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Ödevlerin Yazım Kuralları ve Puanlama Esasları 
 
Ödev aşağıdaki bölümlerden oluşmalıdır: 
 
1. Kapak  (5 puan) 
2. İçindekiler  (10 puan) 
3. Metin (65 puan) 
4. Dipnotlar  (10 puan) 
5. Kaynakça  (10 puan) 
 
Hazırlanan ödevin değerlendirmesi yukarıdaki puanlama sistemine göre yapılacaktır. Ödevde 
yer alan bölümlerin içeriği ve teknik detaylar aşağıda sunulmaktadır. 
 
Ödev en az 1000 kelimeden oluşmalıdır. 
 
1. Ödev Kapağı 
Yazar ödevinin başına aşağıdaki bilgileri içeren bir kapak hazırlamalıdır.  
Bu kapakta Yazar Adı - Soyadı, Ödev Konu Başlığı, Dersin İsmi, Vize ya da Final Sınavı, dersi 
veren öğretim üyesinin adı – soyadı ve çalışmanın ait olduğu yıl gibi bilgiler yer almalıdır.  
İDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans kapak formatı uygulanabilir. 
 
2. İçindekiler 
Çalışma hipotezi olarak bir "İçindekiler" bölümü hazırlanmalıdır. Bu bölüm, okuyucunun 
çalışmanın içeriğini genel olarak tanımlaması için önemliyken, asıl olarak size çalışmanızda bir 
plan/program olarak yol gösterecektir. Bir diğer deyişle, kendiniz için öneri mahiyetinde bir 
çalışma planı hazırlarsanız, bu plan geçici bir "İçindekiler" biçimi alacaktır. Çalışma sırasında 
kimi başlıklar değişebilir ya da yeniler eklenebilir. Ancak çalışmanın genel iskeletini, konuyu 
belirledikten sonra oluşturacağınız bu plan belirleyecektir.  
  
İçindekiler bölümü, çalışmanın ana başlıklarının ve alt başlıkların sayfa numaralarıyla verildiği 
bir formatta, ödev kapağından sonra gelmek üzere çalışmada yer almalıdır. 
 
3. Metin 
Seçtiğiniz konuyu doğrudan kısa bir şekilde açıklama yaparak bitirmeyiniz. Konuyu 
detaylandırmaya çalışınız. Genelden özele bir anlatım yolu tercih ederek giriş, gelişme ve 
sonucu bulunan bütüncül bir kompozisyon hazırlayınız.  
 
Örneğin, Akkad Panteonunda Tanrı Adad başlığını seçtiniz: 
 
İlk önce girişte Akkad Krallığı’nı anlatınız. Kuruluşu ve gelişmesi, Akkad kralları, krallığın 
sınırları. Sonra genel olarak Akkad dinini anlatınız. Sonra Tanrı Adad’ı anlatınız. Tanrı Adad’ın 
ikonografisi, ne tür bir tanrı olduğu vb. 
 
Örneğin Antik Dönem’de Troas Bölgesi’ni konu olarak seçtiniz.  
Öncelikle bu bölgenin yeri, antik dönemde bilinen doğal sınırları ve genel fiziki coğrafyası ile 
ilgili bilgi veriniz. Ardından bölgenin iklimsel özellikleri, faunası, florası, maden yatakları gibi 



özel bilgileri ele alınız. Arkeolojik verilerden yola çıkarak bölgedeki ilk insan izlerinden 
başlayarak kronolojik bir sıralamayla arkeolojik ve tarihsel verileri bir seri halinde sunmaya 
çalışın. Bunun ardından bölgedeki kentleri tekil olarak ele alıp her bir kenti kendi içinde 
lokalizasyonları, günümüzde görülebilen kalıntıları ve tarihi bağlamında değerlendiriniz.  
 
4. Dipnotlar/Referanslar:  
Dipnotlarda yazar soyadı ve kitap tarihi sistemi uygulanmalıdır. Soyad – tarih - sayfa no -
resim no – katalog no... şeklinde bir sıralama takip edilmelidir.  
Dipnotlar, ilgili sayfanın sonuna sıralı numaralar hâlinde otomatik olarak eklenmelidir. 
Dipnotlar 10 punto kullanılarak, 1 satır aralıklı olarak ve iki kenara yaslanmış şekilde 
yazılmalıdır. 
 
Word belgesinde dipnot için kısa yol olarak Ctrl+Alt F kullanılabilir. Bir diğer yöntem olarak 
ise üstteki panelden Başvurular – Dipnot Ekle sekmesi kullanılabilir. 
 
Örnek: Özdoğan 2008, 68-70, res. 8, tablo 11.  
 
(Bu dipnottan anlaşılan: M. Özdoğan’ın 2008 yılı yayınındaki 68-70 sayfalar, 8 no’lu resim, 
11. Tablo) 
 
5. Kaynakça 
Kullanılan kaynakların bilgileri, metnin sonunda yazarların soyadına göre alfabetik 
olarak düzenlenen kaynakça bölümünde sıralanmalıdır. İnternet erişimleri kaynakçanın 
sonunda, erişim tarihiyle birlikte sunulmalıdır.  

Bölüm, büyük harflerle yazılmış ve sayfaya ortalanmış, bold karakterlerle yazılan 
KAYNAKÇA başlığıyla başlar. 

Örnekler: 
Makale için: 
Özdoğan 2008     M. Özdoğan, “Tarih Öncesi İstanbul. Yeni Bulgular Işığında İstanbul’un 
Tarihöncesine Bir Bakış”, Aktüel Arkeoloji 8, Ekim (2008) 74-84. 
 
Kitap için: 
Akurgal 1997  E. Akurgal, Anadolu Kültür Tarihi (1997 Ankara). 
 
Tez için 
Bursa 2007  P. Bursa, Antikcağ’da Anadolu’da Balık ve Balıkcılık (Yayımlanmamış 
Doktora Tezi, İstanbul üniversitesi, İstanbul 2007). 
 
İnternet için: 
http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-3592759/Israel-divers-ancient-marine-cargo-
Mediterranean.html (erişim tarihi: 21.06.2016) 
 
6. Teknik Detaylar 
Sayfa Yapısı: 
Kenar Boşlukları : Alt, Üst, Sağ, Sol: 2,5 cm hazır şablon kullanınız. 
Kağıt Boyutu : A4 
Sayfa Numaraları: Sağ alt 
 



Yazı karakteri: Makaleler Microsoft Word programı kullanılarak Times New Roman 
karakterinde, 1,5 satır aralığı kullanılarak ve her iki kenara dayalı şekilde yazılmalıdır. 
 
Metin için 12 punto, dipnotlar için 10 punto kullanılmalıdır. 
 
Ana Başlık 12 punto kullanılarak, bold karakterlerle, sayfa ortalanarak ve büyük harflerle 
yazılmalıdır. 
 
Alt Başlıklar her bir kelime büyük harfle başlayıp küçük harfle devam edecek şekilde bold 
karakterlerle yazılmalıdır. Alt başlıklar solda yer alır. 
 
Paragraflar arasında bir satır boşluk kullanılmalıdır. 
 
7. İnternet siteleri 

İnternetten arama motorları ile genel aramalar yapabilirsiniz. Bu şekilde çok sayıda kaynağa 
ulaşmanız mümkündür. Ödevlerinizi hazırlamanızı kolaylaştıracak birkaç internet kaynağının 
linkleri aşağıda yer almaktadır: 

İzmir Demokrasi Üniversitesi elektronik veri tabanları için: 
http://www.idu.edu.tr/?page_id=5280 

(İDÜ kütüphane için uzaktan erişim ile üniversitemizin abonesi olduğu elektronik kaynaklara 
erişebilirsiniz. Ancak ilk önce tarayıcınızdan uzaktan erişim ayarlarını yapmanız gerekiyor. 
Ayarlar için: http://www.idu.edu.tr/?page_id=7814) 

DergiPark, https://dergipark.org.tr/ 

Google Akademik (Google Scholar): https://scholar.google.com.tr/ 

Academia.edu: https://www.academia.edu/  

ResearchGate: https://www.researchgate.net/ 

Ayrıca ekteki pdf dosyasında serbest erişim imkânı bulunan ve arkeoloji ile ilgili uluslararası 
veri tabanlarının linkleri bulunmaktadır. 

 
 
 
 


