
ÇEVRİMİÇİ TEZ TESLİM KLAVUZU
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• Lisansüstü kullanıcılarımızdan Tezli Yüksek Lisans* ve Doktora öğrencilerimiz,
artık tezlerini basılı olarak kütüphaneye teslim etmek yerine, yalnızca kütüphane
web sayfası üzerinden elektronik ortamda ileteceklerdir.

• Lisansüstü öğrencilere tanımlı "tez yükle" butonu mevcuttur. Bu butonun aktif
olmadığı durumda, lisansüstü kullanıcılarımızın 0212 227 44 80 - 2820-2813
numaralı telefonlardan veya myildirim@gsu.edu.tr - iesiner@gsu.edu.tr
adreslerinden sorunu bildirmeleri gerekmektedir.

* Tezsiz Yüksek Lisans öğrencilerinin projeleri bu kapsamda değildir.
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İlk olarak kullanıcılarımızın https://kutuphane.gsu.edu.tr/ adresine girmeleri, ardından üye girişi yapmak üzere, sağ üst köşede kırmızı
kutucukta belirtilen "kütüphane hesabım" kısmına tıklamaları gerekmektedir.
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Bu ekrandan, sağ üst köşede yer alan "oturum aç" kısmına tıklayarak oturum açmak üzere ilgili sayfaya geçebilirsiniz. 
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Bu ekranda, "üye kodu" kısmına kullanıcılarımızın öğrenci numaralarını ve "şifre" kısmına ise daha önce belirledikleri şifreleri ile giriş
yapmaları gerekir. Şifrelerini bilmeyen/hatırlamayan kullanıcılarımız "şifremi unuttum" kısmına tıklayıp yeni şifre oluşturma
taleplerini kütüphaneye iletebilirler. Yeni şifrenin gönderileceği e-posta adresi kullanıcılarımızın kayıt sırasında verdiği adres olacaktır.
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Kullanıcı girişi yapıldıktan sonra, isminizin yanında yer alan "üye işlemleri" butonunu tıklayarak "tez teslim" sekmesine ulaşabilirsiniz.
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Bu ekranda ise, altıncı sırada yer alan "Tez Teslim" butonuna tıklamanız gerekmektedir.
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"Tez Teslim" butonuna tıkladığınızda yan tarafta açılan sekmelerden "Form" butonuna tıklamanız gerekmektedir.
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Açılan bu ekranda, gerekli alanları doldurduktan sonra "dosya ekle" butonundan tezinizi "pdf" formatında yüklemeniz, ardından da
"gönder" butonuna tıklamanız gerekmektedir. "İşlem başarılı" uyarısı almanız için, kısa bir süre beklemeniz gerekebilir.
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"İşlem başarılı" uyarısı aldıktan sonra bu ekranı kapatıp, bir sonraki adıma geçebilirsiniz.
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Tekrar ilgili sayfadan "tez teslim" butonuna tıkladığınızda açılan "liste" butonuna tıklayarak kontrolü sağlayabilirsiniz.
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"Liste" butonuna tıkladığınızda, açılan sayfadaki "yazdır" simgesine tıklayarak yazdırılacak olan ilgili tutanaktan iki kopya alıp,
kütüphane personellerinden Mehmet Özkan YILDIRIM veya İsmail Kemal ESİNER'e teslim etmeniz gerekmektedir.
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Bu belgeyi kütüphaneye teslim etmeyen kullanıcılarımızın, tezleri teslim edilmemiş sayılacaktır.
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Soru, görüş ve önerileriniz için:

• Mehmet Özkan YILDIRIM

02122274480-2820

myildirim@gsu.edu.tr

• İsmail Kemal ESİNER

02122274480-2813

iesiner@gsu.edu.tr


