ORDU ÜNİVERSİTESİ
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM TEZ YAZIM YÖNERGESİ
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu yönergenin amacı, Ordu Üniversitesi Enstitülerinde lisansüstü
programlara kayıtlı öğrencilerin Yüksek Lisans ve Doktora tezlerinin yazımında birliği
sağlamak, çalışmalarının yazımında standartlaşmayı sağlayacak ilke ve kuralları belirlemek,
tezlerinin hazırlanması ve yazımında yönlendirici ve öğretici olmaktır. Yönerge metninde tezler
için geçerli sayılan şekil esaslarının tamamı ile bitirme projesi ve seminer çalışmalarını da
kapsamaktadır.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu yönerge, 4/11/1981 tarihli ve 2547 Sayılı Yükseköğretim
Kanununun 14 üncü maddesi ve 01.11.2016 tarih 29875 Sayılı Resmi Gazete ile yürürlüğe giren
Ordu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’ne dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 3 – (1) Bu Yönergede geçen;
a) Üniversite: Ordu Üniversitesini,
b) Senato: Ordu Üniversitesi Senatosunu,
c) Enstitü: Ordu Üniversitesine bağlı lisansüstü eğitim veren enstitüleri,
ç) Enstitü kurulu: Enstitü Müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ve
enstitüde öğretim programları bulunan ve/veya ortak öğretim programı yürüten
anabilim/anasanat dalı başkanlarından oluşan kurulu
d) Enstitü müdürü: İlgili enstitü müdürünü,
e) Enstitü yönetim kurulu: Enstitü müdürü başkanlığında, enstitü kurulu tarafından üç yıl
için seçilen üç öğretim üyesinden ve müdür yardımcılarından oluşan kurulu,
f) Anabilim dalı/Anasanat dalı: 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğinin
5 inci maddesinde tanımlanan ve enstitüde aktif lisansüstü programı bulunan Anabilim
dalı/Anasanat dalını,
g) Anabilim dalı/Anasanat dalı akademik kurulu: Anabilim dalı/Anasanat dalının
lisansüstü eğitim programlarında fiilen görev yapan öğretim üyelerinden oluşan kurulu,
ğ) Bitirme projesi: Tezsiz yüksek lisans eğitimi sırasında araştırılan ve/veya incelenen
bilimsel bir konunun, bir bilimsel araştırma raporu şeklinde sunulan çalışmayı,
h) Tez: Enstitüler bünyesinde hazırlanan yüksek lisans ve doktora tezlerini,
ı) Seminer: Enstitüler bünyesinde hazırlanan seminer metinlerini,
i) Kılavuz: Yüksek lisans ve doktora tezlerinde, bilimsel yazılı sunum ilkelerine uygun
bir standardın sağlanması amacı ile belirlenen ilkeleri kısa ve öz bir biçimde örnekler ile
anlatan, tez hazırlayacak adayların belirtilen biçim ve öz ile ilgili kuralları uygulamaları
gereken yönerge ekindeki kılavuzu/kılavuzları,
ifade eder.
Tez yazım ilke ve esaslarına uyulması
MADDE 4– (1) Enstitülerde lisansüstü programlara kayıtlı öğrencilerin tez yazımı,
bitirme projesi ve enstitü tarafından istenildiği takdirde seminer metinlerinin hazırlanmasında
yönerge ekinde yer alan her bir enstitü için hazırlanmış olan kılavuzdaki ilkelere ve esaslara
uyması gerekmektedir.
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Kılavuzda düzenleme yapılması
MADDE 5– (1) Enstitüler gerekmesi halinde yönerge ekinde yer alan kılavuz
metinlerinde Enstitü kurulu kararı ile münhasıran düzenleme yapma hakkına sahiptir. Yapılan
düzenlemeler ilgili Enstitü tarafından düzenlemenin yapıldığı tarih itibariyle 15 gün içerisinde
Anabilim dallarına yazılı olarak bildirilir ve yürürlüğe girer.
Yürürlükten kaldırma
MADDE 6 – (1) Bu yönerge ile enstitülere ait tüm farklı tez, bitirme projesi ve seminer
yazım yönergeleri yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 7 – (1) Bu Yönerge yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 8– (1) Bu Yönerge hükümlerini Ordu Üniversitesi Rektörü yürütür.
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