
TEZİN ENSTİTÜYE TESLİM EDİLECEK OLAN DİJİTAL (CD/DVD) KOPYASININ HAZIRLANMASI  

1- Tezin tam metni tek bir pdf dosyası olarak hazırlanacaktır. Word dosyalarının pdf dosyalarına 
dönüştürülmesi için ilgili yardımcı bilgiler ilerleyen sayfalarda verilmiştir. Metin formatı dışında ek 
içeren karma tezler için açıklamalar Madde 9’da yer almaktadır.  

2- Hazırlanan pdf dosyaları tezin enstitü tarafından onaylanan kopyası ile aynı olacaktır.  

3- Tez makalesi ve tezin tam metni her biri ayrı pdf dosyası olarak aynı CD/DVD’de yer alacaktır.  

4- Tez üzerinde Enstitü ve YÖK tarafından hiçbir değişiklik yapılmayacağı için tezin bilgisayar 
ekranında görüntülendiğinde veya yazıcı çıktısı alındığında asıl nüshası ile aynı olması ile ilgili her 
türlü sorumluluk yazara aittir.  

5-  Tez makalesi ve tezin tam metnini içeren dosyalar sıkıştırılmamış ve şifresiz olacaktır. Ekler ise 
Winrar programı ile sıkıştırılacaktır. 

6- Dosya adında Türkçe karakter ve büyük harf kullanılmayacaktır ve küçük harfler kullanılacaktır.  

“ç” için “c”,   

“ğ” için “g”, 

“ı” için “i”,  

“ö” için “o”,  

“ş” için “s”,  

“ü” için “u” kullanınız.  

Çünkü bu durum farklı bilgisayarlarda sorun çıkartabilmektedir.  

7- Dosyalara isim verirken tez için Tez Veri Giriş Formundaki referans numarası kullanılacaktır. Tez 
makalesi için Tez Veri Giriş Formundaki referans numarasına ek olarak _makale kelimesi eklenecektir.  

Örnek  :  

referansno.pdf 
referansno _makale.pdf 

8- Metin formatındaki veya çoğaltma (fotokopi) ile hazırlanmış olan tez ekleri tezin tam metninin 
bulunduğu pdf dosyası içinde yer alacaktır. Bunun için tarayıcı veya dijital fotokopi makinaları 
kullanılarak belgeler pdf formatına dönüştürülecektir.  

9- Karma tezler: Tez, yalnızca metin dosyasından oluşmuyorsa, resim, harita, bilgisayar programları, 
görüntü veya ses kayıtları da  kullanılmış ise bu dosyalar WinRAR programı kullanılarak Tez Veri Giriş 
Formundaki referans numarasını da içeren referansno.rar biçiminde tek bir dosya haline getirilerek 
CD/DVD’ye kaydedilmelidir.  

 



Word Dosyası Şeklinde Hazırlanan Tezlerin PDF Formatına Dönüştürülmesi 

Tezin tam metni, Tez makalesi, Türkçe ve yabancı dildeki özet sayfalarının ayrı ayrı pdf dosyaları 
haline dönüştürülmesi için aşağıdaki adımlar uygulanır.  

1. http://www.pdf995.com/download.html linkinden; 

· Pdf995 Printer Driver Version X.X 

· Free Converter Version X.X dosyalarını bilgisayarınıza indiriniz.  

· İndirdiğiniz dosyaları çalıştırınız. 

2. Word’ te hazırladığınız tezin tam metnini açınız. “Dosya (File)” seçeneği altındaki “Yazdır  
(Print)” seçeneğinden Pdf995’ i seçiniz. OK butonuna tıklayınız ve dosya isimlerini aşağıdaki örnekteki 
gibi vererek pdf dosyanızı bilgisayarınıza kaydediniz.  

Örnek: 

 
referansno.pdf 
referansno _makale.pdf 

Aynı işlemleri tezinizin Tez makalesi için de tekrarlayınız. 

3. Pdf hazırlamada en kapsamlı program Adobe Acrobat Professional’dir. Temin etme imkânınız varsa 
Adobe Acrobat Professional kullanmanız tavsiye edilir. 

 

http://www.pdf995.com/download.html

