SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
TEZ YAZIM AŞAMASINDAKİ ÖĞRENCİLERİN VE TEZ DANIŞMANLARININ
DİKKATİNE...
Yüksek Lisans ve Doktora tezlerinin hazırlanma anında bazı farklı uygulamaların olduğu
göz önüne alınarak aşağıdaki ilkelerin belirlenmesi uygun görülmüştür.









Tez yazımında kullanılan kağıtların Türk Standartlar Enstitüsünün A4 normuna göre
olması,
Tez kapağındaki yazıların siyah renkte olması,
Tez içindeki sayfaların yazımında yukarıdan ve soldan 4 cm., aşağıdan 3 cm., sağdan
2 cm. boşluk bırakılması
Tezin en arkasının, tezi hazırlayanın özgeçmişi ve varsa akademik çalışmalarının
eklenmesi.
Tezin kısa bir özetinin eklenmesi
12 punto ile yazılması
Bir buçuk (1,5) satır aralığı ile yazılması
Tez yazımıyla ilgili diğer hususlar (kaynak gösterme şekli vb.) tez danışmanı
tarafından belirlenecektir.

Yüksek Lisans Tez Aşaması Başlangıcında Yapılacak İşlemler
Tezli yüksek lisans programında Enstitü yönetim kurulu ile danışman olarak atanan öğretim
üyesi, danışmanı olarak atanan öğretim üyesi danışman olduğu öğrencinin tez önerisini en geç
ikinci yarıyıl sonuna kadar anabilim /ana sanat dalı başkanlığı kanalıyla enstitü müdürlüğüne
gönderilir, tez önerisi enstitü yönetim kurulunca onaylanır.
Tez danışmanı atanmayan öğrencinin tez konusu enstitü kurulu tarafından onaylanmaz.
Tez önerisi planı için tıklayınız....

Tez Savunması Sırasında Yapılacak İşlemler
Tez savunması yapabileceği tez danışmanı tarafından enstitüye bildirilen öğrenci, tezinin
ciltlenmemiş bir kopyasını CD ‘ ye aktarılarak ( cd kapağında öğrenci numarası ve öğrenci
adı yazmalıdır. ) enstitü öğrenci işlerine teslim etmelidir.
Yüksek lisans öğrencileri 6, doktora öğrencileri 7 adet tez savunma tutanağını savunma
bitiminde jüri üyelerine imzalatacaklardır. Bu tutanaklardan;
- 1 adeti enstitüye teslim edilecek ciltli tezlerin içinde yer alacak (Tezin İçine Yerleştirilen
Tutanaklarda Jüri Üyelerinin Orjinal İmzaları Olmalıdır. Asıl imzalı olmayan tutanakların
konulduğu tezler kabul edilmeyecektir.)
- 1 adeti fakültenin üst yazısıyla enstitüye gönderilecek

- Diğer tutanaklar jüri üyeleri, fakülte ve öğrencinin kendisinde kalacaktır.
Tez savunmasını yaptıktan sonra başarılı olduğu jüri tarafından tutanak ve jüri üyelerinin tez
hakkındaki kişisel raporlarıyla enstitüye bildirilen öğrenci, teslim ettiği CD’yi geri alır.
Tezler Ciltlenirken Dikkat Edilecek Sıra

1. Kapak

2. İç Kapak

3.

Önemli : Türk Dünyası Araştırmaları öğrencileri için tez ve cd kapağında bilim
dalına yer verilmeyecek,
sadece Enstitü'ye bağlı aşağıda isimleri bulunan anabilim dallarının adı yazılacaktır.
- Türk Tarihi
- Türk Dünyası Edebiyatı
- Türk Dili ve Lehçeleri
- Türk Halk Bilimi
- Türk Sanatı

4. Yemin Belgesi
5. Tutanak (Yüksek Lisans / Doktora)
6. İçindekiler
7. Tez
8. Kaynakça
9. Özgeçmiş
10. Özet
11. Abstract
Tezler Cd ye kaydedilirken YÖK sayfasında belirtilen koşullara uyulacaktır.

CD (KOMPAKT DİSKLERİN) HAZIRLANMASI
*İçeriğe uymayan CD'ler kabul edilmeyeceği için lütfen CD'leri hazırlamadan önce mutlaka
üstte ki linki okuyunuz !!!

