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    T.C.
     SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
     SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ


Yükseköğretim Kurulu’na gönderilecek
TEZ TESLİMİ KONTROL FORMU
Tarih:   /  /    

A. BASILI OLARAK TESLİM EDİLEN KISIMLA İLGİLİ 	E	  H

1. Tez Veri Girişi ve Yayımlama İzin Formu doldurularak eklendi mi?		

B. CD (KOMPAKT DİSK) DE TESLİM EDİLEN KISIMLA İLGİLİ	

1. Tezin başlığı ve özet sayfaları gibi metin alanlarında, italik yazı tipi, tablo, şekil, grafik, kimyasal 
veya matematiksel formüller, semboller, alt veya üst simge(subscript, superscript), Yunan harfleri		
 veya diğer standart olmayan simge veya karakterler kullanılmakta mıdır?
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2. Özetler biri Türkçe olmak üzere 2 dilde 250'şer kelimeyi geçmeyecek şekilde hazırlandı mı?		
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3. Tez, teslim edildiği enstitü ve üniversite ismini, tez başlığını, kimin tarafından  teslim edildiğini, 		
tez savunma tarihini, tez danışmanını ve diğer jüri üyelerinin isimlerini içeren Onay Sayfası’nı içeriyor mu?
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4. Tezin tam metni (Türkçe ve yabancı dildeki özet sayfaları ve kapak sayfaları dahil) tek bir DF dosyası		
olarak hazırlandı mı?
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5. Tezin tam metnini oluşturan dosya sıkıştırılmamış ve şifresiz midir? 		
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6. Dosyalar isimlendirilirken Tez Veri Giriş Formundaki referans numarası kullanılmış mıdır?		
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7. CD’niz içindeki dosyaların isimlerini aşağıya yazınız: 
Tam metin için  (referansno.pdf)  :      	.PDF 
Ekler için(referansno.rar)                :      	.RAR
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8-a. Metin formatında veya çoğaltma (fotokopi) ile hazırlanmış tez ekleriniz var mıdır?		
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8-b. (8-a için cevabınız HAYIR ise bu soruyu atlayınız)  8-a daki tez eklerini tezin tam metninin bulunduğu		
PDF dosyası içine dahil ettiniz mi?
file_18.png

file_19.wmf


9-a. Tezinizin tam metni içinde yer almayan resim, harita, bilgisayar programlan, görüntü veya ses 		
kayıtları var mıdır?
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9-b. (9-a için cevabınız HAYIR ise bu soruyu atlayınız)   9-a da bahsedilen öğeler,  WİNRAR		
 programı kullanılarak referans numarasını da içeren  referansno.rar biçiminde tek bir dosya
 haline getirilerek CD’nizde yer almakta mıdır?
C. BASILI OLARAK TESLİM EDİLEN İNTERNET İNTERAKTİF ISLEMİ

1. Tez  Veri  Girişi  ve  Yayımlama  İzin  Formu  bilgisayarda  doldurulup  çıktısı  alınarak  imzalanmalıdır.    Formun doldurulması   bitirilip  Tamam   tuşu  tıklandığında  sistem   tarafından   Referans  Numarası   üretilerek   YÖK’e gönderilmekte ve size basıma uygun form düzenlenmektedir, bu formun çıktısı alınarak imzalanmalıdır.  Hatalı veri girişi yapıldıysa çıktı alınmadan geri dönülmeli ve düzeltmeler yapılmalıdır. Çıktı alındıktan sonra hata fark edilirse yeni bir form doldurulup çıktısı alınmalı ve önceki iptal edilmelidir.

YÖK’e gönderdiğiniz Referans Numarası’nı yazınız:      

Öğrenci No 	:      	Kontrol Eden Enstitü Yetkilisi

Adı Soyadı 	:      	Adı Soyadı 	:      

İmza 	İmza 	:








Bu form tez teslimi anında düzenlenerek Enstitüye teslim edilecektir.	

