çerçevesinde yürütülmesi istenmiştir. Söz
konusu Yönergeye https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/giris.jsp internet adresinden
ulaşılabilmektedir.
Yönergenin uygulamaya konulduğu 18 Haziran 2018 tarihinden bu güne kadar; tezlerin
erişime açılmasının ertelenmesi, erteleme ile ilgili enstitü yönetim kurulu kararlarında Yönergenin
ilgili maddesine atıf yapılması ve sürelerin Yönergeye uygun olarak belirlenmesi, kararların
Yükseköğretim Kuruluna gönderilmesi, Gizlilik dereceli tezlerin işlemleri, tezlerin sisteme
yüklenmesi ve Tez Veri Giriş Formlarının gönderilmesi gibi iş ve işlemlerde farklı uygulamaların
olduğu görülmüştür. İş ve işlemlerin Yönerge hükümlerine göre yapılması ve uygulamada
birlikteliğin sağlanabilmesi bakımından aşağıda belirtilen hususların üniversitelerimizle
paylaşılması gereği hasıl olmuştur:
1. Tez önerisi kabul edilen öğrenci, Tez Otomasyon Sistemine üye girişi yaparak Tez Veri
Giriş Formunu dolduracaktır. Böylece hazırlanmakta olan tezlerden bilim dünyası haberdar edilmiş
olacaktır.
2. Tez sınavında başarılı olan öğrenci, Tez Otomasyon Sistemine daha önce veri girişini
yapmış olduğu tez bilgilerinin güncellemesini yaparak tezini kompakt disk (CD) ortamında
elektronik olarak hazırlayıp enstitüye/fakülteye teslim edecektir.
3. Enstitü görevlisi, https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ adresinden "Enstitü Oturumu"
bağlantısı üzerinden kullanıcı adı ve şifresi ile Tez Otomasyon Sistemine giriş yaparak tezi
yükleyecektir. Tez Veri Giriş Formları Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilmeyecektir.
4. Yönergenin 6.1. Maddesine göre Lisansüstü tezle ilgili patent başvurusu yapılması veya
patent alma sürecinin devam etmesi durumunda (iki yıl) ve 6.2 Maddesine göre 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 açılmasının ertelenebilmesi (altı ay)
için Enstitü Yönetim Kurulu Kararı alınması gerekmektedir. Bu tezler enstitüler tarafından enstitü
yönetim kurulu kararı alındıktan sonra sisteme yüklenecek ve enstitü yönetim kurulu kararı resmi
yazışma kuralları çerçevesinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilecektir.
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5. Gizlilik kararı verilen tezler gizlilik süresince enstitü veya fakülte tarafından gizlilik
kuralları çerçevesinde muhafaza edilecek, gizlilik kararının kaldırılması halinde Tez Otomasyon
Sistemine yüklenecektir. Gizlilik kararı verilen tezler Yükseköğretim Kuruluna bildirilecektir.
Lisansüstü tezlerin elektronik ortamda toplanması, düzenlenmesi ve erişime açılmasına
ilişkin iş ve işlemlerin Yönerge hükümleri ile yukarıda belirtilen hususlar çerçevesinde yürütülmesi
hususunda ilgililerin bilgilendirilmesini rica ederim.
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