

YÜKSEK ÖĞRETİM KURULU DÖKÜMANTASYON MERKEZİ
TEZ VERİ FORMU

Tez  No:                Konu Kodu :                              Üniv.Kodu:

* Not: Bu bölüm merkezimiz tarafından  doldurulacaktır.


Tezin Yazarının

Soyadı :                                                                      Adı:

Tezin Türkçe Adı  :


Tezin Yabancı Dildeki  Adı :


Tezin Yapıldığı 

Üniversite : Çukurova Üniversitesi         Enstitü: Fen Bilimleri                   Yılı:
Diğer Kuruluşlar :

Tezin Türü : 1.Yüksek Lisans X                                   Dili : Türkçe
                     2.Doktora                                                   Sayfa Sayısı :
                     3.Tıpta Uzmanlık                                       Referans Sayısı :
                     4.Sanatta Yeterlilik 

Tez Danışmanlarının :

Ünvanı :                                            Adı :                                  Soyadı:


Türkçe Anahtar Kelimeler                                                İngilizce  Anahtar Kelimeler

1-	1-
2-	2-
3-	3-
4-	4-
5-	5-                         

                                                                  
                                                                                            Tarih:
                                                                                            İmza :




4. İlişikte bir örneği bulunan standart “Tez Veri Giriş Formu” tez sahibi tarafından eksiksiz olarak doldurulup,kesinlikle, ait olduğu tezle birlikte gönderilmelidir.

5. Merkez’in  “Tez Veri Tabanı” bir süre sonra Internet’e açılacaktır. Internet kanalıyla erişimin, araştırmacılara yarar sağlayabilmesi için tezlere ait bibliyografik bilgilerin yanı sıra özetlerin de sunulması düşünülmektedir. Özetler bundan önce disketlerde gönderilmekteydi. Ancak gelişen teknolojinin sağladığı imkanlar sebebiyle bu uygulamaya son verilmiştir.
	Bundan böyle tez özetleri Scanner adı verilen araçla “Tez Veri Tabanı” na oradan  da  Internet’e yüklenecektir. Bu işlemin sağlıklı olarak yürütülebilmesi için, özetlerin aşağıda belirtildiği şekilde hazırlanması ve gönderilmesi gerekmektedir.

-	Tez özetleri A4 boyutunda birinci hamur kağıda yazılmalıdır. 
-	Tez özeti 250 kelimeyi geçmemelidir.
-	12 puntoluk harf ile yazılmalı, italik harfler kullanılmamalıdır.
-	Özet yazımında “lazer yazıcılar”dan yararlanılmalıdır.
-	Özetin tamamı “ koyu (bold)” olarak yazılmış olmalıdır. 
-	Özet sayfası kesinlikle katlanmamalı ve bir naylon ya da kağıt zarf içinde tezle birlikte gönderilmelidir. 
-	Hem orijinal dildeki hem de alternatif dille verilen özetlerde bu kuralları uyulmalıdır.

6. Merkez’e gönderilen tezler kesinlikle kapaklı ve/veya ciltli olmalıdır.

İlgili kurumların, belirtilen hususlar konusunda gösterecekleri duyarlılık, bu kurumlarla Ulusal Tez Merkezi arasındaki ilişkinin geliştirilmesini mümkün kılacaktır. Düzenli ilişkiler ise, araştırmacıların daha üst düzeyde hizmet alarak, başarılı çalışmalar yapabilmelerine ve yeni bilimsel ürünler sunmalarına yardımcı olacaktır.

Bilgilerinizi ve gereğini  rica ederim.



						Prof.Dr.Uğur BÜGET 
						Başkan Vekili 


		EKLER :EK  1- Tez veri giriş formu 
				   örneği  (3 Adet)


