
 1 

 

 

 

 

 

YÜKSEK LİSANS 

TEZ/PROJE HAZIRLAMA KILAVUZU 

 

 

 

 

Şubat 2009 

 

 

 

 

 



 2 

 

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ  

TEZ/PROJE HAZIRLAMA KILAVUZU 

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi 

Ankara 

Şubat 2009 

 

 

BU KILAVUZDA YER ALAN BİLGİLER, KILAVUZUN SONUNDA EKLER HALİNDE 

ÖRNEKLENDİRİLMİŞTİR.  

 

TEZİNİZİN ELEKTRONİK VERSİYONUNU ENSTİTÜYE VE KÜTÜPHANEYE BİR CD 

İÇERİSİNDE TESLİM ETMEK GEREKMEKTEDİR.  

TEZİNİZİN BASILI BİR KOPYASINI KÜTÜPHANEYE VE ÜÇ KOPYASINI ENSTİTÜYE TESLİM 

ETMENİZ GEREKMEKTEDİR. 

DANIŞMAN VE JÜRİ ÜYELERİNE BASILI KOPYA YAPTIRMANIZ İSTEĞE BAĞLIDIR. 

 

YÖK İNTERNET SİTESİNDE ÖĞRENCİLERİN İZLEMESİ GEREKEN ADIMLAR AÇIKÇA 

BELİRTİLMİŞTİR. LÜTFEN http://www.yok.gov.tr/arastirmacilar_duyuru.html 

SİTESİNDEN YAPMANIZ GEREKEN İŞLEMLERİ TAKİP EDİP ZAMANINDA TAMAMLAYINIZ. 

 

BU KILAVUZDA YER ALAN BİLGİLERLE İLGİLİ SORULARINIZ İÇİN LÜTFEN ENSTİTÜ 

SEKRETERİ İLE İLETİŞİME GEÇİNİZ:  

Senem ÜÇBUDAK 

sucbudak@etu.edu.tr 

312-292-4285 

 

 

 

http://www.yok.gov.tr/arastirmacilar_duyuru.html
mailto:sucbudak@etu.edu.tr


 3 

1. Giriş 

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı programlarda hazırlanması gereken tez ve 

projelerin, bilimsel bilgi ve entellektüel 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 olması ve yüksek standartları 

eksiksiz şekilde karşılaması gerekmektedir.  

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, bu bilimsel ve yüksek standartların 

korunması, geliştirilmesi ve yükseltilmesi konusunda son derece duyarlıdır. TOBB 

Ekonomi ve Teknoloji 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.  
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2. Tez/Proje ile İlgili Genel Kurallar 

 

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

hazırlanmalıdır. Her yüksek lisans öğrencisi bu kuralları okumuş ve öğrenmiş kabul 

edilmektedir. 

 

2. Savunma sınavından başarıyla çıkan yüksek lisans öğrencisi, tez jürisi 

tarafından gerekli görülen değişiklikleri eksiksiz olarak yerine getirdikten 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 kontrolünü 

yaptırmalıdır. Tez/projede yer alacak en ufak bir hata veya eksiklik, tüm tez/projenin 

biçimini 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.  
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3. Tez/Projenin Genel Yapısı 

 

 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.  

 Tez/projede yazılar 12 punto Times New Roman standart yazı karakterinde olmalıdır. 

Başlıklar 14 punto olmalıdır.  

 Tez/projede dipnot kullanılmamalıdır.  

 Tüm yazılar çift satır aralığında yazılmalıdır.  

 Virgül ve noktadan sonra bir boşluk bırakılmalıdır. ”Kaynakça” bölümü tek satır 

aralığında yazılmalıdır.  

 Uzun alıntılar tek satır aralığında ve soldan en az sekiz karakterlik boşluk bırakılarak 

yazılmalıdır. 

 Beyaz birinci hamur standart A4 kağıdına (21 x 29.7 cm; 80 g/m2) basılmış olan 

tez/projenin sol kenarında ciltlemenin rahat yapılabilemesi için en az 4 cm.lik boşluk 

bırakılmalıdır. Diğer kenarlar ise en az 2.5 cm boşluk olacak şekilde ayarlanmalıdır. 

Marjinde hiçbir yazı ya da şekil yer almamalıdır.  

 Başlıklar ortalanmalı; diğer tüm yazılar iki kenara yapışık olmalıdır.  

 Her sayfanın başında ve sonunda bir paragrafa ait en az iki satır yer almalıdır. Ana 

başlıklardan ve alt başlıklardan sonra en az birer boş satır bırakılmalıdır.  

 Her sayfa, ortada yer alacak şekilde numaralandırılmalıdır. Sayfa numaraları, 

kendisine en yakın satırdan en az 2 cm. uzakta ve yukarıda belirtilen sayfa marjini 

kurallarına uygun olmalıdır.  

 Tanıtıcı bilgilerin yer aldığı ilk sayfalar Romen rakamları ile (i, ii, iii, iv...) 

numaralandırılmalı. Başlık sayfası (ilk sayfa) ve Onay sayfalarında sayfa numarası 

olmamalı, ancak sayfa olarak sayılmalıdır. Yani bir sonraki sayfa, onay sayfası bir 

sayfa ise iii, onay sayfası iki sayfa ise iv olarak numaralandırılmalıdır.  
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 Tez/projenin içerik sayfalarının başladığı ilk sayfa Arabik numaralar (1, 2, 3, 4...) ile 

numaralandırılmaya başlanmalı; kaynakça bölümü, ekler, çizelgeler ve şekiller dahil 

olmak üzere tez/projenin sonuna kadar devam etmelidir.  

 Sayfaların sadece bir yüzlerine baskı yapılmalıdır; sayfaların iki yüzüne basılmış 

tez/projeler kabul edilmeyecektir.  

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

baskılar kabul edilmeyecektir.  

 Tez/projenin basılmış halinin kalınlığı 5 cm.yi 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.  

 Ciltler koyu mavi renkte olmalıdır. Sentetik ya da deri ciltler kabul edilir. Ciltlerin 

ayraç iplerinin rengi kırmızı olmalıdır.  

 

 

4. Tez/Projenin Bölümleri ve Yapısı 

 

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

veren sayfalardır. En başa bir adet boş sayfa bırakılmalı ve bu sayfaya numara 

verilmemelidir. Tüm tez/proje basıldıktan sonra en başa boş bir A4 kağıt konabilir. Boş 

sayfadan sonraki ilk sayfa “adama” sayfasıdır (Ek 1). Teziniz bilimsel bir eser niteliği 

taşıdığı için bu eseri bir ya da birkaç kişiye adayabilirsiniz. Bu sayfa için başlık atmanıza 

gerek yoktur. Tezi adadığınız kişiyi/kişileri belirtmek yeterlidir. Bu adamayı sayfayı 

ortalayarak ya da sayfanın sağına yapıştırarak yapabilirsiniz. Bu kelimelerin ilk harfi 

büyük olmalıdır. bu sayfa “İçindekiler” kısmında belirtilmez.  

 

Başlık sayfası: 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.  
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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 Bildirim Sayfası: Ek 4’te belirtildiği gibi, tez sahibinin çalışmada kopyalama 

olmadığını ve kurallara uygun olarak hazırladığını kabul ettiği sayfadır. 

 

Özet/Abstract: Özet (Ek 5) ve Abstract (Ek 6), tez/projenizde anlattıklarınızı çok 

kısa bir şekilde Türkçe ve İngilizce olarak özetleyen bölümlerdir. Özet en fazla 250 kelime 

olmalıdır. Özetinizin bir de İngilizce çevirisini yapmanız gerekmektedir. Hem Türkçe hem 

İngilizce özetin sonunda anahtar kelimeler yer almalıdır. 

 

Teşekkür: Burada öğrenci tez/projesini yazması sırasında yardım eden ya da özel 

olarak yakınlık duyduğu kişi veya kişilere teşekkür edebilir (Ek 7). “TEŞEKKÜR” başlığı 

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

sonra 3 cm. aşağıdan başlamalıdır. Teşekkür yazısı zorunlu değildir. 

 

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. 
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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. 

 

Ana Sayfalar: Tez/projenin gövdesi birinci sayfadan itibaren başlar. Her başlık 

yapısı, bütün bölümlerde aynı olmalıdır. Her bir bölüm yeni bir sayfadan başlamalıdır. 

“BİRİNCİ BÖLÜM” başlığı sayfaya ortalanmalı ve sayfanın üst sınırından 5 cm. aşağıda yer 

almalıdır. Başlıktan sonraki ilk satır başlıktan 3 cm. aşağıda olmalıdır. Bir bölüm içerisinde 

yeni bir bölüm başladığında 1.1; bir diğer bölüm başladığında 1.1.1. olarak 

numaralandırılmalıdır. Bu alt başlıklar sayfanın iki kenarına yapışık olmalı, başlık 

düzeninde yazılmalı (ilk harfler büyük) ve bir önceki bölümden sonra bir satır boş 

bırakılarak yazılmalıdır. Alt başlıklar atıldıktan sonra yine bir satır bırakılarak yeni bölüme 

devam edilmelidir. Bir bölümün altına alt bölüm açılacaksa, en az bir tane daha alt 

bölüm olmasına dikkat edilmedilir; aksi takdirde anlatılacak kısım aynı bölümde açıklayıcı 

bir şekilde yer almalıdır.  

 

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. 
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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. 

 

Örnek: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 ve baş 

harfleri büyük olarak yazılmalıdır. Şekil isimleri şeklin altında; tablo isimleri tablonun 

üstünde yer almalıdır. Bir sayfayı geçen şekil ve tablolar için, şekil ve tablo numarası 

tekrarlanmalı; ancak isim tekrar yazılmadan, sadece parantez içerisinde “devam” 

yazılmalıdır. Şekil ve tablolardan önce ve şekil ve tablo isimlerinden sonra birer boşluk 

bırakılmalıdır. 

 

 

 

 

 

 



 10 

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 

 

 

Örnek (Şekil): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4 Satın Alma Envanter Düzeyi 

 

Envanter 

Düzeyi 

Dönemler 
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Metin İçindeki Atıflar: Öğrencinin herhangi bir fikri savunurken dayanak olarak 

gösterdiği önceki çalışmaları ve yaptığı alıntıları, mutlaka belirtilen biçimde kaynak 

göstererek ifade etmesi zorunludur. Referans göstermek, bilimsel çalışmaların temelini 

oluşturmaktadır. Bu, hem okuyucunun belirtilen kaynağa ihtiyacına göre 

başvurabilmesini sağlar, hem de her tür düşünce ve fikrin sahibinin belirtilerek akademik 

çalışmaların belirli ahlaki kurallar çerçevesinde yapılmasına olanak verir. Bu nedenle 

öğrencilerin bu konuya özellikle dikkat etmeleri istenmektedir. 

 

Atıf yapılacak materyal eğer herhangi bir anlatımın içerisinde yer alıyorsa, yazarın 

soyadı belirtildikten sonra parantez içerisinde yayının yılı yer almalıdır.  

 

Örnek: 

Koçdemir’e (2002) göre küreselleşme her yerde aynı şekilde 

oluşmamaktadır; dolayısıyla dünyanın her yerinde eşit şekilde oluşan ve gelişen 

bir küreselleşme sürecinden söz etmek mümkün değildir. 

 

Eğer yazarın soyadı anlatımın içinde geçmiyorsa, yazılan yazılardan sonraki en 

uygun yerde parantez içerisinde yazarın soydından sonra virgül konur ve yayının yılı 

yazılır.  

 

Örnek:  

Buna göre küreselleşme, bireylerin birbiriyle sürekli ve global bazlı bir 

iletişim halinde olduğu dialektik bir süreç (Giddens, 1990) ve sosyal bir 

kavramdır (Waters, 2000). 

 

Bahsedilen çalışmanın iki yazarı varsa, metin içerisinde uygun yerde yazarlar 

soyadları ile, ”ve” bağlacı kullanılarak belirtilir. 

 

 

 



 12 

Örnek: 

Yıllar içerisinde, uluslararası areanada büyüyen bilgi akışları ve bunların 

hızının artması, Lash ve Ury’nin (1994) “organize olmamış kapitalizm” dedikleri 

gelişime yol açmıştır.  

Dolayısıyla örneklem büyüklüğü ve mülakat yapılacak kişiler, araştırma 

sorusunu yeterli biçimde cevaplama kriterine göre kararlaştırıldığı zaman, bu 

yöntemin adı teorik örneklemedir (Glaser ve Strauss 1967). 

 

Belirtilen fikirle ilgili referansı verilmesi gereken yayının ikiden çok yazarı varsa, 

birinci yazarın soyadı yazılır, virgül konmadan “vd.” ifadesi yazılır ve yine virgül olmadan 

yayının yılı yazılır. Ancak bu yazarların hepsi tam isimleriyle birlikte Kaynakça kısmında 

mutlaka belirtilmelidir.  

 

Örnek: 

Mülakatların bir diğer avantajı ise doğabilecek yanlış anlamalar varsa 

bunların daha iyi kontrol edilmesini sağlama imkanı tanımasıdır (Selltiz vd. 

1976). 

 

Belirtilen fikirle ilgili birden fazla yazarın referansı söz konusuysa, her bir yazarın 

soyadı ve yılı noktalı virgül işaretiyle ayrılır.  

 

Örnek: 

Yapılan araştırmalara göre, Türkiye’deki KOBİ’lerin en büyük 

sorunlarundan birisi finanstır; ardından personel, pazarlama ve üretim sorunları 

gelmektedir (Alkibay vd. 1999; Taymaz, 1997). 

 

Belirtilen fikirle ilgili aynı yazarın birden fazla yayını söz konusuysa, yazarın 

soyadından sonra virgül konularak yılı belirtilir; diğer yıllar da yine araya virgül konularak 

arka arkaya yazılır. Yazarın çalışmaları aynı yıl içerisinde yayınlanmışsa, yıldan sonra ”a” 

ve ”b” gibi ekler konulur; araya yine virgül konularak çalışmalar birbirinden ayrılır.  



 13 

Örnek: 

Bordo (1993, 1997) daha spesifik bir bakış açısıyla, bedensel 

alışkanlıkların içselleştirilmiş kültürel baskılardan kaynaklandığını ve bireylerin 

reklamların da aktif rol aldığı sosyalleşme sürecinde farkında olmadan bu şekilde 

kodlandığını savunmaktadır.  

Diğer yazarlar ise küreselleşmenin, kendi yaşadığı yerel sahayı yeniden 

düşünmek, süzgeçten geçirmek ve yeniden değerlendirmek olduğunu 

savunmaktadır (Appadurai, 1990; Wilk 1995a, 1995b); bu nedenle küreselleşme 

her yerde farklı olmalıdır. 

 

Eğer bir yayından doğrudan alıntı yapılmışsa, bu durumda iki yoldan birisi izlenir. 

Alıntı kurallara uygun olarak yazıldığında üç satırı geçmiyorsa, bu kısa alıntılar yazı 

içerisinde tırnak içinde belirtilir. Alıntı bittikten parantez içerisinde yazarın soyadından 

sonra virgül konur, yayının yılı yazılır, ardından iki nokta üst üste işareti konularak 

alıntının sayfa numarası yazılır. 

 

Örnek: 

Pazarlama süreci sadece ürün veya hizmetlerin satış ve pazarlaması için 

değil, sosyal olayların ve kişilerin pazarlanmasınında da izlenen bir yoldur. 

Örneğin, belirli bir fikri belirli bir topluluğa benimsetmeye çalışırken pazarlama 

yöntemleri uygulanabilir. “Düşünce yapılarını değiştirmek, hizmet sunmaktan çok 

daha zordur” (Tarı, 2006: 303). 

 

Üç satırdan uzun alıntılar yeni paragraf  belirtilerek, sol kenardan en az sekiz 

karakter boşluk bırakılarak ve tek satır aralığı kullanılarak yazılır. Alıntı bittikten parantez 

içerisinde yazarın soyadından sonra virgül konur, yayının yılı yazılır, ardından iki nokta 

üst üste işareti konularak alıntının sayfa numarası yazılır. 
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Örnek: 

Güzellik kraliçelerinin kendi ülkelerindeki güzellik yarışmalarında birinci 

olmaları, küresel yarışmalarda da aynı dereceye ulaşacaklarını göstermez. Thoma 

(1998: 8) bu konuda şöyle söylemektedir: 

Güzellik yarışmaları ataerkil toplumun birer aracı olarak düşünülebilir. Bu 

yarışmalar yoluyla satılan kozmetik ürünleri, cilt bakım ürünleri, 

kıyafetler, bedensel imgeler ve diğer televizyon programları, kadın için 

geçerli olan dominant Avrupa standartlarını temsil etmektedir. 

 

 

KAYNAKÇA 

Ana bölümlerin en sonuncusu olan “KAYNAKÇA” kısmında ise, tez metni 

içerisinde belirtilmiş her bir yazar ve çalışma tek tek, hiçbiri atlanmadan, soyadı sırasına 

göre uygun biçimde sıralanır. Bu sıralama, yazarların soyadına göre yapılmalı; aynı yazara 

ait aynı yıl yayınlanmış olan birden fazla çalışma varsa yıl sırasına göre eskiden yeniye 

doğru sıralanır. Kaynakça kısmında yazarın ismiyle başlayan satırın bir altındaki satır 

içeriden devam etmelidir. Burada belirtilen referanslarda aşağıda belirtilen biçimler 

uygulanmalıdır. 

 

Kitap atıfları: 

Alp, Ali. 2002. Gayrimenkul Finansmanı ve Değerlemesi (1. Baskı). İstanbul: İMKB 

Yayınları. 

Devlet Planlama Teşkilatı. 1995. Türk Ekonomisi’nin Rekabet Gücündeki Gelişmeler. 

Ankara: DPT Matbaası. 

 

İki yazarlı kitap atıfları: 

Aktan, Coşkun C. ve Ulvi Saran. 2007. Sağlık Ekonomisi ve Sağlık Yönetimi. İstanbul: Aura. 

 

İkiden fazla yazarlı kitap atıfları: 

Aktaş, Ramazan, Ali Alp, Mete Doğanay ve Ekin Tokat. 2007. Temel Finans Matematiği. 

Ankara: Gazi Kitabevi. 
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Derleme cilt atıfları (yazarı editörü olan atıflar): 

Sayan, Serdar (Der.). 2009. Economic Performance in the Middle East and North Africa: 

Institutions, Corruption and Reform. Londra: Routledge. 

Aydın, Mustafa ve Çağrı Erhan (Der.) 2006. Beş Deniz Havzasında Türkiye. Ankara: Siyasal 

Yayınevi. 

 

Editörlü kitapta (derleme cilt) bulunan bölüm atıfları: 

Caner, Asena ve Edward N. Wolff. 2006.  “The Persistence of Asset Poverty in the United 

States, 1984-2001,” Marie V. Lane (Derl.), Trends in Poverty and Welfare 

Alleviation Issues içinde, New York: Nova Science, 51-80. 

Özatay, Fatih. 2007. “Monetary Policy Challenges for Turkey in the European Union 

Accession Process,” Erdem Başçı ve Jurgen von Hagen (Der.), Macroeconomic 

Policies for EU Accession içinde, Londra: Edward Elgar, 130-165. 

Tarı, Berna. 2006. ”UNFPA Türkiye: Aile Planlamasının Pazarlanması,” Donald N. 

Thompson (Der.), Türkiye’de Pazarlama Vak’aları: Zorluklar ve Fırsatlar içinde, 

Ankara: Gazi Yayınları, 293-305. 

 

Makale atıfları: 

Akın, Zafer. 2007. “Time Inconsistency and Learning in Bargaining Games,” International 

Journal of Game Theory 36(2): 275-299. 

Çelikpala, Mitat. 2006. “From Immigrants to Diaspora: Influence of the North Caucasian 

Diaspora in Turkey,” Middle Eastern Studies 42(3):, 423-446. 

Öğüt, Hulusi, Hüseyin Çavuşoğlu ve Srinivasan Raghunathan. 2008. “Intrusion Detection 

Policies for IT Security Breaches,” INFORMS Journal of Computing 20(1): 112-123. 

 

Henüz yayınlanmamış ama yayınlanmak üzere kabul edilmiş makale atıfları: 

Murat, Atılım ve Ekin Tokat. 2008. ”Forecasting Oil Price Movements with Crack Spread 

Futures,” Energy Economics, Baskıda (doi:10.1016/ j.eneco.2008.07.008). 
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İnternet sayfası atıfları: 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası. ”Geçinme Endeksi (Ücretliler),” Elektronik Veri 

Dağıtım Sistemi, http://evds.tcmb.gov.tr/ (Erişim Tarihi: 04.02.2009). 

 

Kongre/konferans/çalıştay bildiri atıfları: 

Geniş-Gruber, Ahu ve Onur Taş. “Impact of Cultural Traits on E-Procurement and E-

Commerce Behavior of Enterprises,” Proceedings of IADIS International 

Conference on E-Commerce, Amsterdam, Haziran 2008, 11-17. 

 

Kongre/konferans/çalıştay bildiri sunum atıfları: 

Murat, Atılım. “Forecasting Oil Prices with Crack Spread Futures,” International 

Symposium on Forecasting, Nice, Fransa, Haziran 2008.  

 

Ansiklopedi maddesi atıfları: 

Sayan, Serdar. 2008. “Overlapping Generations Model” Maddesi, William A. Darity, Jr. 

(Der.), International Encyclopedia of Social Sciences, Cilt 6 (2. baskı), MacMillan 

Reference USA, s. 92-94. 

 

Çalışma/tartışma raporları atıfları: 

Başçı, Erdem ve İsmail Sağlam. 2008. “On Roots of Housing Bubbles,” Department of 

Economics Working Paper No. 08/01, Ankara: TOBB University of Economics and 

Technology. 

 

Gazete haberi/köşe yazısı atıfları: 

Sak, Güven. 2009. “Korumacılık Ne Zaman Meşru Bir Argüman Olur,” Referans, 10 Şubat. 

New York Times. 2000. “U.N. Report Identifies Decreasing Populations,” 21 Mart.  

 

 



 17 

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.  

 

 

5. Tez/Projenin İçeriği 

 

Biçim olarak doğru şekilde yazılmış olan bir tez/projenin aynı zamanda gerekli 

bölümleri içermesi ve akıcı bir şekilde yazılmalıdır. Bunu sağlamak üzere bazı bölümlerin 

tez/projede zorunlu olarak yer almalıdır. Bu bölümler sırasıyla aşağıda belirtilmiştir. 

 

Başlık: Tez/proje başlığı, tez/projenin konusunu ve içeriğini yansıtan bir başlık 

olmalıdır. Uzun ve anlaşılması zor başlıklardan kaçınılmalıdır. 

 

BİRİNCİ BÖLÜM: GİRİŞ 

Bu bölüm, tez/projenin bel kemiğini oluşturan ve ana hatlarını belirleyen çok 

önemli bir bölümdür. Okuyucu sadece giriş kısmını okuyarak tez /projede ne yapıldığını, 

nasıl yapıldığını ve en önemli sonuçlarını görebilmelidir. Giriş bölümü tez öğrencisinin 

bağlı bulunduğu bölüme ve danışmanı ile olan görüş alışverişine göre şekillenebilir. 

 

1.1. Araştırmanın Amacı: Burada tez/projenin konusu belirtilerek bu araştırmada 

hangi bilgiye ulaşılmak istendiği ve ana hedefler açıkça belirtilir. Araştırmanın amacı 

yazılırken ilgili bulunduğu alanla (örneğin Finans, Pazarlama) nasıl bir ilgisi olduğu 

belirtilmelidir. Tez /projenin amacı yazılırken, araştırma sorusu net şekilde belirtilmelidir. 

Tez /projenin konusu, aynı zamanda bir araştırma sorusu değildir. Araştırma sorusu net, 
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sınırları iyi belirlenmiş olmalı; araştırmanın kapsamı daha spesifik biçimde, gerekirse 

maddeler halinde tanımlanmalıdır.  

 

1.2. Araştırmanın Önemi: Yukarıda amaçları belirtilen çalışmanın neden önemli 

olduğu, bu çalışmanın yapılmasının bilim ve/veya iş yaşamı açısından ne fayda getireceği 

konusu açık bir şekilde ifade edilmelidir. Burada araştırma sorusuna verilen cevap ile 

literatürde bulunan kuramsal ya da uygulamalı araştırmaların ele almadığı önemli bir 

boşluğu doldurmak; Türkiye’nin ya da bir başka ülkenin, bir sektörün veya bir şirketin 

karşılaştığı somut bir probleme çözüm önerileri getirebilmek; geleceğe ilişkin önemli bir 

konuda öngörü yapabilmek esastır. Araştırmanın önemi ve faydası anlatılırken daha 

önce yapılmış benzer çalışmalar varsa bunlardan ne farkı olduğu mutlaka belirtilmelidir.  

 

1.3. Araştırmanın Kapsamı ve Anahatları: Araştırmanın amacı, araştırma sorusu 

ve araştırmanın önemi net olarak belirtildikten sonra, tez/proje konusunun hangi 

aşamalarda inceleneceği, bu kapsamda hangi konuların üzerinde durulacağı 

anahatlarıyla sunulmalıdır. Metodoloji kısaca özetlenmeli ve önemli bulgular kısaca 

anlatılmalıdır. Tez/projenin bulgularından hareketle tartışma kısmında ele alınan 

konulara değinilerek elde edilen sonuçlar kısaca belirtilmelidir.  

 

İKİNCİ BÖLÜM: LİTERATÜR 

Literatür kısmında, tez /projenin konusu ve araştırma sorusuyla ilgili daha 

önceden yapılmış olan başlıca çalışmalar ele alınarak tartışmalı olarak incelenmelidir. 

Literatür bölümü, daha önce yapılmış çalışmaların bir özeti değil, bu çalışmaların 

birbiriyle hangi noktalarda benzeyip hangi noktalarda birbirinden ayrıldığının anlatılması; 

ayrıca tez/projenin araştırma sorusuna yönelik olarak tartışılmasıdır.  

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: METODOLOJİ / YÖNTEM 

Metodoloji/Yöntem bölümü, belirlenen araştırma sorusunun, daha önce 

tartışılan literatür sonuçları ışığında hangi metodlarla cevaplanacağının anlatıldığı 
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bölümdür. Burada metodoloji kelimesiyle anlatılmak istenen, bir araştırmanın hangi 

sistem ve prensiplerle, hangi bakış açısıyla ve hangi yöntemlerle yapıldığıdır. Bundan 

hareketle, tez/projenin metodoloji bölümünde, bilgiyi elde etme yöntemi genel olarak 

anlatıldıktan sonra, veri toplama teknikleri ve analiz yöntemleri detaylarıyla 

anlatılmalıdır. 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: BULGULAR 

Literatür ışığında, belirlenen yöntemlerle toplanan verinin, bilgi halinde 

aktarıldığı bu bölümde, elde edilen sonuçlar araştırma sorusuna yönelik olarak anlatılır. 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM: TARTIŞMA 

Bulgular bu bölümde literatür bilgileri ile karşılaştırmalı olarak tartışılır. 

Kavramlar daha soyut düzeyde ele alınabilir; bulguların yaptığı katkılar anlatılabilir; ya da 

pratik anlamda getirilen çözüm önerileri bu kısımda ayrıntılı olarak aktarılabilir. 

 

ALTINCI BÖLÜM: SONUÇ 

Bu bölümde tüm bulgular ve tartışmalar bir sonuca bağlanır. Bu bölüm, tüm 

kavramların birbirine bağlandığı ve okuyucunun tüm yazılardan bir sonuç çıkardığı 

bölümdür.   


