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• Tezler, A4 boyutunda birinci hamur beyaz kâğıda yazılmalıdır. Tez
yazarken kâğıdın yalnızca tek yüzü kullanılmalıdır.

• Sayfa yapısı şu şekilde olmalıdır: Her sayfada üst boşluk 3 cm,
alt boşluk 2.5 cm, sağ boşluk 2.5 cm, sol boşluk 4 cm olmalıdır. Yatay
sayfa yapısının kullanılmasını gerektiren durumlarda tabloların/şekillerin
sığdırılabilmesi için farklı ölçüler kullanılabilir. Ancak bu ölçüler sayfanın
tüm kenarları için 2.5 cm’den az olamaz.

• Yazım Biçimi metnin tamamında Times New Roman yazım
karakterinde ve 12 punto, dipnotlar ise 10 punto ölçüsünde olmalıdır.
Gerektiği durumlarda, tablolar için aynı yazım karakterinde olmak kaydıyla 
10 punto yazım ölçüsü kullanılabilir. Yazım dili kısmen veya tamamen
Arapça olan tezlerde yazının tümü Traditional Arabic karakterinde ve 14
punto, dipnotlarda ise 11 punto ölçüsünde olmalıdır.

• Tez yazarken 1.5 satır aralığı ölçüsü kullanılmalıdır. Ancak gerektiği
durumlarda, tablo, şekil ve özet için “tek satır” aralığı kullanılabilir.

• Birinci dereceden başlıklarda (İçindekiler, Özet, Abstract,
Kısaltmalar, Şekiller, Çizelgeler ve Kaynaklar, Bölüm Başlıkları gibi
ana başlıklar) 12 nk, ikinci dereceden başlıklarda (alt bölüm başlıkları
ile bunları izleyen ilk paragraf arasında boşluk) 6 nk olmalıdır. Metin
içerisinde yer alan paragraflar arasındaki boşluk 6 nk olmalıdır. Bölümler,
Özet, Sonuç, Kaynakça daima yeni bir sayfa ile başlamalıdır. Bunların
yer aldığı sayfalarda başlık, üstten 2.5 satır aralığında tek boşluk
bırakıldıktan sonra yazılmalıdır.  Metin sola ve sağa hizalanmış (İki Yana
Yaslı) olarak yazılmalıdır. Bölüm ve alt bölüm başlıkları sol taraftan ve
boşluk bırakmadan; paragraf başları ise soldan 1 cm boşluk bırakılarak
başlamalıdır.

• Sayfa numaraları alt köşeye sayfa ortasına verilir. Bilimsel
Etik Bildirimi, Tez Kabul ve Onay, Önsöz, Özet, Abstract, İçindekiler,
Kısaltmalar, Tablo Listesi, Şekil Listesi’ni belirten sayfalar (I, II, III, IV, V,
…) şeklindeki Romen rakamları ile yazılır. Giriş sayfasına 1 numara verilir,
fakat yazılmaz. Takip eden sayfalar 2, 3, 4 şeklinde numaralandırılır.

TEZ YAZIMINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN TEKNİK HUSUSLAR
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• Yüksek Lisans Tez Şablonu için tıklayınız.
• Doktora Tez Şablonu için tıklayınız.

• Yüksek Lisans Tezi dış kapak için tıklayınız.
• Doktora Tezi dış kapak için tıklayınız.
• Bu işlem yapılırken bilgisayarınızdaki Office sürümü ile çıktı
alınacak bilgisayardaki Office sürümünün aynı olmasına dikkat ediniz.

• Yüksek Lisans Tezi iç kapak için tıklayınız.
• Doktora Tezi iç kapak için tıklayınız.
• Bu işlem yapılırken bilgisayarınızdaki Office sürümü ile çıktı
alınacak bilgisayardaki Office sürümünün aynı olmasına dikkat ediniz.

• Etik Beyan Metni, tezde iç kapak sayfasından hemen sonra yer alır.
• Örnek metin için tıklayınız.

TEZ ŞABLONU

DIŞ KAPAK

İÇ KAPAK

ETİK BEYAN

2023
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• Önsöz; tezin amacı, önemi ve kapsamı ve çalışma sürecinde destek
yardımları olduğu düşünülen kişi ve kuruluşlara teşekkür gibi açıklamaları
içerir. “ÖNSÖZ” ibaresi, büyük harflerle sayfanın ortasına yazılmalı ve en
çok iki sayfa olmalıdır.

• Tez çalışması içerisinde yer alan tüm başlıkların sayfa 
numaralarıyla birlikte yazıldığı sayfadır. İçindekiler başlığı ortalanmalı, 
koyu ve büyük harflerle yazılmalıdır.
• İçindekiler kısmında en fazla 4 düzeyde alt başlık gösterilmelidir. 
Alt başlıklar sayılarla oluşturulmalıdır. Örnek dizilim için tıklayınız.
• İçindekiler metin içindeki başlıklarla, ad ve başlık düzeyleri 
açısından tutarlı olmalıdır.
• Bölüm başlıkları sola dayalı olarak yazılmalıdır. Her başlık düzeyi, 
bir önceki başlık düzeyinden dört harf genişliğinde girintili olarak, tek 
satır aralığında yazılmalıdır. Eklere ilişkin başlıklar ve sayfa numaraları 
da belirtilmelidir.

• Tez çalışmasında kullanılan kısaltmalar varsa bunlar ayrı bir sayfada
verilmelidir. KISALTMALAR başlığı ortalanmalı, koyu ve büyük harfler ile
yazılmalıdır. Tez yabancı dilde yazıldığı takdirde o dilin standart haline
gelmiş kısaltmaları kullanılmalıdır. Örnek kısaltmalar için tıklayınız.

ÖNSÖZ

İÇİNDEKİLER

KISALTMALAR

2023
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• Tezde kullanılan tabloların (çizelgelerin), şekillerin (grafiklerin)
ve fotoğrafların (resimlerin) sayfa numaralarıyla birlikte yazıldığı sayfa
veya sayfalardır.
• Tabloların (çizelgelerin), şekillerin (grafiklerin) ve fotoğrafların
(resimlerin) başlığı ortalanmalı, koyu ve büyük harfler ile yazılmalıdır
• Numaralandırılmış Tablolar (çizelgeler), şekiller (grafikler) ve
fotoğraflar koyu olarak yazılmalı, rakamlardan sonra iki nokta (:) işareti
olmalı ve bir boşluk bırakılarak Tablo/Şekil/Grafik ve Fotoğraf/Resim/
Harita/Plan ismi yazılmalıdır.
• Örnek:
• Şekil 1: Bingöl’de ………………... (2000-2018)………………….…………..…..9
• Şekil 2: Bingöl ……………………………….…….……………......……………….…....68

• Özet; tezin amacının, kapsamının, kullanılan yöntemlerin ve varılan
sonuçların kısa ve açık bir şekilde ifade edildiği kısımdır.
• Özet içeriğinin yazımında 12 punto kullanılmalıdır ve satır aralığı
1,5 birim olmalıdır
• Özet metni 200-250 kelime aralığında olmalı, bir sayfayı
aşmamalıdır. “Anahtar Kelimeler” en az 4 tane olmalıdır. Anahtar
kelimeler tezin içeriğini en iyi yansıtan kelimelerden seçilmelidir
• Özet, tezin giriş bölümünde yer alan bazı paragrafların aynen
kopyalanması veya bazı paragraflardaki ilk cümlelerin bir araya
getirilmesinden oluşan bir kısım olmamalıdır.
• Türkçe özet şablonu için tıklayınız.

TABLO ŞEKİL vb. LİSTESİ

TÜRKÇE ÖZET

2023
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• Türkçe özetin İngilizceye birebir tercümesidir. Türkçe özet
sayfasında dikkat edilmesi gereken hususlar bu sayfada da geçerlidir.
• Türkçe özette yer alan “Anahtar Kelimeler” ibaresi yerine İngilizce
özette “Key Words” ibaresi kullanılmalıdır. Türkçe ve İngilizce dillerinin
yapısındaki farklılıklar nedeniyle İngilizce/Arapça özetteki kelime
sayısıyla Türkçe özetteki kelime sayısı birbirine eşit olmayabilir.
• Yabacı dillerdeki tezlerde ikinci olarak Türkçe tez özeti eklenmelidir.
• Özet şablon için tıklayınız.

• Tez ile alakalı genel bilgilerin sunulduğu; çalışmanın öneminden,
amacından ve yönteminden bahsedildiği, aynı şekilde araştırma süresince 
karşılaşılan güçlüklerin ifade edildiği belirtildiği kısımdır. Bu bölümde
çözümlenmesi amaçlanan bilimsel sorun/sorunsal etraflıca tanımlanmalı,
gerekçe belirtilmeli, kullanılan kavramsal çerçeve ortaya konmalıdır.
Tezde kullanılan en temel kaynakların kısaca bir kritiği yapılmalıdır.
Ayrıca tezin bölümlerine yönelik kısa açıklamalar yapılmalıdır.
• “GİRİŞ” başlığı ortalanmalı, koyu ve büyük harfler ile yazılmalıdır.
• GİRİŞ sayfasına 1 numara verilir, fakat yazılmaz. Takip eden sayfalar
2, 3, 4 şeklinde numaralandırılır.

• Metin, konunun detaylı bir şekilde ele alındığı ve çalışmanın ana
gövdesi oluşturan kısımdır.
• Ana metin araştırmanın mahiyetine göre çeşitli bölüm ve kısımlara
ayrılır. Ana bölümler araştırma konusuna bağlı olarak değişir. Tezin ele
aldığı sorunun tartışıldığı bölümler, ele alınan ana düşünceyi destekleyici
nitelikte olmalıdır.
• Her bölüm yeni bir sayfadan başlatılmalıdır.
• Metin kısmında yapılan ve 4 satırı geçen doğrudan alıntılar sağ ve
soldan 1 cm girintili olacak şekilde 11 punto olmalıdır.

İNGİLİZCE ÖZET

GİRİŞ BÖLÜMÜ

METİN BÖLÜMÜ

2023
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• Araştırmadan elde edilen sonuçların, değerlendirmelerin yapıldığı
ve buna paralel olarak önerilerin sunulduğu kısımdır.
• Sonuç kısmında ana metindeki cümleler aynen alınmamalı ve
tekrara düşülmemelidir.
• SONUÇ başlığı ortalanmalı, koyu ve büyük harfler ile yazılmalıdır.

• Tezlerde dipnotlar veya metin içi kaynak gösterimi ile kaynakça
hazırlanırken, İSNAD Atıf Sistemi Dipnot ya da İSNAD Atıf Sistemi
Metiniçi kullanılmalıdır.
• Metin içinde kullanılan atıf sistemine uygun bir biçimde kaynakça
listesi hazırlanmalıdır.
• Kaynakları yazmadan önce, paragraf ayarı Önce (12 nk), Sonra
(12 nk), Özel (Asılı), Değeri (1,25 cm) ve Satır Aralığı (Tek) konumuna
getirilmelidir.
• KAYNAKÇA başlığı ortalanmalı, koyu ve büyük harfler ile
yazılmalıdır.

• Tablo (Çizelge) ve Şekil (Grafik) başlıkları, tablolarda ilgili 
tablonun üst kısmında, şekillerde ve fotoğraflarda (resimlerde) ilgili 
şeklin alt kısmında yer almalıdır. Tablo ve Şekil No’su bölüm numarasını 
da içeren bir şekilde yazılmalıdır.
• Tablo başlığı çok uzun olmamalıdır. Başlık ortalanmalı ve koyu 
harflerle yazılmalıdır. Tablo başlığında yalnızca her sözcüğün ilk harfi 
büyük harfle yazılmalıdır.
• Gerektiği durumlarda farklı tablo stilleri kullanılabilir. Tablo ya da 
şekillerin başka kaynaklardan alıntılanması durumunda, tablo/şeklin alt 
kısmına alıntının yapıldığı kaynak (yazarı, tarihi, sayfa no) yazılmalıdır. 
Örnek Tablo ve Şekil listesi için tıklayınız.

SONUÇ BÖLÜMÜ

ATIF VE KAYNAKÇA

METİNDE TABLO, ŞEKİL, GRAFİK vb. KULLANIMI
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• Ana metinde araştırmanın akışını ve bütünlüğünü bozabilecek
ve araştırmayı tamamlayıcı nitelikteki bazı tablo, resim, ölçme araçları,
yönetmelik, izin belgesi, ilgili metinlerin vb. gösterildiği kısımdır.
• Eklerin başlıkları, ortalanmış biçimde, diğer başlıklar ile aynı yazı
karakterinde ve büyüklüğünde olmalıdır. Ekler, tez metninden daha az
yer kaplaması için tek satır aralığında verilmelidir. Ek başlıkları EK 1,
EK 2, EK 3, EK 4 şeklinde adlandırılmalı ve eklerin başlıkları içindekiler
sayfasında yer almalıdır.
• Tez çalışmasında Etik Kurulu Onayı gerektiği takdirde onay belgesi
bu kısma eklenmelidir. Her ek ayrı bir sayfada verilmelidir.
• EK bölümünde uyulması gereken kurallar, Tablo/Şekil/Grafik ve
Resim/Fotoğraf/ Harita/Planların metin içi gösteriminde geçerli olan
kurallar ile aynıdır.

• Tezin en sonunda yazarın özgeçmişi bulunmalıdır. Özgeçmişe
yazarın adı ve soyadı, e-posta adresi, eğitim hayatı hakkındaki özet
bilgileri, varsa yayın listesi eklenmelidir.
• Özgeçmiş Şablonu için tıklayınız.

• Doktora Yayın Şartı için tıklayınız.

• Yüksek lisans tez savunma ve teslim süreci için tıklayınız.
• Doktora tez savunma ve teslim süreci için tıklayınız.

EK BÖLÜMÜ

ÖZ GEÇMİŞ

YAYIN ŞARTI

TEZ SAVUNMA VE TESLİM SÜRECİ
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