1) Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Tezlerinin Elektronik Ortama Aktarılması
Hacettepe Üniversitesi’nde yapılan yüksek lisans, doktora, sanatta yeterlilik ve tıpta uzmanlık
tezleri, kütüphane tarafından yönetilen Hacettepe Üniversitesi Açık Erişim Sistemi (HÜAES)’nde
erişime sunulur. Bu amaçla süreçleri tamamlanan yüksek lisans ve doktora tezleri HÜAES’ ne PDF
formatında yüklenirken, tezin bir basılı kopyası da kütüphane koleksiyonuna katılır.
5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa göre bir eserin telif hakkı eser sahibine aittir. Tez
yazarları, Hacettepe Üniversitesine tezlerinin tam metin erişime açılması konusunda izin vermek
durumundadırlar. Bu nedenle HÜAES’nde, tez yazarı (sahibi) sistemde bulunan “Kaynak Veri
Girişi ve Yayımlama İzni” alanında doldurarak Fikri Mülkiyet Hakları çerçevesinde gerekli hak ve
kısıtları onaylar. Böylece web sitesi içerisinde yer alan tezlerin tamamı veya bir bölümü
yazarlarından izin alınmadan ticari ya da mali kazanç amaçlı kullanılamaz, yayınlanamaz,
dağıtılamaz ve kopyalanamaz.
Ayrıca “Yayımlama ve Fikri Mülkiyet Hakları Beyanı” ile bu hak ve kısıtları basılı kopyanın
üzerinde de bildirir.
HÜAES’ te tezlerin metin dışındaki tüm ekleri de yüklenebilmektedir.
2) Elektronik Tez Teslim Süreci
Hacettepe Üniversitesi’nden yapılan yüksek lisans ve doktora tezleri elektronik olarak
“Hacettepe Üniversitesi Açık Erişim Sistemi (HÜAES)” nde, basılı ve CD kopyaları ise kütüphane
koleksiyonunda arşivlenir. Kütüphaneye tez teslim süreci aşağıda tanımlanmıştır;
a. Enstitü tarafından kontrol edilen, onaylanan ve imzaları tamamlanan tezler varsa
ekleri, yazarı tarafından Hacettepe Üniversitesi Açık Erişim Sistemi (HÜAES)’ ne
PDF formatında yüklenir,
b. Yazar tarafından, tezin kontrol ve onay işlemleri için basılı kopyalar (1 tanesi
kütüphane için) ve tezin PDF formatını içeren 2 adet (1 tanesi kütüphane için) CD
Rom ve ıslak imzalı “Yayımlama ve Fikri Mülkiyet Hakları Beyanı” ile enstitüye
başvurulur,
c. Enstitüdeki sorumlu personel tezin basılı ve CD kopyasını, ıslak imzalı “Yayımlama
ve Fikri Mülkiyet Hakları Beyanı”nı alır ve HÜAES’ den gerekli kontroller yapar,
sorun yoksa sistemden onay verir,
d. Enstitü tezin 1 adet basılı kopyası, 1 adet CD formatı, ıslak imzalı “Yayımlama ve
Fikri Mülkiyet Hakları Beyanı ”nı tez teslim listesi ile kütüphaneye gönderir,
e. Kütüphanedeki sorumlu personel HÜAES’ te yüklenen tez ile basılı kopyayı
karşılaştırır. Sorun yoksa arşivleme işlemlerini yapar.
3) Yazarın Yükümlülükleri
 Tezler Enstitü tarafından kontrol edilip, onaylanıp ve imzaları tamamlandıktan sonra
kütüphaneye verilmek üzere Enstitüye teslim edilir ve HÜAES’ ne yüklenir,
 Tez ciltlenmeden önce, tezin erişime açılması ve fotokopi iznini belirtir “Yayımlama
ve Mülkiyet Beyanı “ formu doldurularak tezin başına eklenmiş olmalıdır,
 Tezin basılı ve elektronik kopyalarının sayfa no, biçim, içerik vb. açılardan birebir aynı
olması gerekli
 Tezin elektronik kopyası tek PDF doyası biçiminde hazırlanmalıdır,



Basılı tez ve CD enstitüye teslim edilmeden önce tezin elektronik formatı varsa ekleri
Hacettepe Üniversitesi Açık Erişim Sistemi (HÜAES)’ e yüklenmiş olması
gerekmektedir,
 Yükleme;
a. Yazar tezini yüklemek için kütüphane web sayfasındaki Açık Erişim
bağlantısını ya da
http://www.openaccess.hacettepe.edu.tr:8080/xmlui adresini
kullanmalıdır.
b. Sisteme giriş için @hacettepe.edu.tr uzantılı e-posta hesabınızın
kullanıcı adı/şifresini “E-Posta Hesabı ile Giriş” alanına girilmelidir
c. Bölüm başlığı altındaki Tez Koleksiyonu alanında bulunan “Bu
koleksiyona yeni bir öğe gönder” bağlantısından ilgili aşamalar
doldurulur ve tez sisteme yüklenir.
4) Enstitünün Yükümlükleri
 Tez yazarı, kendisi tarafından sisteme yüklenen, basılı ve CD kopyaları ile Enstitü’ ye
başvurur,
 Enstitüdeki sorumlu personel tarafından HÜAES’ den gerekli kontroller yapılır.
a. Yazar başlığı adı altından tez bulunur.
b. Öğeyi düzelt bağlantısından yayımlama izni ve metnine ulaşılır.
c. Sistemdeki bilgiler ve tez ile basılı tez karşılaştırılır, “Kaynak Veri
Girişi ve Yayımlama İzni”ni kontrol eder, sorun yoksa onaylanır.
d. Enstitü tarafından tezler, basılı formatı,1 adet CD, ıslak imzalı,
“Yayımlama ve Fikri Mülkiyet Hakları Beyanı” ile birlikte zarflanır ve
Tez Teslim Listesi ile kütüphane “Danışma ve Eğitim Birimi” ne
gönderilir.
e. Kütüphanedeki sorumlu personel Tez Teslim Listesini kontrol ederek
gerekli işlemleri yapmak üzere zarfı alır.
5) Kütüphanenin Yükümlükleri
 Kütüphanedeki sorumlu personel Tez Teslim Listesini kontrol ederek gerekli
işlemleri yapmak üzere zarfı alır.
a. HÜAES’ te yüklenen tez ile basılı kopyayı karşılaştırır.,
b. Tezin basılı kopyası ve CD’yi arşive gönderir,
c. “Yayımlama ve Fikri Mülkiyet Hakları Beyanı ” formunu dosyalar
6) Hacettepe Üniversitesi “Yayımlama ve Fikri Mülkiyet Hakları Beyanı”

Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü “Yayımlama ve Fikri Mülkiyet Beyanı “Hacettepe Üniversitesi
Açık Erişim Sistemi (HÜAES)’ içerisinde “Kaynak Veri Girişi ve Yayımlama İzni” başlığı altında yer
alır. Tez yazarı ilgili alanda bu metni okuyarak Fikri Mülkiyet Hakları çerçevesinde gerekli hak ve
kısıtları onaylar. Ayrıca “Yayımlama ve Fikri Mülkiyet Beyanı “ basılı tezler içerisinde özet
sayfasından önce yerleştirilir.
EK: 1 Hacettepe Üniversitesi “Yayımlama ve Fikri Mülkiyet Hakları Beyanı”

YAYIMLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI BEYANI
Enstitü tarafından onaylanan lisansüstü tezimin/raporumun tamamını veya herhangi bir
kısmını, basılı (kağıt) ve elektronik formatta arşivleme ve aşağıda verilen koşullarla
kullanıma açma iznini Hacettepe Üniversitesine verdiğimi bildiririm. Bu izinle Üniversiteye
verilen kullanım hakları dışındaki tüm fikri mülkiyet haklarım bende kalacak, tezimin
tamamının ya da bir bölümünün gelecekteki çalışmalarda (makale, kitap, lisans ve patent vb.)
kullanım hakları bana ait olacaktır.
Tezin kendi orijinal çalışmam olduğunu, başkalarının haklarını ihlal etmediğimi ve tezimin
tek yetkili sahibi olduğumu beyan ve taahhüt ederim. Tezimde yer alan telif hakkı bulunan ve
sahiplerinden yazılı izin alınarak kullanılması zorunlu metinlerin yazılı izin alınarak
kullandığımı ve istenildiğinde suretlerini Üniversiteye teslim etmeyi taahhüt ederim.
Yükseköğretim Kurulu tarafından yayınlanan "Lisansüstü Tezlerin Elektronik Ortamda
Toplanması, Düzenlenmesi ve Erişime Açılmasına İlişkin Yönerge” kapsamında tezim
aşağıda belirtilen koşullar haricince YÖK Ulusal Tez Merkezi / H.Ü. Kütüphaneleri Açık
Erişim Sisteminde erişime açılır.
Enstitü / Fakülte yönetim kurulu kararı ile tezimin erişime açılması mezuniyet
tarihimden itibaren 2 yıl ertelenmiştir. ( l )
Enstitü / Fakülte yönetim kurulunun gerekçeli kararı ile tezimin erişime
açılması mezuniyet tarihimden itibaren ... ay ertelenmiştir. (2)
Tezimle ilgili gizlilik kararı verilmiştir. (3)
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"Lisansüstü Tezlerin Elektronik Ortamda Toplanması, Düzenlenmesi ve Erişime Açılmasına İlişkin Yönerge"

(1) 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) Madde 6. 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.
(3) 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.
Madde 7.2. Gizlilik kararı verilen tezler gizlilik süresince enstitü veya fakülte tarafından gizlilik kuralları çerçevesinde muhafaza
edilir, gizlilik kararının kaldırılması halinde Tez Otomasyon Sistemine yüklenir
Tez danışmanının önerisi ve enstitü anabilim dalının uygun görüşü üzerine enstitü veya fakülte yönetim kurulu
tarafından karar verilir.

ETİK BEYAN
Bu çalışmadaki bütün bilgi ve belgeleri akademik kurallar çerçevesinde elde ettiğimi,
görsel, işitsel ve yazılı tüm bilgi ve sonuçları bilimsel ahlak kurallarına uygun olarak
sunduğumu, kullandığım verilerde herhangi bir tahrifat yapmadığımı, yararlandığım
kaynaklara bilimsel normlara uygun olarak atıfta bulunduğumu, tezimin kaynak
gösterilen durumlar dışında özgün olduğunu, ....................................... danışmanlığında
tarafımdan üretildiğini ve Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Tez
Yazım Yönergesine göre yazıldığını beyan ederim.

…/…/…..

İmza
Adı SOYADI

