EGE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DERİ MÜHENDİSLİĞİ
BÖLÜMÜ LİSANS TEZİ YAZIM KURALLARI
1. Tezler Microsoft Word programı ile yazılacak eğer başka bir program ile yazılmışsa
word formatına çevrilecek ve kaliteli, virüs içermeyen bir CD teslim edilecektir. CD’nin
üzerine CD kalemi ile tezin adı ve tezi hazırlayan öğrencilerin numaraları, adları ve
soyadları yazılacaktır.
2. Tezler A4 sayfa boyutunda (21x29.7 cm), her sayfanın üst kenarindan 4, sol
kenarindan 3.5, alttan 2.5 ve sağ kenarından 2.5 cm boşluk bırakılarak yazılmalıdır.
3. Sayfa numaralari sayfanin üst kenarina ve ortaya yazilir. Özet, abstract, içindekiler,
tesekkür vb sayfalar (i,ii,iii,iv…) seklinde küçük harf romen rakamlari ile, giris
bölümüyle baslayan diger sayfalar ise (1,2,3 …) seklinde numaralanir. Sayfa
numaralarinin yaninda parantez veya çizgi gibi isaretler kullanilmaz.
4. Tezler Times New Roman Tur yazi tipi kullanilarak yazilir. Virgül ve noktadan sonra
bir boslukluk ara verilmelidir. Kullanilacak yazi tipi boyutlari söyledir : - Iç kapak ve
bölüm basliklarinda 14 ve koyu - Tez metninde 12 - Çizelgelerde 12 - Alintilarda ve
dipnotlarda 10 not : Genis ve uzun çizelgelerin tek sayfaya sigdirilabilmesi amaciyla,
gerektiginde yalniz çizelgelerde 10 veya 11 yazi tipi boyutu kullanilabilir.
5. Paragraflar 1 cm içeriden baslar ve satir aralari normalde 1,5 satir ve dipnotlar için 1
satir olarak düzenlenir.
6. Bölüm ve altbölümlerin belirlenmesinde gereksiz ayrintiya inilmemeli, aralarinda
mantiksal bag iyi kurulmali, siralamada öncelik ve sonraliga dikkat edilmelidir. Bölümler
daima yeni bir sayfa ile baslamalidir. Birinci derece bölüm basliklarinin tamami, ikinci
derece bölüm basliklarinda her sözcügün ilk harfi büyük, digerleri küçük harfle
yazilmalidir. Üçüncü derece ve Dördüncü derece bölüm basliklarinda basligin ve özel
isimlerin ilk harfleri büyük, diger tüm sözcükler küçük harfle yazilmalidir. Daha ileri
derece bölüm basligi kullanilmamalidir. Bölüm basliklarinin derecesi Word programinin
sol üst kösede normal yazan yerin style seçenegindeki Heading seviyeleri ile
ayarlanmalidir.
7. Tezde yer alan resim ve sekiller eger mümkünse bir tarayici(scanner) yardimi ile metne
yerlestirilmelidir. Eger tarayici(scanner) imkani yok ise tezde kullanilan resimler A4
boyutunda kagitlarda toplu olarak yerlestirilecek ve ek olarak teslim edilecektir

