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1. Tezler, kontrol edilip uygunluğu alındıktan sonra bastırılmalıdır. Öğrenci “Ms. Word” 

formatında hazırladığı tezini cilt ettirmeden önce kontrol için tezsbe@odu.edu.tr adresine gönderir. 

Boyutu nedeniyle gönderilemeyen tezler ODÜDrive veya benzeri bulut programları üzerinden 

yüklenir, yükleme linki tezsbe@odu.edu.tr adresine gönderilir. Enstitü tarafından 3-6 iş günü içinde 

kontrolü yapılır. Düzeltme istenmişse düzeltmeler uygulandıktan sonra aynı usulle tez tekrar 

gönderilir. Tezin teslim süresi dolmadan kontrol ettirilmesi gerekir. Kontrol sonucu; öğrencinin 

tezini göndermiş olduğu e-posta adresine bildirilir. 

2. Tezin ciltli teslim süresi sınav tarihi itibari ile 1 aydır kontrol ve düzeltmeler bu süreye dahildir. 

Ancak öğrencinin talebi halinde (Tez teslimi ek süre istem dilekçesi) EYK teslim süresini en fazla 

bir ay uzatabilir. Tezin teslim süresi hafta sonu, bayram tatili, vb. içine denk gelmesi durumunda 

öğrenci, ilk mesai gününde tezini Enstitüye teslim eder 

3. Tez dış kapağı (cilt), Tez Kapağı Hazırlama Uygulaması kullanılarak Pdf formatında oluşturulur. 

Sorun yaşanması halinde tezin adı kopyala yapıştır yerine elle yazılır. Tez kapağının dışına selefon 

kaplattırılır. Dış kapak oluştururken problem yaşanması durumunda indirilen tez kapağı MS. Word 

formatına çevrilebilir. 

4. Ulusal Tez Merkezi Tez Veri Giriş Formu: Ulusal Tez Merkezine üye olunarak alınıp imzalanır. Tez 

veri giriş formunda mutlaka ORCİD numarası bulunmalıdır.  

5. Kompakt Disk (CD); CD üzerinde ve kapağında yazarın adı ve soyadı, öğrenci numarası, 

program adı, yer almalıdır. CD içindeki tezde, ıslak imza, telefon numarası, e-posta adresi, doğum 

tarihi, doğum yeri, gibi kişisel verilere yer verilmez veya bu bilgiler maskelenir.  

CD içeriği;  

• ReferansNo.pdf olarak kaydedilmiş tez. (Referans Numarası, Ulusal tez merkezine 

üye olarak alınacaktır.) 

• Word formatında kaydedilmiş tez. 

• Tr. ve İng. Özet sayfası  

S. N Tez Tesliminde Kullanılacak Dokümanlar Enstitü Kütüphane 

1 Öğrenci Kimlik Kartı 1  - 

2 Mezun İlişik Kesme Formu 1 - 

3 Ulusal Tez Merkezi Tez Veri Giriş Formu 1 1 

4 CD 1 1 

5 Tez 1 1 

 

AÇIKLAMALAR: 

A. Mezuniyet tarihi, ciltli tez kitapçığının enstitüye teslim edildiği tarihtir. Mezuniyet kararı en erken 

4 hafta sonra gerçekleştir. Geçici mezuniyet belgesi ve transkript, mezuniyet kararı sonrası E-devlet 

üzerinden alınabilir. Diplomalar, Enstitümüzden alınacak olup en erken 1 yıl sonra verilebilir. 

B. Tezlerin erişime açılmasının ertelenmesi yönergesine göre, tezin erişime açılması yönergede 

belirtilen koşul ve sürede ertelenebilir. Tezin Erişime Açılmasının Ertelenmesi Formu nu doldurarak 

diğer belgeler ile teslim edebilirler. Daha sonra yapılacak başvurular dikkate alınmaz. 
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