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1. Giriş 

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı programlarda hazırlanması gereken tez ve projelerin, 

bilimsel bilgi ve entelektüel birikime yapılan orijinal ve önemli bir katkı sağlayacak niteliği 

taşıması gerekmektedir. Tez, ilgi duyduğunuz bir alanda edinmiş olduğunuz literatür bilginize 

dayanarak ortaya attığınız bir fikir, görüş veya hipotezdir. Tezinizde yazmanız gereken, bu fikrin 

neden önemli olduğunu savunmak, yaptığınız araştırmaya dayanarak bu fikrin nasıl ve hangi 

durumlarda geçerli ya da geçersiz olduğunu ortaya koymaktır. Bunu yaparken ortaya atılan tezin, 

bu tezin savunuluş biçiminin ve yazılı olarak sunulma yöntemlerinin bilimsel ölçütlere ve 

formata göre düzenlenmesi gerekmektedir.  

KTO Karatay Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, sosyal bilimler alanında yazılacak 

tez ve projelerin hem bilimsel olarak geçerli olması için çalışmakta; hem de biçimsel olarak 

denetimini yapmaktadır. 

Bu kılavuzda yer alan bilgiler, tez/projenin biçimsel açıdan uygunluğunun sağlanması 

amacıyla hazırlanmıştır. Bu kurallar lisanüstü çalışmalarınızın profesyonel bir şekilde 

sunulabilmesi için gereken asgari koşulları ifade etmektedir. Bu kılavuzda yer alan bilgileri 

dikkatlice okumanız, sonradan oluşabilecek hataları gidermek için vakit harcamamak ve ciltlenen 

tez/projelerinizin boşa gitmemesini sağlamak açısından çok önemlidir. Daha önce yazılmış olan 

tez/projelere bakarak kendi tez/projenizin biçimini oluşturmamanız gerekir. Kurallar sık sık 

yenilenebilir. Bu nedenle bu kılavuzdaki bilgiler ışığında hareket etmelisiniz.  

 

2. Tez/Proje ile İlgili Genel Kurallar 

 

1. Tüm tez ve projeler, bu kılavuzda belirtilen kurallara uygun biçimde hazırlanmalıdır. 

Her lisansüstü öğrencisi bu kuralları okumuş ve öğrenmiş kabul edilmektedir. 

2. Savunma sınavı için Enstitüye başvuran öğrenci tezinin bir örneğini biçimsel 

incelemesi yapılmak üzere spiral ciltli bir şekilde Enstitüye bırakır. 

Savunma sınavından başarıyla çıkan lisansüstü öğrencisi, tez jürisi tarafından gerekli 

görülen değişiklikleri ve bilimsel içerikle ilgili tüm eksiklikleri tamamladıktan sonra, daha önce 

kendisine Enstitü tarafından belirtilmiş noktaları da düzenlemiş olarak, tez/projesinden bir kopya 

bastırmalı ve ciltlenmeden Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne getirerek tezinin son kontrolünü 

yaptırmalıdır. Tez/projede yer alacak en ufak bir hata veya eksiklik, tüm tez/projenin biçimini 
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etkileyebilir; bu nedenle tez/projenin biçimsel olarak düzenlenmesi ve gerekli kontrollerin 

yapılması için öğrencinin yeterli vakit ayırması son derece önemlidir. 

3. İçerikle ilgili ve biçimsel bütün değişiklikler tamamlandıktan sonra tez/proje basılıp 

yine kılavuzda belirtilen şekilde ciltlenir. Aynı zamanda tezin tamamı pdf dosyası şeklinde iki 

adet CD’de ayrı ayrı hazırlanmalı ve Enstitü’ye teslim edilmelidir. Bu CD’lerde tezin sadece 

Özet ve Abstract kısımlarının yer aldığı sayfalar da yer almalıdır. Öğrenci, YÖK tarafından 

istenen belgeleri de hazırlamakla yükümlüdür. 

4. Tüm bu işlemler tez savunmasından sonra en geç bir ay içinde tamamlanmak 

zorundadır; aksi takdirde öğrenci YÖK ve üniversite tarafından başarısız sayılacaktır. 

 

3. Sayfa Yapısı ve Yazım Kuralları 

 

 Tez/projede yazım ve noktalama bakımından Türk Dil Kurumu’nun İmla Kılavuzu ve 

Türkçe Sözlük esas alınmalıdır. 

 Kelimelerin doğru biçimde yazılmasına ve noktalama işaretlerinin gerekli yerlerde ve 

doğru olarak kullanılmasına azami ölçüde dikkat edilmesi gereklidir. 

 Teşekkür bölümü dışında birinci şahıs anlatım kullanılmamalıdır. 

 Her noktalama işaretinden sonra (. , ? : ; vb.) bir karakter boşluk bulunmalıdır. 

 Tez/projenin kopyaları orijinalinin aynısı olmalıdır; kalitesiz kâğıda yapılan kalitesiz 

baskılar kabul edilmeyecektir. 

 Tez/projenin basılmış halinin kalınlığı 5 cm geçiyorsa, iki cilt halinde ciltlenmelidir. 

Birden fazla cilt olması halinde ciltler Roman rakamları kullanılarak numaralandırılmalıdır. Her 

bir ciltte başlık sayfası ile ”İçindekiler” sayfaları yer almalıdır. 

Kağıt Özellikleri 

Kağıt Ölçüsü ve Gramajı: A4 (21 x 29,7 cm) ölçüsünde en az 80 g/m
2
 kağıt kullanılmalıdır. 

Sayfa Düzeni 

 Sayfaların Kullanılması: Sayfaların sadece bir yüzlerine baskı yapılmalıdır; sayfaların iki 

yüzüne basılmış tez/projeler kabul edilmeyecektir. 

 

Kenar Boşlukları: Sayfaların sol kenarından 4 cm, üst ve alt kenarlarından 3 cm, sağ 

kenarından ise 2 cm boşluk bırakılmalıdır. 
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Sayfa Numaraları: Her sayfa, kağıdın altında ve ortasında yer alacak şekilde 

numaralandırılmalıdır. Sayfa numaraları, kendisine en yakın satırdan en az 2 cm uzakta ve 

yukarıda belirtilen sayfa marjini kurallarına uygun olmalıdır. Sayfa numaralarında parantez, çizgi 

vb. işaretler kullanılmaz. İç kapak için numara kullanılmaz. İç kapaktan sonra bütün sayfalar 

numaralandırılır. Girişe kadarki sayfalar küçük harf Romen rakamlarıyla (i, ii, iii, iv, vii …) 

şeklinde, giriş bölümü ile başlayan diğer sayfalar ise (1, 2, 3, 4 …) şeklinde numaralandırılmalıdır. 

İç kapaktan sonra gelen kabul ve onay sayfası ‘i’, etik beyan sayfası ise ‘ii’ numaralandırılır ancak 

bu sayfalara numara yazılmaz. 

Yazı Tipi ve Boyutu: Times New Roman tipinde 12 punto boyutlarında yazı karakteri 

kullanılmalıdır. 

Dipnot: Tez/projede dipnot kullanılmamalıdır. 

Satır Araları: Tez metni bilgisayar ile 1,5 satır (18 pt) aralıkla iki yana yaslı olarak 

yazılmalıdır. Paragraflarda ilk satır girintisi 1 cm olmalıdır. Bloklanmış alıntılarda 1 satır (12 pt) 

boşluk bırakılmalıdır. “Kaynakça” bölümü tek satır aralığında yazılmalıdır. 

Paragraflar: Paragrafların ilk satırı soldan hizalanmalı, 1 cm girinti yapılmalıdır 

Bölüm Başlıkları: Tezlerde ana bölümler 1, 2, 3, … ile numaralandırılır. her alt bölüm, içinde 

yer aldığı bölüm ve alt bölümlerin numarasını da alır. Örneğin; 1.1., birinci bölümün birinci alt 

bölümü; 1.1.1, birinci bölümün birinci alt bölümünün birinci alt bölümü anlamına gelir. 

Birinci düzey başlıklar, yani bölüm başlıkları yeni bir sayfadan başlar ve bütün sözcükler 

büyük harfle, koyu ve 14 punto boyutlarında yazı karakteriyle yazılır, metin ortalanır.  

İkinci düzey başlıklarda bütün sözcükler büyük harfle, 12 punto ve koyu yazılır, sol kenardan 

hizalanır. 

Üçüncü düzey başlıklarda bütün sözcüklerin ilk harfleri büyük, diğerleri küçük harfle, 12 

punto olarak koyu yazılır ve sol kenardan hizalanır. 

Dördüncü ve daha alt düzeylerdeki başlıklarda ise bütün sözcüklerin ilk harfleri büyük, 

diğerleri küçük yazılır ve sol kenardan hizalanır. Bunlar koyu yazılmaz. 

Bütün başlıklar numaralandırılır ve başlıklardan önce 2 satır (24 pt), sonra 1,5 satır (18 pt) 

boşluk bırakılır. 

Tezin/Raporun Ciltlenmesi 

Cilt: Tez, beyaz Amerikan Bristol karton (en az 160 g/m
2
 ağırlıklı) ile ciltlenmelidir. 

Sırt yazısı: Tezin/Projenin sırtına yukarıdan aşağıya doğru okunacak biçimde, tezin/projenin 

adı, yazar adı, tezin/projenin kabul edildiği yıl yazılır. Cilt sırtına sığmaması halinde tezin/projenin 
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adı uygun şekilde kısaltılabilir. Sırt yazısı dış kapakta kullanılan karakter boyutundan daha büyük 

olamaz. Tezin/projenin adı üst kenardan 2 cm boşluk bırakılarak sola hizalı olarak yazılır. Tarih ile 

alt kenar arasında da 2 cm boşluk bırakılmalıdır. Diğer boşluklar eşit olarak düzenlenir. 

 

4. Tezin Düzenlenmesi 

Tez/projenin ilk sayfaları, çalışmanın içeriğini yansıtan ve çalışma hakkında bilgi veren 

sayfalardır. 

Ön (Dış) kapak: Ön kapak sırasıyla Logo, Üniversite, Enstitü ve Anabilim Dalı bloğu, 

Tezin/Raporun Başlığı, Adayın Adı ve Soyadı, Tezin/Raporun Türü, Basım Yeri ve Yılı 

bölümlerinden oluşur (Ek 1). Sayfanın sol ve sağ kenarlarında 3 cm, üst ve alt kenarlarında ise 2 

cm boşluk bırakılır. Logonun yüksekliği 20 mm’yi geçmeyecek şekilde olmalıdır. Bütün yazılar 

ortalanır. Tez konusunun başlığı 14-18 punto, tamamı büyük harflerle koyu, diğer yazılar koyu 

olmayacak şekilde 12 punto ve normal olmalıdır. 

(İlk) boş sayfa: Tezi/Projeyi ve cildi korumak amacıyla ön (dış) kapaktan hemen sonra 

tezin/projenin basıldığı kağıttan boş bir sayfa eklenir. Bu sayfaya numara verilmemelidir. 

İç kapak: Ek 2’de belirtildiği şekliyle yer almalıdır. Tüm yazılar ortalanmış olmalıdır. 

Başlık büyük harflerle yazılmalıdır. Tüm yazılar tek satır aralığında yazılmalıdır. Başlık, sayfanın 

üst sınırından 5 cm aşağıda olmalıdır. İç kapak sayfasındaki tüm yazılar koyu olmayacak şekilde 

başlık da dahil 12 punto olmalıdır. 

Kabul ve onay sayfası: Ek 3’te yer aldığı şekliyle, jüride bulunan tüm üyelere 

mürekkepli siyah veya mavi kalemle imzalatılmalıdır. Tez/projenin kopyalarında bulunan onay 

sayfalarının hepsi orijinal olmalıdır; kopyaları geçersizdir. Bu nedenle onay sayfasından yeteri 

kadar kopya alıp her birini jüri üyelerine ayrı ayrı imzalatmanız tavsiye edilir. 

Tez etik kurallar uyum beyan sayfası: Ek 4’te belirtildiği gibi, tez sahibinin çalışmada 

kopyalama olmadığını ve kurallara uygun olarak hazırladığını kabul ettiği sayfadır. Bu sayfa 

mürekkepli siyah veya mavi kalemle öğrenci tarafından imzalanmalıdır. 

Teşekkür (veya Önsöz): Burada öğrenci tez/projesini yazması sırasında yardım eden ya 

da özel olarak yakınlık duyduğu kişi veya kişilere teşekkür edebilir (Ek 6). “TEŞEKKÜR” 

başlığı ortalanmalı ve sayfanın üst sınırından 5 cm aşağıda olmalıdır. Teşekkür yazısı başlıktan 

sonra 3 cm aşağıdan başlamalıdır. Teşekkür yazısı zorunlu değildir. 

Özet/Abstract (İngilizce özet) sayfası: Özet (Ek 6) ve Abstract (Ek 7), tez/projenizde 

anlattıklarınızı çok kısa bir şekilde Türkçe ve İngilizce olarak özetleyen bölümlerdir. Özet en 
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fazla 300 kelime olmalıdır. Özetinizin bir de İngilizce çevirisini yapmanız gerekmektedir. Hem 

Türkçe hem İngilizce özetin sonunda anahtar kelimeler yer almalıdır. Özet ve Abstract yazımında 

tek satır aralığı kullanılmalıdır. 

İçindekiler: Bu bölüm, tez/projede yer alan her bir başlığı ve sayfa numarasını 

belirtmelidir (Ek 8). Her başlık ve sayfa numarası arasını noktalar doldurmalıdır. 

“İÇİNDEKİLER” başlığı sayfaya ortalanmalı ve sayfanın üst sınırından 5 cm aşağıda yer 

almalıdır. Başlıktan sonraki ilk satır başlıktan 3 cm aşağıda olmalıdır. Sayfa numaraları sağ 

kenara yapışık olmalıdır. Her bir bölüm başlığını atarken bir tane boş satır bırakılmalıdır.  

Simgeler ve kısaltmalar: Bu bölümde varsa tez/projede kullanılan kısaltmalar liste 

halinde belirtilmelidir (Ek 9). “SİMGELER VE KISALTMALAR” başlığı sayfaya ortalanmalı 

ve sayfanın üst sınırından 5 cm aşağıda yer almalıdır. Başlıktan sonraki ilk satır başlıktan 3 cm 

aşağıda olmalıdır. 

Tablolar listesi: Tez/projede kullanılan tablolar bu bölümde sayfa numaralarıyla 

listelenmelidir (Ek 10). “TABLOLAR LİSTESİ” başlığı sayfaya ortalanmalı ve sayfanın üst 

sınırından 5 cm aşağıda yer almalıdır. Başlıktan sonraki ilk satır başlıktan 3 cm aşağıda olmalıdır. 

Sayfa numaraları sağ kenara yapışık olmalıdır. 

Şekiller listesi: Tez/projede kullanılan şekiller bu bölümde sayfa numaralarıyla 

listelenmelidir (Ek 11). “ŞEKİLLER LİSTESİ” başlığı sayfaya ortalanmalı ve sayfanın üst 

sınırından 5 cm aşağıda yer almalıdır. Başlıktan sonraki ilk satır başlıktan 3 cm aşağıda olmalıdır. 

Sayfa numaraları sağ kenara yapışık olmalıdır. 

Tez Metni: 

1) GİRİŞ 

Tezin “GİRİŞ” bölümünde okuyucuya konuya hazırlayıcı nitelikte bilgiler sunulur. 

”GİRİŞ” bölümünde tez çalışmasında ele alınan problemin ne olduğuna, araştırmanın amacına, 

önemine, (varsa) varsayımlarına, sınırlılıklarına ve araştırmada kullanılan tanımlara(kavramlara) 

numarasız ayrı alt başlıklar olarak yer verilir. ”GİRİŞ” bölümü numaralandırılmaz. 

Problem Durumu/ Konunun Tanımı 

Çözümlenmesi amaçlanan bilimsel/sanatsal sorun etraflıca tanımlanmalıdır. Bunun için, 

daha önce yapılan çalışmalar arasındaki ilişkiler, benzerlikler ve farklılıklar ortaya konularak 

literatür taranır. Kavramsal çerçeve, yöntem, teknik ve paradigmalardan da yararlanılmalıdır. 
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Araştırmanın Amacı: 

Araştırmanın amacı, yapılan araştırma ya da uygulamalar ile problemin nasıl çözüleceğini 

ifade etme, yani sonuçta nelerin beklenildiğini baştan ortaya koyma demektir. Araştırmanın 

amacı iki farklı düzeyde ifade edilir. Birinci düzeyde araştırmanın genel amacı ortaya konulur. 

İkinci düzeyde ise, bu genel amacı gerçekleştirebilmek için cevaplanması gereken sorulara ya da 

test edilecek alt amaçlara yer verilir. Araştırmanın amacı; ortaya konulan problemi, belirtilen alt 

amaçlar çerçevesinde çözecek nitelikte olmalıdır. 

Araştırmanın Önemi 

Tezin bu bölümünde araştırmacı, araştırmanın dayandığı kuramsal ya da kavramsal 

çerçeveyi anladığını göstermelidir. Bu temele dayalı olarak araştırmacı, araştırmanın niçin gerekli 

olduğunu ve değerinin gerekçelerini ortaya koymak durumundadır. Ör: Araştırma sürecinde 

ulaşılan yargı ve konu ile ilgili bilgi yokluğunu belirtmelidir. Araştırmanın amaçlarında belirlenip 

toplanan verilerin hangi kuramsal ya da pratik sorunun çözümünde ve nasıl kullanılabileceğinin 

açıklanması gerekir. Araştırmanın öneminde araştırmacı, araştırmayı yapmadaki kendi amacını 

ortaya koymalıdır. Araştırmanın amacı hem nesnel hem de özneldir. Yoruma ve tartışmaya açık 

olmalıdır. 

Varsayımlar/Sayıltılar: * 

Araştırmacı kendi yaptığı şeyler için varsayımda bulunmamalı, kendisinin yapmadığı 

ancak araştırmasını etkileyen durumlar için varsayımda bulunmalıdır. Varsayım/sayıltı bir 

araştırmada doğru olarak kabul edilmiş yargılar ya da genellemelerdir. Araştırmacı kanıtlanması 

güç ya da imkânsız görülen kişisel görüş ve inançlara göre değişebilen bazı konularda kendi 

kişisel tercihini ortaya koyarak çalışmasındaki temel dayanakları belirleyebilir. 

*Gerekli görülen araştırmalarda bu bölüme yer verilmelidir. 

Sınırlılıklar 

Hemen her araştırma belirli sınırlılıklara sahiptir. Araştırmacının, çalışmasını sınırlayan 

bütün faktörleri (dönem, akım, teknik, malzeme vb.) rapor etmesi gereklidir. Sınırlamalar 

kavramsal (tanımsal) ve yöntemsel olmak üzere iki grupta ele alınabilir. 

 

Tanımlar: 

Araştırmada belirsiz ya da açık olmayan ifadeler açıklığa kavuşturulmalıdır. Araştırmada 

fikirlerin doğru ifade edilmesinde terimlerin anlaşılır olmasının büyük faydası vardır. Bu bölüm 

sözlük tanımının yanı sıra araştırmacının araştırmaya özgü kullandığı tanımları da içermelidir. 
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Araştırma raporunda sıkça tekrarlanacak bazı ifadeler kısaltılarak kullanılmalıdır. Tez 

içerisindeki sembol ve kısaltmalar, ayrı sayfalarda olmak şartı ile liste hâlinde ve alfabetik sıra ile 

verilir. Bu gibi durumlarda kısaltmaların ne anlama geldiği açıkça belirtilmelidir. 

2) ANA METİN 

Tezin giriş bölümü ile sonuç ve öneriler bölümleri arasında yer alan bölümlerin tamamı 

Ana Metin olarak adlandırılır. Ancak "ANA METİN" diye bir başlık kullanılmaz. Giriş’ten sonra 

tezin bölümleri yer alır. Tezin bölümleri, gerek duyulan ayrıntı düzeyine bağlı olarak tezi sonuca 

götürecek bilgi ve açıklamaları, uygun düşünce silsilesi içinde ortaya koyar. 

Tez konusunun niteliğine, yapılan araştırmanın ayrıntısına ve tezin hacmine göre ana 

metin; birinci, ikinci ve üçüncü dereceden numaralı alt bölümlere ayrılabilir. Bunların her biri 

için uygun bir başlık (Örneğin; Kavramsal Çerçeve ve İlgili Araştırmalar, Yöntem, Bulgular ve 

tartışma gibi) ve uygun bir alt bölüm başlığı ile numaralama sistemi kullanılır. Gerekli 

görüldüğünde bir bölümde verilen numaralı başlıkların altında numarasız alt başlıklar 

kullanılabilir. Sırası ile 6. derece başlık için düz altı çizili, 7. derece başlık için italik ve 8. derece 

başlık için ise italik altı çizili ara başlıklar kullanılabilir. Bu başlıklara (6., 7. ve 8. derece 

başlıklar) numara verilmez. 

3) SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu bölüm “SONUÇ” veya “SONUÇ VE ÖNERİLER” şeklinde ve bölüm numarası ile 

birlikte verilmelidir. Tezin en son bölümünde oluşturulan bu kısımda araştırma problemi, 

yöntemi, her bir sonucun yorumu, çalışmanın sınırlılıkları ve bulguların ileriye dönük 

uygulamaları konusunda kısa bir özet yer alır. 

Bu kısımda önemli olan, araştırmayla ilgili en önemli istatistiksel sonuçların belirlenip 

yorumlanmasıdır. Her bir önemli sonuç incelenirken; 

• Gerçekten bu sonuç önemli mi? Neden? 

• Sonuç önceki araştırmalarla tutarlı mı? Tutarlı değilse neden? 

• Sonuç farklı açılardan ifade edilebilir mi? 

• Alternatif ifade şekillerinden öncelikli olanlar var mı? 

• Sonuç daha ileri düzeylerde ve farklı ortamlarda araştırma yapma açısından önemli mi? 

• Eğer sonuç ileri araştırmalara yol açıyorsa bu araştırmalar neler olabilir? sorularına 

cevaplar verilmelidir. 

Yukarıdaki sorulara verilecek cevaplar araştırmayı okuyup, sonuçları uygulayacaklar 

açısından oldukça önemlidir. 
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Başkalarının yaptığı araştırmalar da dikkate alınarak sonuçlar arasındaki benzerlik ve 

farklılıklar, ortaya atılan düşünceler açıklığa kavuşturulup pekiştirilmelidir. Daha önceden dile 

getirilen noktalar tekrar tekrar vurgulanmamalıdır. Her bir ifade araştırmacının ortaya koyduğu 

sonuçları güçlendirirken, okuyucunun da problem hakkında ufkunu genişletmelidir. Araştırmayla 

ilgili bazı temel sorular dile getirilebilir, ancak her soruna değinilmemeli ve olumsuz sonuçlar da 

göz ardı edilmeden kabullenilmelidir. 

Polemiklere ve basit tartışmalara yer verilmemelidir. Araştırmanın teorik ve uygulamayla 

ilgili sonuçları ortaya konularak geliştirilmesi yönünde önerilerde bulunulabilir veya yeni bir 

araştırma tavsiye edilebilir. 

Bu açıklamalar kısa olmalı ve aşağıdaki sorular göz önüne alınmalıdır. 

1. Araştırma bilime ne katkı sağladı? 

2. Çalışma orijinal bir problemin çözülmesine nasıl katkı sağladı? 

3. Teori ve uygulama açısından araştırmadan hangi sonuçlar çıkarılabilir? 

Bu sorulara verilecek cevaplar araştırmacının bilime temel katkılarını ortaya koyacaktır.  

Yapılan öneriler araştırmaya dayalı olmalıdır. Araştırmanın amaç ve alt amaçları, 

hipotezleri vb. dikkate alınmalıdır. Araştırmayla doğrudan ilgili olmayan konular hakkında 

önerilerde bulunulmamalıdır. 

Denklemler ve Formüller: Profesyonel bir görüntü için tüm denklem ve formüller uygun 

bir denklem editörü ile yazılmalıdır. Aşağıdaki örnekte görüldüğü gibi, kısa formüller metin 

içerisinde yer alabilir. 

Örnek: Verilen indirim planına göre, satıcı miktar yüzdesini ve kullanım süresini işler. Bu 

çalışmada aynı varsayımla             formülü kullanılacaktır. 

Uzun ve tartışma boyunca kullanılacak denklem ve formüller, ilgili alanın içerisinde sola 

dayalı olarak yazılmalıdır. Her bir denklem ve formül, ondalıklı ve ardışık olarak 

numaralandırılmalı; parantez içerisinde bu numara belirtilmelidir (örneğin, (1.1), (1.2),..., (A.1), 

(A.2), gibi). Numara verilirken ilk basamak tezin bölümünü veya ek numarasını; ikinci basamak 

ise denklem veya formülün tezdeki sırasına göre numarasını göstermelidir. Denklem numaraları 

sağa dayalı olarak yazılmalıdır. 

Şekiller ve Tablolar: Şekiller ve tablolar mümkün olduğunca hepsi aynı sayfada yer 

alacak şekilde, metin içerisinde uygun bir yere yerleştirilir. Şekiller ve tablolar, tüm çalışma 

boyunca ardışık olarak numaralandırılmalı ve isimleri kalın harflerle (bold) ve baş harfleri büyük 
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olarak yazılmalıdır. Şekil isimleri şeklin altında; tablo isimleri tablonun üstünde 11 punto 

şeklinde yer almalıdır. 

Bir sayfayı geçen şekil ve tablolar için, şekil ve tablo numarası tekrarlanmalı; ancak isim 

tekrar yazılmadan, sadece parantez içerisinde “devam” yazılmalıdır. Şayet tablo veya şekil bir 

başka kaynaktan aynen alınmışsa altında kaynağı mutlaka belirtilmelidir. 

Görsel nesnelerin (tablo, şekil, resim, fotoğraf vb.) başlıkları 1 satır aralıklarla görsel 

nesneyi ortalayacak şekilde yazılmalıdır. Metinle aralarında önce 12 nk, sonra 6 nk’lık aralık 

bırakılmalıdır. Görsel nesnelerden tablo ve şekillerin harf büyüklüğü gerektiğinde 8 puntoya 

kadar düşürülebilir. 

Örnek (Tablo): 

Tablo 3. Firmaların Satış Miktarları ve İskonto Oranları 

 Satış İskonto 

Firma 1 5000 birim %5 

Firma 2 60000 birim %20 

Firma 3 3000 birim %4 

Firma 4 50000 birim %18 

Kaynak: …………………………... 

 

Örnek (Şekil): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4. Satın Alma Envanter Düzeyi 

Atıf Usulleri ve Kaynakça: Akademik çalışmalarda bir başkasının çalışmasından 

yararlanılması halinde, ilgili çalışmaya atıfta bulunulması zorunlu olup, aynı zamanda bilim ve 

sanat etiğinin bir gereğidir. Yararlanılmış olan bir çalışmaya atıfta bulunulması, bir taraftan o 

Envanter 

Düzeyi 

Dönemler 
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çalışmayı yapan insanın taltif edilmesi anlamına gelirken, diğer taraftan da yapılan çalışmanın 

niteliğini ve bilimsel gücünü artıracaktır. Bundan dolayı tezlerde yararlanılan çalışmalara mutlaka 

atıfta bulunulmalıdır. 

Atıfta bulunmaya ilişkin olarak doğrudan ve dolaylı olmak üzere iki farklı yöntem 

bulunmaktadır. Birincisinde, yararlanılan çalışmadaki metin anlatımı hiç değiştirilmeksizin 

alınmışsa, bu durumda söz konusu metin tırnak işareti içerisinde aynen yazılır ve tırnak 

işaretinden sonra ilgili çalışmaya atıf yapılır. 

Örnek: 

“İzmir’de varlığı belirlenen han sayısı 76’dır. Bunların 20’si, XVII. Yüzyılda, 15’i de 

XVIII. Yüzyılda yapılmıştır. Kentteki bedestenlerin genellikle XVIII. Yüzyılda yapıldığı 

sanılıyor” (Özkaya, 2007: 148). 

Diğerinde ise yararlanılan çalışmadaki anlatım değiştirilerek veya özetlenerek alınmışsa, 

bu durumda da ilgili çalışmaya atıfta bulunulmalıdır. 

Örnek: 

Giderek çokuluslu işletmelerin -farklı ülkelerde üretim yapan veya üretimi kontrol eden 

işletmeler- tercihleri ve faaliyetleri, endüstriyel rekabet gücünün odak noktasını oluşturmaktadır 

(Lloyd, 1998: 162). 

Ayrıca, yararlanılan bir çalışmada kullanılan başka bir kaynağa yapılan atıf için, dolaylı 

atıfdan yararlanılmalıdır. 

Örnek: 

S. Görpe’ye göre, kurum kimliği bir kurumun kişiliği ve görüntüsü, görsel ve fiziksel  

özelliklerle,  kurum kültürünün oluşturduğu kimliktir (Aktaran: Korkmaz, 2007: 387). 

Yukarıda açıklanan durumlara uyulmaması, yani başkalarının düşüncelerinin, verilerinin 

ve/veya araştırma sonuçlarının kaynak gösterilmeksizin kullanılması, bilimsel anlamda 

sahtekârlıktır. Diğer bir ifadeyle başkalarının düşüncelerini, görüşlerini ve/veya araştırma 

sonuçlarını bilgi kaynağını belirtmeksizin ve ilgili çalışmaya atıfta bulunmaksızın bilerek veya 

bilmeyerek kullanılması ve bunların tezi hazırlayanın kendi düşünceleri gibi sunulması, intihal 

olarak tanımlanmaktır. Bu tür bir davranış suçtur. 

Hazırlanan bir tezde intihal kapsamında değerlendirilebilecek bir durumun tespiti halinde 

ilgili öğrenci hakkında disiplin soruşturması açılabilmektedir. Genellikle etik açıdan ele 

alınmakla birlikte intihal, disiplin soruşturmasına bağlı olarak hukuki açıdan üniversiteden ya da 

meslekten atılma gibi cezai sonuçlara da yol açabilmektedir. 
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Kaynakların Metin İçerisinde Gösterimine İlişkin Kurallar 

Kaynaklara yapılan atıflar, dipnot yerine metnin içinde parantez arasında yapılmalıdır. 

Parantez içerisindeki ifadelerde şu sıra izlenmelidir: 

Yazar(lar)ın soyadı, kaynağın yılı: sayfa numarası/numaraları. 

Alınan kaynağın isminin uzun olması halinde kısaltmalardan yararlanılabilir. 

—Tek Yazarlı Kaynağa Atıf 

(Özakpınar, 2004: 126). 

—İki Yazarlı Kaynağa Atıf 

(Eren ve Kök, 2006: 15). 

—İkiden Fazla Yazarlı Kaynağa Atıf 

(Gujarati vd., 2005: 210). 

—Aynı Konuda Birden Fazla Kaynağa Atıf 

(Ünsal, 1998: 29; Dinler, 2006: 28–33). 

—Dolaylı Atıf 

(Aktaran: Akın, 1997: 57). 

—Bir Yazarın Aynı Yıl Yayınlanmış Eserlerine Atıf 

(Nash, 1996a: 10) (Nash, 1996b: 28). 

—Soyadları Aynı Yazarlara Atıf 

(A. Kaya, 2002: 16) (M. Kaya, 2005: 86). 

—Yazarı Bilinmeyen ve İnternetten Ulaşılan Kaynaklara Atıf 

(“Sanal”, 2008: 15), (Rekabet Kurumu, 2007), (www.tuik.gov.tr). 

—Yayın Tarihi Olmayan Kaynaklara Atıf 

(Gemci, t.y.: 25). 

—Kaynağın Tamamına Yapılan Atıf 

(Bulut, 2001). 

—Tüzel Kişi (Devlet Planlama Teşkilatı) Yazarlı Bir Yayınına Atıf 

(DPT, 2004: 14). 

 

 

 

 

—Görüşmelere Atıf 
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(M. Kaya ile kişisel iletişim, 9 Mart 2003). 

Kaynakların Kaynakçada Gösterimine İlişkin Kurallar 

1) Kaynakça listesindeki birinci satırdan sonraki satırlar soldan 0.4 cm girintili olarak 

yazılmalıdır. 

2) Kaynakçada tezde adı geçen ve atıf yapılan (yararlanılan) kaynaklar yer almalıdır. 

3) Kaynakçada tek kelimelik isimli dergiler kısaltılmamalı, dergi isimlerinin kısaltılmasında 

uluslararası uygulamalar kullanılmalıdır. 

4) Atıf yapılan kitabın başyazarı yoksa yazarlara ait ön kısımda editör isimleri yazılmalıdır. 

5) Basılmakta olan bir kaynağa atıf yapılmışsa, kaynakçada bu husus “baskıda” veya “in press” 

şeklinde belirtilmelidir. 

Aşağıda verilen örneklere uygun olarak hazırlanan kaynakça, tezin sonuçlar ve öneriler 

bölümünden sonra, soyadı ve yayın yılı dikkate alınarak, alfabetik olarak sıraya 

konulmalıdır. 

Kitapların Kaynakçada Gösterilmesi 

—Tek Yazarlı Kitaplar 

Yazar, A. (Yayın Yılı). Kitap Adı (Baskı). Yayın Yeri: Yayınevi. 

Ünsal, Erdal M. (1998). Mikro İktisat (3. Baskı). Ankara: Kutsan Ofset Matbaacılık. 

Hirshleifer, Jack (1988). Price Theory and Applications (6th Edition). London: Prentice-Hall. 

—İki veya Çok Yazarlı Kitaplar 

Yazar, A, Yazar, B ve Yazar, C (Yayın Yılı). Kitap Adı (Baskı). Yayın Yeri: Yayınevi. 

Ahlatçıoğlu, Mehmet ve Tiryaki, Fatma (1998). Oyunlar Teorisi (2. Baskı). İstanbul: Yıldız 

Teknik Üniversitesİ Yayını. 
 

Baumol, William J., Panzar, John C. and Willig, Robert D. (1982). Contestable Markets and the 

Theory of Industry Structure (2th Edition). New York: Harcourt Press. 
 

—Bir Yazarın Aynı Yıl İçinde Birden Fazla Yayınından Yararlanılmışsa 

Yazar, A (Yayın Yılıa, b, c). Kitap Adı. Yayın Yeri. Yayınevi. 

Nash, John F. (1996a). Equilibrium points in n-persons games. (Edited By: John F. Nash and Ken 

Binmore). Essays on Game Theory . New York: Edward Elgar Publishing, 9-10. 
 

Nash, John F. (1996b). Non-cooperative games. (Edited By: John F. Nash and Ken Binmore). 

Essays on Game Theory. New York: Edward Elgar Publishing, 22–33. 
 

—Tüzel Kişi Yazarlı Kitaplar 

Tüzel Kişi. (Yayın Yılı). Kitap Adı. Yayın Yeri. Yayınevi. 
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TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel Teknik Araştırma Kurumu). (2002). 21. Yüzyılda Bilimsel 

Yayıncılık: Hedefler ve Yaklaşımlar. Ankara: TÜBİTAK. 
 

—Çeviri Kitaplar 

Yazar, A (Yayın Yılı). Kitap Adı. (Çeviren(ler): Ad Soyad). Yayın Yeri. Yayınevi. 

Punch, Keith, F. (2005). Sosyal Araştırmalara Giriş. (Çevirenler: Dursun Bayrak, H. Bader 

Arslan ve Zeynep Akyüz). Ankara: Siyasal Kitabevi. 
 

—Kitap İçinde Bölüm 

Yazar, A (Yayın Yılı). Bölüm adı. (Editör: Ad Soyad). Kitap Adı. Yayın Yeri: Yayınevi, sayfa 

numaraları. 

Akkaya, Şahin, Paksoy, Mustafa, Özbek, Mustafa ve Öztürk, Alihan (1999). Kahramanmaraş 

tekstil sektörünün iç ve dış ticaret sorunları. (Editör: M. Tuba Ongun). Anadolu’da Hızla 

Sanayileşen Kentler: Kahramanmaraş Örneği. Ankara: Türkiye Ekonomi Kurumu, 105–122. 
 

Antonelli, Gilberto and De Liso, Nicola (1997). An appraisal of the economic analysis of 

technological change: the path to the last decade, (Edited by: Gilberto Antonelli and Nicola 

De Liso). Economic of Structural and Technological Change. London: Routledge, 1–47. 
 

Makalelerin Kaynakçada Gösterilmesi 

—Tek Yazarlı Bilimsel Dergi Makalesi 

Yazar, A (Yayın Yılı). Makale adı. Dergi Adı, cilt (sayı), sayfa numaraları. 

Şengül, Ramazan (2007). Yerel referandum. Necmettin Erbakan Üniversitesi İktisadi ve İdari 

Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 7 (Emin Kayar Özel Sayısı), 

183-197. 
 

Arrow, Kenneth J. (1962). The economic implications of learning by doing. Review of Economic 

Studies, 29, 155-73. 
 

—Çok Yazarlı Bilimsel Dergi Makalesi 

Yazar, A, Yazar, B ve Yazar, C (Yayın Yılı). Makale adı. Dergi Adı, cilt (sayı), sayfa numaraları. 

Eruygur, Ozan, Özçelik, Emre ve Taymaz, Erol (2004). Tekstil ve hazır giyim sanayilerinde 

uluslararası rekabet. İktisat-İşletme ve Finans Dergisi, 19 (217), 5-23. 
 

Contractor, Farok and Lorange, Peter (1988). Competition vs. cooperation: a benefit/cost 

framework for choosing between fully-owned investments and cooperative relationships. 

Management International Review, 28 (Special Issue), 5-18. 
 

—Yazarı Belli Popüler Dergi Makalesi 

Yazar, A (Ay Yıl). Makale adı. Dergi Adı, cilt, sayfa numaraları. 

Serfin, Oliver (Februar-Maerz 2008). Automobile markenwelten. Deutschland, 1/2008, 12-17. 

—Yazarı Belli Olmayan Popüler Dergi Makalesi 

Makale adı. (Ay Yıl). Dergi Adı, cilt, sayfa numaraları. 
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Moderne umweltpolitik. (April-Mai 2008). Deutschland, 2/2008, 50-51. 

—Gazete Makalesi 

Yazar, A (Tarih). Makale adı. Gazete Adı, sayfa numara(sı)ları. 

Turan, Rahmi (26 Mayıs 2008). Bugünlere nasıl geldik? Hürriyet, 22. 

Basılı Kaynakların ve Elektronik Kaynakların Kaynakçada Gösterilmesi 

—Çalışma ve Tartışma Metinleri 

Yazar, A (Yayın Yılı). Yayın Adı. Yayının Türü. Yayın Yeri. Yayın No. 

Karaca, Orhan (2006). Enflasyon Hedeflemesi Gelişmekte Olan Ülkelerde Çalışır Mı? Tartışma 

Metni. Türkiye Ekonomi Kurumu. Yayın No. 2006/12. 
 

Zollo, Maurizio and Singh, Harbir (2000). The impact of Knowledge Codification, Experience 

Trajectories and Integration Strategies on the Performance of Corporate Acquisitions. 

Working Paper. Management Department, The Wharton School, University of Pennsylvania. 

No. 98/24. 
 

—Yayınlanmış Bildiri 

Yazar, A (Yayın Yılı). Bildiri adı. Kitap Adı. Konferansın Tarihi. Yayın Yeri: Yayınevi, sayfa 

numaraları. 
 

Güneş, İsmail (2003). Dışsallılar teorisi ve ağ dışsallıkları. II. Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim 

Kongresi Bildiriler Kitabı. 17-18 Mayıs. Kocaeli: Beta Basım-Yayım, 117-130. 
 

Cornelia, Haber (2001). Modeling cooperative applications with multiuser interactions. 

Proceedings of the 12th International Workshop on Database and Expert Systems 

Applications. September 03-07. Washington, DC: IEEE Computer Society Press, 519-523. 
 

—Yayınlanmamış Bildiri 

Yazar, A (Tarih). Bildiri adı. (Bildiri). Toplantı Adı, Toplantı Yeri. 

Yonta, Yaşar (9-11 Şubat 2006). Bilgi yönetiminde son gelişmeler: Amazoogle, işbirliği ve açık 

erişim (Bildiri). Akademik Bilişim ’06, Gaziantep. 
 

Gadad, A. Magid and Thomas, Hardy M. (5-8 April 2000). The effects of divestiture on seller 

operating performance and shareholder’s wealth: UK evidence. 7th Annual Conference 

Multinational Finance Society, Philadelphia. 
 

—Kompakt Disk (CD) Ortamında Yayınlanmış Bildiriler 

Yazar, A (Yayın Yılı). Bildiri adı. Konferansın Adı, Konferansın Tarihi, Konferansın Yeri: 

Yayının Türü. 

Gönel, Feride (2002). How important is trade performance of Turkey’s information and 

communication technologies. 6th METU International Conference in Economics, September 

11-14, Ankara: CD-ROM Basımı. 
 

—Poster 

Yazar, A (Tarih). Poster adı. (Poster). Toplantı Adı, Toplantı Yeri. 
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Önal, İnci (18-24 August 2002). Historical perspectives on school librarianship (Poster). 68th 

IFLA General Conference and Council, Glasgow. 
 

—Patent 

Buluş Yapan, A (Yıl). Buluş Adı. Ülke patent No. Patent Yeri: Patenti Veren Kurum. 

Kavur, Keith (2006). Heart Flowerport, U.S. Patent No. D518, 755. Washington, DC: U. S. 

Patent and Trademark Office. 

 

—Danışma Kaynakları-Sözlük 

Yazar, A (Yayın Yılı). Sözlüğün Adı. Yayın Yeri: Yayınevi. Örnek-39: 

Altan, Naci (2003). Bilgisayar Terimleri Ansiklopedik Sözlüğü (3. Baskı). Ankara: Sistem 

Yayıncılık. 
 

—Danışma Kaynakları-Ansiklopedi Makalesi 

Yazar, A (Yayın Yılı). Makalenin adı. Ansiklopedinin Adı, cilt, sayfa numaraları. Yayın Yeri: 

Yayınevi. 

Ersoy, Osman (1973). Kağıt ve kağıtçılık. Türk Ansiklopedisi, 21, 112–115. Ankara: Milli 

Eğitim Bakanlığı. 
 

—Rapor 

Yazar, A. (Yayın Yılı). Raporun Adı (Rapor No). Yayın Yeri: Yayınevi. 

DPT (Devlet Planlama Teşkilatı). (2004). Devlet Yardımlarını Değerlendirme Özel İhtisas 

Komisyonu Raporu (Rapor No: 2681). Ankara: Devlet Planlama Teşkilatı. 
 

—Arşiv Belgeleri 

Arşivin Adı, Belgenin Adı (Sayısı) 

BOA (Başbakanlık Osmanlı Arşivi), Name-i Hümayûn Defteri (10). 

—Tezler 

Yazar, A (Yıl). Tezin Adı. Programın Adı, Üniversite ve Enstitünün Adı, Yer. 

Erdemir, Namık K. (2005). Enflasyon Muhasebesi Uygulamalarında Meydana Gelen Aksaklıklar 

ve Çözüm Önerileri, Yüksek Lisans Tezi, Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü, Konya. 
 

Bezirci, Muhammet (2003). Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesinde Risk Analizi ve Karar 

Destek Sistemleri, Doktora Tezi, Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 

Konya. 
 

—Yasa ve Yönetmelikler 

Kanunun Adı. (Yıl). Yayın Adı, sayı, Yayın Tarihi. 

Devlet Memurları Kanunu. (1965). T.C. Resmi Gazete, 12056, 23 Temmuz 1965. 

—Elektronik Kaynak 



 17 

Yazar, A. (Yayın Yılı). Yayın Adı. Elektronik adres, Erişim Tarihi. 

DPT (Devlet Planlama Teşkilatı). (Temmuz 2004). e-Dönüşüm Türkiye Projesi Kısa Dönem 

Eylem Planı: Değerlendirme Raporu (Rapor No: 2). 

www.bilgitoplumu.gov.tr/kdep/rapor/KDEPHaziran2004.pdf, Erişim Tarihi: 02.04.2006. 
 

Rahman, Mazifur M. (2003). A Panel Data Analysis of Bangladesh’s Trade: The Gravity Model 

Approach. http://www.etsg.org/ETSG2003/papers/rahman.pdf, Erişim Tarihi: 11.12.2007. 
 

Radyo, Televizyon, Müzik ve Sahne Sanatlarının Kaynakçada Gösterilmesi 

—Film 

Soyadı, A (Yapımcı), Soyadı, B (Senarist), Soyadı, C (Yönetmen). (Yıl). Filmin Adı (Film). 

Yayın Yeri: Yayıncı. 

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (Yapımcı), Özakman, Turgut (Senarist) ve Öztan, Ziya 

(Yönetmen). (1996). Kurtuluş (Film). Türkiye: Türkiye Radyo Televizyon Kurumu. 
 

—Radyo ve Televizyon Programı 

Soyadı, A (Yapımcı). (Tarih). Programın Adı. Yayın Yeri: Yayıncı. 

Berki, Türev (Yapımcı). (8 Mart 2006). Promenad (Radyo Programı). Ankara: Radyo Hacettepe. 

—Performans-Konser/Resital 

Besteci. Konserin/Resitalin Adı. Yorumcu: Ad Soyad. Şehir: Salon. (Tarih). 

Erkin, Ulvi Cemal. Piyano Sanatı. Yorumcu: Türev Berki. Ankara: Bilkent Konser Salonu. (9 

Nisan 2006). 
 

—Performans-Bale 

Koreograf. Gösterinin Adı. Başrol: Ad Soyad. Şehir: Salon. (Tarih). 

Kınıklı, Özge. Giriş, Gelişme, Sonuç. Başrol: Özge Kınıklı. Ankara: Devlet Opera ve Balesi 

Büyük Sahne. (15 Nisan 2006). 
 

—Performans-Tiyatro 

Yazar, A. Tiyatronun Adı. Yönetmen: Ad Soyad. Başrol: Ad Soyad. Şehir: Salon. (Tarih). 

Shakespeare, William. Hamlet. Yönetmen: John Gielgud, Başrol: Richard Burton. Boston: 

Shubert Theatre. (4 Mart 1964). 
 

—Müzik Eseri 

Besteci (Yıl). Eserin Adı, Yayın No, Yayın Yeri: Yayınevi (Yayın Yılı). 

Beethoven, Ludwig van (1812). Symphony, No. 7 in A, Opus 92. New York: Dover (1988). 

—Müzik Kaydı 

Besteci (Yıl). Eserin Adı (Yorumcu: Ad Soyad). Yayın No, Albümün Adı. Yayın Yeri: Yayıncı 

(Kayıt Yılı). 
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Erkin, Ulvi Cemal (1995). Altı Prelüd (Yorumcu: Verda Erman). Ulvi Cemal Erkin: Complete 

Works for Piano Solo (CD). Avusturya: Hungaroton Classic. (1994). 
 

Ekler: Tez/projenin içeriği ile doğrudan ilişkisi olduğu halde, metni anlamaya doğrudan 

yardım etmeyen, mülakat soruları, anket formları ve benzeri materyaller ek halinde ana 

bölümlerin sonuna konabilir. Eğer birden fazla ek varsa, her birisi Ek 1, Ek 2 şeklinde 

belirtilmelidir. Metin halinde bulunan ekler için yazı biçimi aynı kalmakla birlikte, özellikle özel 

düzenlemeye sahip ekler için (anket formları ya da resimler) farklı bir satır aralığı kullanılabilir. 

Özgeçmiş sayfası: Üçüncü şahısların ağzından yazılan adayın doğum tarihi, yeri, daha 

çok öğrenimi ile ilgili akademik çalışma hayatını adres, telefon, faks ve e-posta gibi iletişim 

bilgilerini içeren bir sayfalık metindir (Ek 12). Özgeçmiş sayfası, tezin sonundaki boş sayfadan 

önce konulmalıdır. 

(Son) Boş sayfa: Tezi/Projeyi ve cildi korumak amacıyla arka kapaktan hemen önce 

tezin/projenin basıldığı kağıttan boş bir sayfa eklenir. Bu sayfaya numara verilmemelidir. 

Arka kapak: Ön kapakla aynı özellikteki kartondan olmalı ve üzerinde hiçbir yazı 

bulunmamalıdır. 

 


