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HASEKİ DİNİ YÜKSEK İHTİSAS MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 

BİTİRME TEZLERİNDE ESAS ALINACAK YAZIM İLKELERİ 

 

1. YAZI KARAKTERİ VE BOYUTU 

1.1. Tez içerisinde kullanılacak Türkçe yazı karakteri Times New Roman, yazı 

boyutu 12’dir. 

1.2. Arapça yazı karakteri Traditional Arabic, yazı boyutu 14’tür. Arapça ayet 

ve hadis ya da diğer metinler, sayfanın sağ tarafına yaslandırılarak yazılır. 

1.3. Dipnotlarda Türkçe yazı karakteri Times New Roman, yazı boyutu 10’dur. 

1.4. Dipnotlarda Arapça yazı karakteri Traditional Arabic, yazı boyutu 12’dir. 

Arapça ayet ve hadis ya da diğer metinler, sayfanın sağ tarafına 

yaslandırılarak yazılır.  

1.5. Tez içerisinde yer verilen Arapça yazılarda italik karakter ve kalın punto 

kullanılmaz. 

1.6. Kaynakçada kullanılacak Türkçe yazı karakteri Times New Roman, yazı 

boyutu 12’dir. 

2. Bölümler, ana başlıklar kalın punto ve büyük harflerle yazılır. Alt başlıklar ise 

normal punto ve ilk harfler büyük olmak üzere küçük harflerle yazılır. 

3. Metin içerisinde yer verilecek ayet mealleri ve hadis çevirileri, normal punto ve 

italik karakterde yazılır. Çeşitli kaynaklardan yapılacak doğrudan alıntılarda da 

aynı yöntem izlenir. 

3.1. Ayet meâlleri verilirken Allah Teâlâ ya da Yüce Allah şeklinde ifade tercih 

edilir. 

3.2. Hadisler verilirken Hz. Peygamber (s.a.v.) ya da Rasûlullah (s.a.v.) 

şeklinde ifadeler tercih edilir. 

3.3. Arapça terim ve kavramlar, ilk kullanıldıkları yerde Türkçe yanında parantez 

içerisinde olmak üzere Arapça haliyle yazılır. Devam eden kullanımlarda 

Türkçe yazılmaları yeterlidir. 

3.4. Dış ve iç kapakta yazı karakteri Times New Roman, yazı boyutu ise 14’tür. 
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4. SAYFA DÜZENİ 

4.1. Sayfaların üst ve sol taraflarında 4 cm, alt ve sağ taraflarında ise 2,5 cm 

boşluk bırakılır. 

4.2. Paragraf içerisinde satır boşlukları 1,5 şeklindedir. 

4.3. Paragraf, 1,5 cm girintiyle başlatılır.  

4.4. Dış ve iç kapakta paragraf girintisi bulunmaz. 

4.5. Başlıklar, paragrafın başladığı hizadan başlatılır. 

4.6. Paragraflar arası aralık 12 önce ve 6 sonra şeklindedir. 

4.7. Bölüm başlıkları, sayfa ortasında yazılır ve bu sayfada anlatıma yer 

verilmez. 

4.8. Dış kapakta danışman bilgisi yer almaz. Bu bilgiye iç kapakta yer verilir. 

(Bkz. Ek, Bitirme tezi için kapa ve içindekiler örneği.) 

4.9. Bitirme tezlerinde başlıkların tertip ve sıralaması yapılırken -burada olduğu 

gibi- sayı sistemi takip edilir. (Bkz. Ek, Bitirme tezi için kapak ve içindekiler 

örneği.) 

4.10. Sayfa numaraları sayfanın altında, orta kısımda verilir. 

5. TEZİN UNSURLARI VE SIRALAMASI 

5.1. Bitirme tezleri, asgari iki bölümden oluşur. 

5.2. Bitirme tezinde yer verilecek unsurlar ve sıralamaları şu şekilde olmalıdır: 

5.2.1. Dış Kapak 

5.2.2. İç kapak 

5.2.3. Danışman Onay Belgesi (kurumdan temin edilecektir.) 

5.2.4. İçindekiler 

5.2.5. Özet 

5.2.6. Kısaltmalar 

5.2.7. Önsöz 

5.2.8. Giriş (bu kısımda tezin tercih sebebi, amacı, önemi, yöntemi ve 

kaynakları gibi hususlara temas edilir.) 

5.2.9. Tez metni. 

5.2.10. Sonuç 
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5.2.11. Kaynakça 

6. DİPNOTLARDA ESAS ALINACAK İLKELER 

6.1. Ayetler kaynak gösterilirken (Bakara, 2/12.) örneği esas alınır. 

6.2. Hadisler kaynak gösterilirken Buhârî, Müslim, Tirmizî, Ebû Dâvûd, Nesaî, 

İbn Mace ve Dârimî özelinde dipnotta eserin tam künyesine yer verilmez. 

Künyeye kaynakçada yer verilir. Dipnotta ise yazar, bölüm adı, bâb 

numarası şeklinde yazılır. 

Örnek: 

- Buhari, İman, 7. 

- Tirmizî, Tefsîr, 4. 

- Ebû Dâvûd, Vitir, 26. 

Müslim ve Muvatta için kitap adı ve hadis numarası verilir. 

Örnek: 

- Müslim, Salat, 15. 

Ahmed b. Hanbel’in Müsned’i için cilt ve sayfa numarası verilir. 

Örnek: 

- Ahmed b. Hanbel, III, 57. 

Bu eserlerin dışındaki hadis kaynakları için normal kaynaklandırma 

yöntemi takip edilir. 

6.3. Diğer kitaplar kaynak gösterilirken ilk defa kaynak gösterildiği yerde tam 

künye verilir.  Eser isimleri yazılırken Osmanlıca ve Türkçe kaynaklarda her 

kelime büyük harfle yazılır. Arapça kaynaklarda ise sadece ilk kelimeye 

büyük harfle başlanılır. Ancak devam eden kelimeler içerisinde özel isim 

varsa o kelimeye büyük harfle başlanılır. Araya aynı yazara ait başka bir 

kaynak girmediği sürece aynı eser tekrar kaynak verilmek istenildiğinde 

yazarın soyadı, varsa cilt ve sayfa numarasının verilmesi yeterlidir. Araya 

aynı yazara ait başka bir eser girdiğinde ise söz konusu eserin sadece adı 

ilave edilerek varsa cilt ve sayfa sayısı verilir. Künye verilirken şu sıralama 

esas alınır: 
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- Yazar adı ve soyadı, eser adı (italik), (çeviri ise çevirenin adı (çev. 

Yusuf Çiftçi), baskı yeri ve tarihi, cildi (I, II, III, ), sayfası (15,) yazılır. Cilt ve 

sayfa için kısaltma kullanılması tercihe bağlıdır. 

Örnekler: 

- İbn Âbidîn, Muhammed Emîn b. Ömer b. Abdilazîz el-Hüseynî ed-

Dımaşkî, Reddü’l-muhtâr ale’d-Dürri’l-muhtâr şerhu Tenvîri’l-ebsâr, Dâru’l-

Fikr, Beyrut 1992, II, 597. 

- İbn Âbidîn, III,199. 

- İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, IV, 303. 

- Hatîb el-Bağdâdî, el-Câmi’ li-ahlâķi’r-râvî ve âdâbi’s-sâmi’ (nşr. M. 

Accâc el-Hatîb), Beyrut 1412/1991, I, 171-188. 

- Tâhir b. Âşûr, İslam Hukuk Felsefesi, Gaye Problemi, (çev. Vecdi 

Akyüz, Mehmet Erdoğan), Rağbet Yayınları, İstanbul 2013, 99. 

- İbn Hacer el-Askalânî, en-Nüket alâ kitâbi İbni’s-Salâh (nşr. Rebî’ b. 

Hâdî Umeyr), Medine 1404/1984, I, 250. 

- Mustafa Şelebî, Usûlü’l-fıķhi’l-İslâmî, Beyrut 1986, s. 220-251. 

6.4. DİA’dan kaynak gösterirken şu örnek esas alınır: 

- İbrahim Kâfi Dönmez, “Garar”, DİA, İstanbul 1996, XIII, 366. 

6.5.  Makaleler kaynak gösterilirken italik karakter kullanılmaz ve şu örnek esas 

alınır: 

- Faruk Görgülü, “Aile İçi Şiddetin Önlenmesinde Dinin Rolü”, Diyanet 

İlmî Dergi, Ankara 2016, c. 52, sayı. 2, s. 97. 

6.6. İnternet sitesinden kaynak gösterilirken sitenin link adresi ve parantez 

içerisinde erişim tarihi verilir. 

- http://www.diyanet.gov.tr/HukukMusavirligi/Sayfalar/genelgeler.aspx 

(Erişim: 21/12/2017) 

7. KAYNAKÇADA ESAS ALINACAK İLKELER 

- Dipnottan farklı olarak, yazarların soyadlarına öncelik verilir ve 

alfabetik sıralama esas alınır. 

- Elektronik kaynaklar, kaynakçanın son kısmında yer alır. 

http://www.diyanet.gov.tr/HukukMusavirligi/Sayfalar/genelgeler.aspx
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NOT: Burada yer verilmeyen hususlarda, DİA başta olmak üzere akademik 

çalışmalarda geçerli olan genel esaslar takip edilecektir. 


