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Açılmasının Ertelenmesi

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE

06.03.2018 tarih ve 30352 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 
7100 sayılı Kanun'un 10. maddesi ile (2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'na eklenen ek madde 
40) "Lisansüstü tezler yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından gizlilik kararı alınmadıkça, bilime 
katkı sağlamak amacıyla Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi tarafından elektronik 
ortamda erişime açılır" hükmü yürürlüğe girmiştir. Bu nedenle Yükseköğretim Kurulu 
tarafından "Lisansüstü Tezlerin Elektronik Ortamda Toplanması, Düzenlenmesi ve Erişime 
Açılmasına İlişkin Yönerge" hazırlanmıştır. Aşağıda yer alan bu yönergenin 3. bölüm 6. ve 7. 
maddeleri gereğince, tezlerin erişime açılmasına ilişkin bir ertelenme talebi söz konusu ise  , bu 
durumun ilgili Enstitü Müdürlüğü tarafından Kütüphane ve Dokümantasyon Daire 
Başkanlığı'na yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir. Aksi taktirde tezlerin erişime açılması 
engellenemeyeceğinden, Üniversitemizde tamamlanmış tüm tezler  22.08.2014 tarih ve 2014-13 
sayılı oturumda alınan VII sayılı kararla kabul edilen  "Adnan Menderes Üniversitesi Açık 
Erişim Politikası" gereğince Başkanlığımızca  Dspace programına girişinin yapılması 
sağlanacaktır.

 
Lisansüstü tezlerin erişime açılmasının ertelenmesine ilişkin uygulamaların danışman ve 

öğrencilere duyurusunun yapılması  ve ertelenme taleplerinin Başkanlığımıza yazılı olarak 
bildirilmesi hususunda;

 
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

e-imzalıdır
Prof.Dr. Halil KIRNAK

Rektör Yardımcısı

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Lisansüstü tezlerin erişime açılmasının ertelenmesi
MADDE 6–
(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 
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engellenebilir. 
Gizlilik dereceli tezler
MADDE 7–
(1) Ulusal çıkarları veya güvenliği ilgilendiren, emniyet, istihbarat, savunma ve 

güvenlik, sağlık vb. konulara ilişkin lisansüstü tezlerle ilgili gizlilik kararı, tezin yapıldığı 
kurum tarafından verilir. Kurum ve kuruluşlarla yapılan işbirliği protokolü çerçevesinde 
hazırlanan lisansüstü tezlere ilişkin gizlilik kararı ise, ilgili kurum ve kuruluşun önerisi ile 
enstitü veya fakültenin uygun görüşü üzerine üniversite yönetim kurulu tarafından verilir. 
Gizlilik kararı verilen tezler Yükseköğretim Kuruluna bildirilir. 

(2) Gizlilik kararı verilen tezler gizlilik süresince enstitü veya fakülte tarafından gizlilik 
kuralları çerçevesinde muhafaza edilir, gizlilik kararının kaldırılması halinde Tez Otomasyon 
Sistemine yüklenir.

Yürürlük 
MADDE 8– (1) Bu yönerge Yükseköğretim Kurulu resmi internet sitesinde 

yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. 
Yürütme 
MADDE 9– (1) Bu yönergeyi Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.

Dağıtım:
Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğüne


