CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK
LİSANS VE DOKTORA TEZ YAZIM YÖNERGESİ

Amaç

1-Bu kurallar Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde tamamlanan
Yüksek Lisans ve Doktora Tezlerinin yazımında birliği sağlamak amacıyla düzenlenmiştir.
Yüksek Lisans ve Doktora Tezi Hazırlayacak olan öğrenciler, bu tez yazım
kurallarına uymak zorundadır.

Kağıt Standardı

2- Hazırlanacak Tezlerin yazım ve basımında (A4) standardı (219x298mm) kağıt
kullanılır. Ciltlenip kesim yaptıktan sonra tezlerin son boyutları (205x290mm) olacaktır.
Tercihen 90 ile 100 gramajlı beyaz kağıt kullanılacaktır.

Kapak Standardı

3- Tez kapakları Ek1’deki örneğe göre hazırlanan karton kapaklar kullanılacaktır.
Kapak içinde aynı içerikli, ancak kağıt üzerine yazılı ikinci bir iç kapak bulunacaktır. (EK2)
İç kapaktan sona gelen sahife Ek 3’teki açıklamayı içerecek ve aday tarafından
imzalanmış olacaktır.
Bundan sonra,Tezin kabul edilmesi halinde Jüri Üyelerince imzalanacak Ek 4’te yer
alan sahife bulunacaktır.

Yazım Standardı

4- Tezler sade bir dille ve 1.5 aralıkla yazılacaktır.
Daktilo ile yazımda, sadece siyah şerit kullanılır. Bilgisayar ile yazımda 10 veya 12
puntoluk matbaa harfi kullanılmalıdır. Standart olmayan yazım şekilleri kullanılmaz. Metin
kısmı daktilo veya bilgisayarla yazılmalıdır. Sadece standart olmayan belli sembol veya
karakterler yada özel işaretler elle yazılabilir.

Sayfa sonundaki alt başlığı en az iki satır yazı takip etmelidir. Aksi taktirde alt başlık
yeni sayfada yer almalıdır.
Yazımda her sayfanın sol kenarına 4cm alt ve üst kenarlarında 3cm sağ kenarında ise
2 cm boşluk bırakılmalıdır. (EK-8)
Sayfa sonundaki kelime mümkünse bölünmemelidir. Yazımda virgül ve noktadan
sonra bir karakter boşluk bırakılmalıdır. İçindekiler, Önsöz, Çizelgeler vb. kısımlar arabik
sayılarla ve sayfanın ilk satırından 2 aralık yukarıda ve sağ üst veya alt köşede bulunacaktır.
Numaralamada ayrıca noktalama işareti kullanılmayacaktır. (Örneğin-1- veya .1. gibi)
Tez İçeriği

5- Tez dört bölümden oluşur.
A- Ön sayfalar
Aa- Birinci kapak

(EK1)

Ab- İkinci kapak

(EK2)

Ad- Türkçe özet

(EK3)

Ae- İngilizce özet

(EK4)

Af- Yemin metni

(EK5)

Ag- Tutanak

(EK6)

Ah- Önsöz
Aı- İçindekiler
Ai- Kısaltmalar
B- Giriş
C- Tez metni
D- Bibliyogarfya (Kaynaklar)
E- Sayfa Düzeni

(EK7)

Tablo ve Şekillerin Numaralandırılması
6- Tablo ve şekiller ayrı ayrı numaralandırılır. (Tablo 1, Tablo 2, veya Şekil 1, Şekil
2 gibi). Ancak danışman öğretim üyesinin kabul ettiği başka bir numaralandırma yöntemi de
kullanılabilir.

Bibliyografya

7- Tezde doğrudan veya dolaylı yararlanılmış kaynakları içeren bir bibliyografya yer
almalıdır. Bibliyografya bölümünde eserler yazar soyadına göre alfabetik sırayla
yazılmalıdır. Eserlere yapılacak atıflar, bilimsel alanda kabul edilen şekillere uygun
olmalıdır. Tez içinde bir başka kaynaktan aynen alıntı yapmak zorunluluğu varsa,böyle bir
alıntı ayıraç (“......”) içinde yazılmalıdır.
Kaynakçada, yer tarih ve yayınevini göstermede bazı biçimsel farklılıklar
gözlenmekle birlikte, genellikle aşağıdaki düzenlemeden biri tercih edilmelidir.

1- Eğer metin içinde göndermede bulunulan kaynak, bir dergi içinde ya da derleme
bir kitapta yer alan bir makale ise, aşağıdaki biçimde gösterilebilir.

i)

Aliefendioğlu,

Yılmaz,

“Türk

Anayasal

Yargısında

Yürürlüğün

Durdurulması”, Milletler Arası Hukuk Bülteni, 1981, C.7, S.2, s.1-4
ii)

Aliefendioğlu, Y., 1981, “Türk Anayasal Yargısında Yürürlüğün
Durdurulması”, Milletler Arası Hukuk Bülteni, C.7, S.2, s.1-4

2- Eğer bir kitap ya da makalenin birden çok yazarı varsa, bu durumda yazar
dizininde kitap ya da makaledeki adı ilk yer alan yazarın soyadı esas alınır. Eğer yazar
sayısı üçten az ise, bu durumda soyadı esas alınan yazarın adının arkasından “ve diğerleri”,
“et al” kısaltmaları eklenir.

i)

Benton, l., Castells, M., Portes, A., (1989), Informal Economy, Baltimore:
The John Hopkins University Press.

ii)

Benton, L. Et al., (1989), Informal Economy, Baltimore: The John
Hopkins University Press.

3- Aynı derleme kitap içinde yer alan farklı makalelere ilişkin kısaltmaların
yapılabilmesi için kaynağın açık künyesinin editörün soyadı ile kaynakçada mutlaka
gösterilmesi gerekir.

i)

Steinberg, M.P (ed.)., (1996), Walter Benjamin and the Demands of
History, NY: Cornell University Press.

4- Kaynakçada yer ve yayınevi adlarının kısaltılmasında da; NY (New York), Lon.
(London), İst. (İstanbul), Ank. (Ankara) ya da YKY (Yapı KrediYayınları), Mıt Press (
Massachussets Institute of Technology) vb. gösterilebilir.

Kısaltmalar

8- Tezde kısaltmalar, “ Kısaltmalar”

başlığı altında alfabetik sıraya göre

gösterilmelidir. Kısaltmaların tanım ve açıklamaları, her kısaltma bir satırda gösterilmeli ve
kısaltmadan sonra blok halinde yazılmalıdır.

Tez Teslimi

9- Tezler en az on adet hazırlanacak ve Enstitüye belirlenen tarihlerde ciltli olarak
danışman Öğretim Üyesinin dilekçesi ile birlikte teslim edilecektir.

EK-1-2
T.C.
CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
............................ANABİLİM DALI
YÜKSEK LİSANS / DOKTORA TEZİ

TEZİN ADI

ÖĞRENCİNİN ADI VE SOYADI

DANIŞMAN ÖĞRETİM ÜYESİNİN
ÜNVANI ADI SOYADI

MANİSA
YIL

EK-3
ÖZET

EK-4
ABSTRACT

EK-5

Yüksek Lisans / Doktora tezi olarak sunduğum “............................................................” adlı
çalışmanın, tarafımdan bilimsel ahlak ve geleneklere aykırı düşecek bir yardıma
başvurmaksızın yazıldığını ve yararlandığım eserlerin bibliyografyada gösterilen eserlerden
oluştuğunu, bunlara atıf yapılarak yararlanmış olduğumu belirtir ve bunu onurumla
doğrularım.

Tarih
.../.../2009
Adı Soyadı

EK-6

TEZ SAVUNMA SINAV TUTANAĞI
Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü / / tarih ve sayılı toplantısında
oluşturulan jürimiz tarafından Lisans Üstü öğretim Yönetmeliği’nin 8. Maddesi gereğince
Enstitümüz........... Anabilim Dalı .................. Programı öğrencisi ............... “...............”
Konulu tezi incelenmiş ve aday / / tarihinde saat ......’da/de jüri önünde tez savunmasına
alınmıştır.
Adayın kişisel çalışmaya dayanan tezini savunmasından sonra........ dakikalık süre içinde
gerek tez konusu, gerekse tezin dayanağı olan anabilim dallarından jüri üyelerine sorulan
sorulara verdiği cevaplar değerlendirilerek tezin,
BAŞARILI olduğuna

OY BİRLİĞİ

DÜZELTME yapılmasına

*

OY ÇOKLUĞU

RED edilmesine

**

ile karar verilmiştir.

* Bu halde adaya 3 ay süre verilir.
** Bu halde adayın kaydı silinir.

BAŞKAN

ÜYE

Evet

ÜYE

Hayır

*** Tez, burs, ödül veya Teşvik prog. (Tüba, Fullbright vb.) aday olabilir.

Tez, mutlaka basılmalıdır.

Tez, mevcut haliyle basılmalıdır.

Tez, gözden geçirildikten sonra basılmalıdır.

Tez, basımı gereksizdir.

EK-7
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