
 
TEZLERİN ÇOĞALTILMASI VE YAYIMI İÇİN İZİN BELGESİ 

(Telif Hakkı Tez Yazarına Ait Olan Tezler İçin) 

 
Tez Yazarının 
 

Adı : ……………..     

Soyadı : ……………………. 

T.C. Kimlik No : …………………… 

Sürekli Adresi: …………………………………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Telefon No: ………………     

E-posta: …………………………… 

Anabilim Dalı  : ……………………………. 

Tez Türü  :   Yüksek Lisans  ☐     Doktora ☐   

Tezin Başlığı  :………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Tez yazarı aşağıdaki seçeneklerden birini işaretleyerek imzalamalıdır. 

Not: Yükseköğretim Kurulu’nun kabul ettiği ilke tüm tezlerin, makul gerekçeler dışında (patent başvurusu, yayınlanma 

sürecinde oluşu vb. ) hiçbir kısıtlama olmaksızın tüm araştırıcıların erişime açık olmasıdır. ( Tezin kopyalanması endişesi, 

tezin erişime açılmasının engellenmesi için bir gerekçe olarak kabul edilemez.) 

☐a) Yukarıda başlığı yazılı olan tezimin, ilgilenenlerin incelenmesine sunulmak üzere Yükseköğretim Kurulu Tez Merkezi 

tarafından arşivlenmesi, kağıt, mikroform veya elektronik formatta İnternet dahil olmak üzere her türlü ortamda tamamen 

veya kısmen çoğaltılması, ödünç verilmesi, dağıtımı ve yayımı için, tezimle ilgili fikri mülkiyet haklarım saklı kalmak üzere 

hiçbir ücret (royalty) ve erteleme talep etmeksizin izin verdiğimi beyan ederim. 

 

İmza          Tarih 

………….……     ………………… 

☐b) Tezimin Yüksekögretim Kurulu Tez Merkezi tarafından çoğaltılması veya yayımının Tezlerin Elektronik Ortamda 

Toplanması, Düzenlenmesi Ve Erişime Açılmasına İlişkin Yönergenin 6 ıncı maddesinin  (*) belirtilen hükümlerine göre 

aşağıda belirtilen süre kadar ertelenmesini talep ediyorum. Bu tarihten sonra (a) maddesindeki koşulların geçerli olacağını 

kabul ve beyan ederim. 

  ☐6 Ay         ☐ 2 Yıl** 

İmza          Tarih 

………….……     ………………… 

 
* 1) Lisansüstü tezle ilgili patent başvurusu yapılması veya patent alma sürecinin devam etmesi durumunda, tez danışmanının 

önerisi ve enstitü anabilim dalının uygun görüşü üzerine enstitü veya fakülte yönetim kurulu iki yıl süre ile tezin erişime 

açılmasının ertelenmesine karar verebilir. 

* 2) 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 tezler hakkında tez danışmanının önerisi ve enstitü anabilim dalının uygun görüşü üzerine enstitü veya fakülte yönetim 

kurulunun gerekçeli kararı ile altı ayı aşmamak üzere tezin erişime açılması engellenebilir. 

Not: İlgili  Yönergenin 6 ncı maddesinin 1. ve 2 nci fıkralarına aykırılık teşkil eden tezlerin erişime ertelenmesi talepleri 

işleme alınmaz.  

**Ek-1: Patent Başvuru Formu ( 1 Adet) (Tezlerinin 2 yıl süre ile erişime ertelenmesine yönelik talepte bulunan öğrencilerin 

patent başvuru formunu bu forma ekleyerek Enstitü Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.) 


