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1. Kâğıt Standardı
Hazırlanacak Tezlerin yazım ve basımında (A4) standardı (219x298mm) kâğıt

kullanılır. Ciltlenip kesim yaptıktan sonra tezlerin son boyutları (205x290mm) olacaktır.
 Tercihen 90 ile 100 gramajlı beyaz kâğıt kullanılacaktır.

 
2. Kapak Standardı
Tez kapakları Ek1’deki örneğe göre hazırlanan karton kapaklar kullanılacaktır. Kapak

içinde aynı içerikli, ancak kağıt üzerine yazılı ikinci bir iç kapak bulunacaktır.    

 
3. Yazım Standardı
Tezler 1.5 satır aralığıyla yazılacaktır. Yazımda, Times New Roman 12 puntoluk

matbaa harfi kullanılmalıdır (Başlıklar 14 puntoolacaktır). Standart olmayan yazım şekilleri
kullanılmaz. Metin kısmı bilgisayarla yazılmalıdır. Sayfa sonundaki alt başlığı en az iki satır
yazı takip etmelidir. Aksi takdirde alt başlık yeni sayfada yer almalıdır. Yazımda her sayfanın
sol kenarına 4cm alt ve üst kenarlarında 3 cm sağ kenarında ise 2 cm boşluk bırakılmalıdır.

Sayfa sonundaki kelime mümkünse bölünmemelidir. Yazımda virgül ve noktadan
sonra bir karakter boşluk bırakılmalıdır. Ayrıca bir paragraf tek satırlık cümleden ibaret
olamaz. İçindekiler, Önsöz, Çizelgeler vb. kısımlar Romen rakamlarıyla ve sayfanın ilk
satırından 2 aralık yukarıda ve sağ üst köşede bulunacaktır. Numaralamada ayrıca noktalama
işareti kullanılmayacaktır. (Örneğin-1- veya .1. gibi)

Dipnotlar Times New Roman karakterinde tek satır aralığında ve 10 punto ile yazılır.

 
3. Dipnotlar
Dipnotlar klasik usulde yazılacaktır. Buna göre; önce yazarın ismi, sonra soyadı, iki

virgül arasında eserin adı, virgülden sonra basım yeri ve tarihi yazılır. Bilginin hangi sayfadan
alındığı, basım tarihinden sonra, “s.” konulduktan sonra ilave edilir. Referans gösterilen eser
kitap ise ismi italik, makale ise ismi tırnak içerisinde yazılacaktır. Örneğin;

 
 
Kitap; Ali Öngül, Selçuklular Tarihi I-II, Manisa, 2007, s. 29.
Makale; Ali Öngül, “Câmiu’d-Düvel’e Göre Aydınoğulları”, Erdoğan Merçil’e

Armağan, İstanbul, 2013, s. 44.
Eğer arka arkaya iki dipnotta aynı eserin aynı sayfası gösterilecekse, ikincisinde aynı

sayfa demek kâfidir.
Arka arkaya iki dipnottan ikincisinde, bir önceki eserin başka bir sayfası referans

gösterilecekse; aynı eser veya aynı makale denilerek sayfa numarası verilmelidir.
Araya başka bir yazarın kitap veya makalesi girdikten sonra ise aynı eser veya aynı

makale kısaltması yazarın soyadı ve virgülden sonra yazılmalıdır.

 
4. Bibliyografya
Kaynaklar, sınıflama yapılmaksızın alfabetik olarak alt alta her kaynak arasında bir

satır boş bırakılmak üzere listelenir.

Örneğin;

Öngül, A., Selçuklular Tarihi I-II, Manisa, 2007.

________, “Câmiu’d-Düvel’e Göre Aydınoğulları”, Erdoğan Merçil’e Armağan,

İstanbul, 2013, s. 391-404.                      

 
5. Tezin Teslimi

Danışman Öğretim Üyesi’nin  kontrolü için tezin teslim tarihi en geç 20 Mayıs’tır.
Hocaların kontrolünden geçen tezlerin düzeltmeleri ise 10 Haziran’a kadar tamamlanacaktır.
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