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___________________________________________________________________________ 

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ  MÜDÜRLÜĞÜNE 

 numaralı        

.

         Ana Bilim Dalında 

adlı öğrencinizim.                 . 

.          . 

isimli            tezini tamamlamış olup tez ciltlenmiş, jüri üyelerince imzalanmış 

ve CD’ye kaydı yapılmış son haliyle teslim edilmiştir. Tezin içerik kontrollerini dikkatlice yaptığımı, 

hata tespiti halinde doğacak maddi zararlardan ve gecikmelerden şahsımın sorumlu olduğunu ve 

Enstitü tarafından gerekli görülecek düzeltmeleri yapmayı taahhüt ettiğimi beyan ederim.  

Öğrencinin Adı- Soyadı 
    (İmza) 

____________________________________________________________________ 

Danışmanı olduğum öğrenci, Yüksek Lisans/Doktora tezini teslim edebilir. 

Danışmanın Unvan, Adı ve Soyadı: Tarih 

 İmza 
Ekler: 
1. Jüri üyelerince imzalanmış 2 adet tez
2. Tezin tam metni ve eklerini içeren 1 (Bir) adet CD
3. İki adet doldurulup imzalanmış, üzerinde referans numarası olan Tez Veri Girişi Formu
4. İntihal Raporu Formu ve çıktıları
______________________________________________________________________

Önemli Not: Tez üzerindeki başlık Enstitü Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen son başlık ile aynı olmalıdır. 
Eğer Tez Savunma Sınavı esnasında Tez Adı/Konusunda değişiklik kararı alınırsa Tez Adında/Konusunda 
Yapılan Değişiklik Formu doldurulup ilgili Ana Bilim Dalı Başkanlığı aracılığıyla Enstitü Yönetim Kuruluna 
sunulmalıdır.
Açıklamalar: Tez Veri Girişi ve Yayımlama İzin Formu: http://tez2.yok.gov.tr/adresinde doldurulacaktır. Bu 
formu doldurabilmek için öncelikle sisteme üye olunması gerekmektedir. Tez yazarı tarafından “üye 
oturumu”ndan giriş yapılarak “tez veri giriş formu” doldurulmalı ve imzalanarak Enstitüye teslim edilmelidir. 
Kompakt Disk: "Yükseköğretim Kurumlarında Hazırlanan Lisansüstü Tezlerin İnternet Üzerinden Derlenmesi 
Hakkında Kılavuza" ( https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/dosyalar/kilavuz.pdf ) uygun doldurulan iki adet 
Kompakt Disk. Dosyalar isimlendirilirken Tez Veri Giriş Formundaki referans numarası kullanılacaktır.

Tez ile ilgili YÖKTEZ’de yayınlamasına ilişikin bir engelleme var ise aşağıdaki alanı doldurunuz.
       Tezle ilgili patent başvurusu yapılması / patent alma sürecinin devam etmesi sebebiyle Enstitü Yönetim 
Kurulunun …./…/…. tarih ve …………. sayılı kararı ile teze erişim 2 (iki) yıl süreyle engellenmiştir.

 Enstitü Yönetim Kurulunun …./…/…. tarih ve …………. sayılı kararı ile teze erişim 6 (altı) ay süreyle 
engellenmiştir. 

Tez ve CD’yi Enstitüye    
Teslim Edenin;            
Adı ve Soyadı :

Tarih : 

İmza : 

T.C
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 

TEZ TESLİM FORMU  
 

Tez ve CD’yi Enstitü        
Tarafından Teslim Alan Personelin; 
Adı ve Soyadı :

Tarih : 

İmza : 
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