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1. TEZ BÖLÜMLERİNİN SUNUŞ SIRASI 

 

Tezde yer alacak bölümlerin sunuş sırası aşağıdaki düzende olmalıdır; 

 

1. Dış kapak ( sayfa numarası yok) 

2. İç kapak (Sayfa numarası yok) 

3. Onay sayfası (Romen Rakamı) 

4. İntihal Sayfası (Romen Rakamı) 

5. Önsöz (Romen Rakamı) 

6. İçindekiler (Romen Rakamı) 

7. Tablo listesi (Romen Rakamı) 

8. Şekil listesi (Romen Rakamı) 

9. Kısaltmalar (Romen Rakamı) 

10. Sembol listesi (Romen Rakamı) 

11. Özet (Türkçe/İngilizce) (Önce tezin yazım dilindeki yer alır) (Romen Rakamı) 

12. Giriş (Batı Arap Rakamı) 

13. Diğer bölümler (Malzeme ve Yöntem, Bulgular ve Tartışma, ...) (Batı Arap 

Rakamı) 

14. Sonuçlar ve öneriler bölümü (Batı Arap Rakamı) 

15. Kaynaklar (Batı Arap Rakamı) 

16. Ekler (Batı Arap Rakamı) 

17. Özgeçmiş (Batı Arap Rakamı) 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

 

 

GENEL BİÇİMSEL KURALLAR 

 

1.1 Kâğıt ve Çoğaltma Sistemi 

Tezler A4 (21x29,7 cm) boyutunda 80 g/m beyaz, birinci hamur kâğıda 

özellikleri bozulmadan çoğaltılmalı, kopyalar net ve okunaklı olmalıdır. 

 

1.2 Sayfa Düzeni 

1.2.1 Yazım şekli 

Bez cilt (YL çivit mavi, DR koyu mavi) tezler, kâğıdın  tek yüzüne basılmış 

şekilde teslim edilmelidir. Kenar boşlukları; 

Yazı bloğunun kâğıt üzerindeki yerleşiminde kenar boşlukları Şekil 2.1a ve 

2.1b’de belirtildiği gibi olmalıdır;  

Ana sayfa kenar boşlukları aşağıdaki başlıklar için yazılır;İç Kapak, Onay 

Sayfası, İntihal Sayfası, İthaf Sayfası, Önsöz, İçindekiler, Tablo Listesi, Şekil Listesi, 

Kısaltmalar, Sembol Listesi, Özet, Abstract, Giriş, Birinci Dereceden Başlık 

Bölümleri, Sonuçlar ve Öneriler, Kaynaklar, Ekler, Özgeçmiş. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Şekil 2.1a: Ana sayfa kenar boşlukları

2,5 cm 
4 cm 

2,5 cm 

5 cm 
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                    Şekil 2.1b: Sağ iç sayfa kenar boşlukları 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Şekil 2.2: Yatay sayfa düzeni. 

 

Şekil 2.2’de gösterildiği gibi, yatay olarak kullanılan sayfalar, tezin sağa 

çevrilerek okunabileceği şekilde düzenlenmelidir. 

 

1.2.2 Yazı Karakteri 

Tüm tezde, 12 yazı boyutunda Times New Roman  yazı karakteri kullanılır. 

Harf büyüklüğü zorunlu hallerde 1 yazı boyutu azaltılabilir. 

Metin içindeki bir düşünceyi açıklayan kısa notlar 9 punto olarak sayfa 

altında yer alabilir. 10 satırı aşan notlar ek olarak verilir. 

Tablolar tezde kullanılan yazı karakteriyle yazılır, şekillerde kullanılan yazı 
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karakteri tez boyunca kendi içerisinde tutarlı olmalıdır. Tablo ve şekillerde gerekli 

ise 9 yazı boyutuna kadar küçültülebilir. 

Sol kenardan çekilerek yazılan uzun alıntılarda, 2 yazı karakteri daha küçük 

karakter kullanılır. 

Metin dik ve normal harflerle yazılır, koyu (bold) harfler başlıklarda 

kullanılır. İtalik yazı karakteri, sadece gerekli hallerde (latince isim, kısaltmalar, 

teori/tanım vb.) kullanılabilir. Virgülden ve noktadan sonra bir karakter boşluk 

bırakılır. 

 

1.3 Satır Aralıkları ve Paragraf Düzeni 

Kılavuz içinde geçen ‘aralık’ terimi, bir satır alt kenarından diğer satır alt 

kenarına olan mesafedir.  

Tez metni 1,5 satır aralıklı yazılır. Paragraflar, “iki yana yaslanmış” olarak 

ayarlanmalıdır. Paragraflardan önce 1 cm (0, 3937 inch) girinti verilir. Paragraflar 

arasına boş satır koyulmaz. 

Önsöz, içindekiler, tablo ve şekil listeleri, kısaltmalar, sembol listesi, metin 

içindeki tablo ve şekillerin isim ve açıklamaları ve dipnotlar, kaynaklar 1 satır 

aralıklı  ekler ve özgeçmiş 1,5 satır aralıklı yazılır. 

Başlıklar sayfanın son satırı olarak yazılamaz, başlık sonrası 2 satır metin 

yazılamıyorsa başlık da sonraki sayfada yer alır. Bir paragrafın ilk satırı sayfanın son 

satırı, paragrafın son satırı da sayfanın ilk satırı olarak (matbaacılıkta “dul ve yetim” 

olarak tanımlanan şekilde) yazılamaz. 

 

1.4 Sayfa Numaralandırma 

Dış ve iç kapaklar dışında tezin tüm sayfaları numaralanır. 

İç kapak (i), sayılır ancak sayfa numarası yazılmaz. İç kapakların ardından 

gelen onay sayfasından başlanarak tezin metin bölümüne kadar sayfalar aralıksız 

olarak küçük Romen rakamıyla numaralanır. Tezin metin bölümü (Giriş, Diğer 

Bölümler, Sonuçlar ve/veya Tartışma, Kaynaklar, Ekler ve Özgeçmiş bölümleri) Batı 

Arap rakamları ile (1, 2, ...) numaralandırılır. 

Sayfa numaraları metnin okuma yönünde sayfanın alt-ortasına gelecek ve 1,5 

cm yukarıda olacak biçimde yerleştirilir. 
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Sayfa numaraları metin için kullanılan yazı karakteri ile yazılmalı, yazı 

boyutu Times New Roman için 11 punto olmalıdır. 

 

1.5 Tablolar ve Şekiller 

Tablolar ve şekiller sayfa düzeni esaslarına uymak şartı ile metinde ilk söz 

edildikleri yerden hemen sonraya mümkün olduğu kadar yakın yerleştirilmelidir. 

Tablolar ve şekillerden önce, ilgili tablo ya da şekle atıfta bulunulmalıdır. 

Tüm şekil ve tablolar ile bunların açıklamaları yazı bloğuna göre ortalı olarak 

yerleştirilmelidir. 

Tablo ve şekillere, ilk rakam bölüm numarası (eklerde harf), ikinci rakam 

tablonun veya şeklin bölüm içindeki sıra numarası olmak üzere numara verilir. 

(Örnek: Tablo 1.2: KOBİ’lerin illere göre sayısı (Örnek: Şekil 3.5 Tablo A.1 Şekil 

B.5 )). Örnekte olduğu gibi tablo kelimesi koyu harfle yazılır, şekil kelimeleri ve 

numaralar koyu harflerle yazılır, ancak başlığı koyu ile yazılmaz (Örnek: Şekil 2.2: 

Yatay sayfa düzeni ). 

Her şeklin numarası ve açıklaması şeklin altına, her tablonun numarası ve 

açıklaması tablonun üstüne satırda ortalı biçimde yazılır. 

Tablo numarası ve üst yazısı, bir satır aralığı kullanılarak ve yazıdan önce 1 

cm, sonra  0,5 cm aralık bırakılarak yazılmalı ve tablo üst yazısı nokta ile 

bitirilmelidir. Tablo üst yazısı ile tablonun tamamı aynı sayfa içinde yer almalıdır. 

Birden fazla tablo veya şekil aynı sayfaya yerleştirilebilir. Ancak 4 sayfadan 

daha fazla süren tablo veya şekiller ek olarak verilmelidir. Tablodan sonra gelen 

metin bölümündeki ilk paragraf üstten 1 cm alttan 0,5 cm  aralık bırakılarak 

yazılmalıdır. Tablolardan hemen sonra gelecek başlıklar, belirtilen başlık 

formatlarında değişiklik yapılmadan aynen kullanılmalıdır. 

Tablolarda dipnot (Dipnot başlığı altında ayrıntılar mevcuttur) kullanılması 

gerekiyorsa 1 satır aralıklı ve 9 punto Times New Roman ile yazılmalıdır. 

Şekil numarası ve alt yazısı bir aralık boşlukla yazılmalı, şekil açıklamaları 

nokta ile bitirilmelidir. Şekil alt yazısı ve şeklin tamamı aynı sayfa içinde yer 

almalıdır. Şekilden önce gelen metin bölümündeki son paragraf üstten 0,5 cm, alttan 

1 cm aralık bırakılarak yazılmalıdır. 

Bir sayfayı aşan büyüklükteki tablo ve şekillerde 2. Sayfada aynı tablo/şekil 

numarası ve açıklaması yazılarak, tablo/şekil numarası ile açıklaması arasına, 
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parantez içinde (devam) yazılmalıdır. (Örneğin; Tablo 1.1 (Devam): Yüksek lisans 

notları tablosu, Örneğin: Şekil 1.1 (Devam): KOBİ’lerin organizasyon yapısı). 

Tezde verilen grafik, resim ve notalar şekil kabul edilerek numaralandırılmalı 

ve açıklamaları yapılmalıdır.  

Katlı sayfa ve sayfa üzerine iliştirilmiş görsel malzeme gibi sayfa kalınlığını 

arttırarak tezin açılma düzenini bozan sayfalar ekler bölümünde verilmelidir. 

 

1.6 Denklemler 

Denklemler denklem editörüyle ve aşağıdaki kurallara uygun olarak yazılır. 

Denklemler 1,5 satır aralıkla yazılır. 

Denklemlerden önce ve sonra 0,5 cm aralık bırakılır. 

Denklemlerden önce ve sonra boş satır konmaz. Bu durumda denklemler ile 

metin arasında üstte 1 cm , altta 1 cm aralık bırakılmış olur. 

Denklemler metin bloğuna ortalı olarak hizalandırılır. 

Denklemlere, ilgili bölüm içinde bölüm numarası ilk numara olmak koşuluyla 

1’den başlayarak sıra ile numara verilir. Bu numaralar koyu (bold) olarak ve örnek 

olarak birinci bölümde (Denklem 1.1), (Denklem 1.2), ikinci bölümde (Denklem 

2.1), (Denklem 2.2) şeklinde, gerekiyorsa aynı denklemin alt ifadeleri (Denklem 

1.1a) ve (Denklem 1.1b) şeklinde denklemin bulunduğu satırın en sağına yazılır. 

Ekler bölümünde verilen denklemler, verildikleri bölüm belirtilerek 

numaralandırılır (Örneğin; Ek A’nın 1.başlığı altında yer alan birden fazla denklem 

için numaralandırma Denklem A.1.1; Denklem A.1.2). 

 

1.7 Kapaklar ve Ciltleme 

Bez cilt kapaklar ile ilgili kurallar aşağıda ayrı ayrı verilmiştir; 

 

1.7.1  Bez Cilt Dış ve İç Kapak 

 

1.7.1.1  Bez cilt dış kapak 

Dış kapakta yazı karakteri olarak Times New Roman, 12 yazı boyutu 

kullanılır. Altın yaldızlı harflerle yazılır. Dış kapak üzerindeki yazılar aşağıdaki 

kurallara göre yerleştirilmelidir; 
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Kapağın üst kenarından 3 cm aşağıya 

 

 

TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ 

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 

 

yazılır.  

Tezin adı, üst kenardan 8-10 cm arasına, en fazla üç satıra sığacak şekilde 

yazılır. Harf büyüklüğü 12 puntodur. Üç satıra sığmayan başlıklarda harf büyüklüğü 

10 puntoya kadar küçültülebilir. 

Üst kenardan 15 cm aşağıya, YÜKSEK LİSANS TEZİ, DOKTORA TEZİ 

veya SANATTA YETERLİLİK TEZİ, 

Üst kenardan 16 cm aşağıya, yazarın Adı Soyadı 

Üst kenardan 20 cm aşağıya ...........................  Anabilim Dalı 

Üst kenardan 21 cm aşağıya ...........................  Programı 

Anabilim dalları ve programlar, enstitü tarafından kabul edilmiş resmi 

isimleri ile yazılır (Örnek: İşletme Anabilim Dalı, İşletme Programı) 

Üst kenardan 26 cm aşağıya ay ve yıl olarak tezin enstitüye teslim tarihi 

büyük harflerle (örnek: OCAK 2013) yazılır. 

Kapaktaki bütün satırlar, kapağın dış kenar ölçülerine göre ortalanarak yazılır. 

Cilt dış kapak görünüşü Örnek Ek A’da yer almaktadır. 

 

1.7.1.2  Bez cilt iç kapak 

İç kapakta yazı karakteri olarak Times New Roman, 12 yazı boyutu kullanılır. 

Kapağın üst kenarından 3 cm aşağıya; 

 

 

TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ 

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 

 

yazılır, 
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Tezin adı, üst kenardan 8-10 cm arasına, en fazla üç satıra sığacak şekilde 

yazılır. Harf büyüklüğü 12 puntodur. Üç satıra sığmayan başlıklarda harf büyüklüğü 

10 puntoya kadar küçültülebilir. 

Üst kenardan 15 cm aşağıya, YÜKSEK LİSANS TEZİ, DOKTORA TEZİ 

veya SANATTA YETERLİLİK TEZİ, 

 

Üst kenardan 16 cm aşağıya, yazarın Adı Soyadı 

Bir alt satıra öğrenci numarası (Örnek: 501092205) 

Üst kenardan 20 cm aşağıya Anabilim Dalı 

Üst kenardan 21 cm aşağıya  Programı 

Anabilim dalları ve programlar, enstitü tarafından kabul edilmiş resmi 

isimleri ile yazılır (Örnek: İşletme Anabilim Dalı, İşletme Programı). 

Üst kenardan 23 cm aşağıya Tez Danışmanı : unvanı ile birlikte adı soyadı, 

İç kapaktaki bütün satırlar yazı bloğuna göre ortalanarak yazılır (Örnek Ek 

B’de yer almaktadır.) 

 

1.7.2.3 Bez cilt dış kapak sırt yazısı 

Tez sırtında yazı karakteri olarak Times New Roman, 12 yazı boyutu 

kullanılır. Tez sırtında, yazarın adının ilk harfi ve soyadı, tezin adı ve tezin kabul yılı 

yer alır. Yazılar, ilgili bölümler içinde yatay ve dikey olarak ortalanmalıdır (Şekil 

2.3). 

Tez başlığı ayrılan bölüme sığmıyorsa yazı boyutu küçültülerek başlığın 

tamamı sığdırılmalıdır. 

                                                        

                                                  ÖN KAPAK 

  Çizgi kalınlığı 1 mm 

Ara boşluk 2 mm 

       D. GÖÇMEN TEZ BAŞLIĞI     2014 

6,5 cm  3,5 cm 

                                                          ARKA KAPAK 

                                         

Şekil 2.3: Bez cilt dış kapak sırtının düzeni ve boyutları 
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1.8 Onay Sayfası 

Sayfa üst kenarından 5 cm aşağıya; 

 

Türk Hava Kurumu Üniversitesi Sosyal Bilimler, Enstitüsü’nün ………... 

numaralı Yüksek Lisans/Doktora öğrencisi, “Adı SOYADI”, ilgili yönetmeliklerin 

belirlediği gerekli tüm şartları yerine getirdikten sonra hazırladığı “TEZ BAŞLIĞI” 

başlıklı tezini, aşağıda imzaları olan jüri önünde başarı ile sunmuştur. 

 

Sayfa üst kenarından 10 cm aşağıya; 

 

Tez Danışmanı :  Prof.Dr. Adı SOYADI                          ......................... 

                                          Üniversite/Kurum Adı 

Sayfa üst kenarından 12 cm aşağıya Eş Danışman (varsa); 

 

Eş Danışman    :  Prof. Dr. Adı SOYADI      ............................ 

                              Üniversite/Kurum Adı 

Sayfa üst kenarından 14 cm aşağıya jüri üyeleri; 

 

Jüri Üyeleri    :  Doç. Dr. Adı SOYADI                                 ......................... 

                            Üniversite/Kurum Adı 

 

2’şer cm arayla diğer jüri üyeleri yazılır. 

Sayfanın en alt iki satırına sola dayalı olarak; 

Tez Savunma Tarihi: 21 Şubat 2014 biçiminde yazılır. 

 

Bez ciltli her bir tez kopyasında jüri üyelerinin isimlerinin hizasında ıslak 

imzalarının bulunması gerekir. Tez, jüri üyelerinin ortak görüşü ile (oy birliği ya da 

oy çokluğu) kabul edileceğinden, jüri üyelerinin kişisel görüşleri (KABUL ya da 

RED) bu sayfada yer almaz. 
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1.9  İntihal Sayfası 

Sayfa üst kenarından 5 cm aşağıya; 

 

 

 

TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ 

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ’NE 

 

 

Yüksek Lisans/Doktora Tezi olarak sunduğum,  

“……………………………….” adlı çalışmamın, tarafımdan akademik etik ve 

kurallara aykırı düşecek bir yardıma başvurmaksızın yazıldığını ve yararlandığım 

kaynakların kaynakçada gösterilenlerden oluştuğunu, bunlara atıf yapılarak 

yararlanılmış olduğunu belirtir ve bunu onurumla doğrularım.     

 

 

Tarih 

 Ad Soyad 

  

İmza 
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İKİNCİ BÖLÜM 

3.  

 

TEZİN YAZIMI VE BÖLÜM İÇERİKLERİ 

 

Tezlerde yazım (imlâ) ve noktalamalarında Türk Dil Kurumu’nun İmlâ 

Kılavuzu ve Türkçe Sözlük’de belirtilen kurallara uyulacaktır. Söz konusu sözlükte 

bulunmayan kelime ve deyimlerin kullanılması gerekirse anlamı açıklanmalıdır. 

Her sembol, metinde ilk geçtiği yerde tanımlanır. 

Tezlerde, önsöz ve dipnotlar ve intihal sayfası dışında birinci şahıs anlatım 

kullanılmaz. 

Tezler bilgisayar ortamında hazırlanır ve çıktıları lazer ya da mürekkep 

püskürtmeli yazıcılardan alınır. Daktilo ile tez yazımı ve nokta vuruşlu yazıcı 

çıktıları kabul edilmez. 

Tezin hiç bir bölümünde (tablolar, şekiller, formüller, v.b.) sonradan yapılan 

düzeltmeler, silintiler, kazıntılar elle ya da daktilo ile yapılmaz.Tablolar, şekiller, 

formüller, v.b. bilgisayar ortamında oluşturulur. 10 sayfadan uzun ekler istenildiği 

takdirde CD veya DVD halinde tezin eki olarak verebilir. Diskler tezin arka 

kapağının iç kısmına yapılacak bir cep (CD zarfı) içine yerleştirilir. Söz konusu 

disklerin üzerine CD kalemi ile örnekteki gibi, içerik hakkında, bilgi verilir (Örnek: 

Adı SOYADI, Ek 1: Bilgisayar Programı). 

 

2.1 Başlıklar 

Bütün başlıklar numaralandırılır ve tez metni genelinde hangi yazı karakteri 

ve boyutu kullanılmışsa başlıklarda da aynısı kullanılır. Tüm başlıklar koyu yazılır.  

a.  Birinci Düzey Başlıklar: (Bölüm başlıkları ve ana başlıklar) metni ortalar, 

büyük harf kullanılır. Bir satırdan uzun olan başlıklarda tek satır aralığı kullanılır. 

Bölüm / Kısım başlıkları yeni bir sayfadan ve sayfa başından 5 cm aşağıda başlar. 

Kısım başlığı- Ana başlık, ana başlık- alt başlık arası 3 cm bırakılır. 

(Örnek: 2. TEZİN YAZIMI)
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b.  İkinci ve Üçüncü düzey başlıklar: Bütün sözcüklerin ilk harfi büyük 

yazılır. Başlıklardan önce 1 satır boşluk (enter), başlıktan sonra sonra 1 satır boşluk 

(enter) bırakılır  (Örnek. 2.2 Kaynaklar  Örnek: 2.2.1 Kaynaklar Listesi ) 

c.  Dördüncü ve daha alt düzeydeki başlıklar: Bu başlık türlerinde ise ilk 

sözcüğün ilk harfi büyük, diğerleri küçük harfle yazılr. Başlıklardan önce 1 satır 

boşluk (enter), başlıktan sonra sonra 1 cm boşluk bırakılır (Örnek: 2.2.1.1 

Elektronik kaynaklar ). 

 

2.2  Önsöz 

Önsöz bölümünün içerisindeki metinler 1 satır aralıklı yazılır. Tezin ilk 

sayfası niteliğinde yazılan önsöz iki sayfayı geçmez. Tezi destekleyen kurumlara ve 

yardımcı olan kişilere bu kısımda teşekkür edilir. Önsöz metninin altında sağa dayalı 

olarak ad-soyad, sola dayalı olarak ay, yıl biçiminde tarih yazılır. Bu iki unsur aynı 

hizada olur. 

 

2.3 İçindekiler 

İçindekiler Tablosunun başlığı, metin üst sınırının 5 cm. altından başlar. 

Tablonun kendisi ise başlığın en az 3 satır aralığı altından başlar ve iki yana 

yaslanmış olarak yazılır. İçindekiler listesi önsöz sayfası ile başlar ve 1 satır aralıklı 

yazılır. İçindekiler Tablosu, her kısım ve kısım içindeki bölüm, bibliyografya 

sayfasına, eklere ve varsa özgeçmişe ilişkin başlıkları ve sayfa numaralarını gösterir. 

Buradaki başlıklar asıl metinde kullanılanların aynısı olmalıdır. Her başlık ile başlığa 

karşılık olan sayfa numaraları arasında bağlayıcı noktalar yer alır (Kılavuzun 

içindekiler sayfası şekil olarak örnektir). 

 

2.4  Kısaltmalar, Tablo, Şekil ve Sembol Listeleri 

Metin içinde kısaltmalar, tablo, şekil ve semboller var ise ilgili listeler 

oluşturulmalıdır. Kısaltmalar, tablo, şekil ve sembollerin rakamla gösteriminden 

sonra 1 boşluk aralık bırakılarak Başlık adına geçilir. Bu listeler 1 satır aralıklı olarak 

hazırlanmalıdır. İkinci satıra geçildiği takdirde metin hizasından devam edilir. 

Kataloglar listesi, süreli yayınlar listesi, elektronik ortamdaki kaynaklar 

listesi, gibi listeler, kaynaklar kısmında yer alacaklarından, tez içinde ayrı bir liste 

halinde verilemez. 
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2.5 Türkçe ve İngilizce Özetler 

Türkçe tezlerde, Türkçe ve İngilizce özet 250 kelimeden fazla olmamak, 

İngilizce tezlerde ise, İngilizce ve Türkçe özet 250 kelimeden fazla olmamak 

kaydıyla yazılır. 

Özette, öncelikle araştırmanın amacına yer verilir. Daha sonra araştırmanın 

yöntemi kısaca açıklanır. Yöntemde, araştırmanın modelinden söz edilerek 

çalışmanın evreni ve evrenden seçilen örneklem tanıtılır (evren-örneklem 

tanımlaması olmayan araştırmalarda araştırma grubu tanıtılır). Araştırmanın veri 

toplama aracı açıklanır ve uygulamanın nasıl yapıldığına değinilir. Toplanan 

verilerin hangi teknikler kullanılarak analiz edildiği yazılır. 

Son olarak, kısaca araştırmanın bulguları ve sonuçları yazılır. Özetlerde 

kaynak, şekil, tablo verilmez. 

 Büyük harflerle sayfa ortalanarak (Türkçe özet için) ÖZET ve (İngilizce özet 

için) ABSTRACT (metin 1,5  satır aralıklı olarak) yazılır. 

 

Özet Örneği: 

 

 

ÖZET 

 

TEZ BAŞLIĞI 

 

SOYAD, Ad 

Yüksek Lisans, İşletme Bilim Dalı 

Tez Danışmanı: Ünvan. Ad SOYAD 

Ay–Yıl, --- sayfa 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….. 

 

Anahtar Kelimeler:………, ………………. ,…………, ……………., …………… 
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Abstract Örneği: 

ABSTRACT 

TITLE OF THE THESIS 

SURNAME, Name 

Master, Department of Management 

Thesis Supervisor: Degree. Name, SURNAME 

Month-Year, --- page 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

Key Words:……… , ………………. ,…………, ……………., …………… 

 

 

2.6  Metin Bölümü 

Metin bölümü; 

Giriş, 

Diğer bölümler (Malzeme ve Yöntem, Bulgular ve Tartışma,…), 

Sonuçlar ve Öneriler bölümlerini içerir ve sayfa sınırlaması olmadan yazılır. 

Dizin, sözlük gibi ekler varsa ekler bölümünde verilmelidir. 

 

2.7 Kaynaklar 

2.7.1 Gönderme ( Atıflar ) 

Çalışmanın içinde kaynak göstermeye denir. Başka kaynaklardan yapılan 

alıntılar, ya aynen aktarılır veya özü değiştirilmemek kaydıyla tezi yapanın kendi 

cümleleriyle özetlenerek yahut yorumlanarak verilir. Her iki durumda da, alıntı 

yapılan kaynağa (metin, tablo, şekil ve benzeri dahil) mutlaka atıfta bulunulmalıdır. 

Türk Hava Kurumu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yazar-tarih 

gönderme usulü (APA formatı) dikkate alınarak kullanılmaktadır. Her iki atıf yapma 



14 
 

usulünde de yapılan alıntının sonuna gönderme yazılır. 

Örnek: Kaynak bağımlılığı teorisi açısından kaynakların, bilgilerin ve 

belirsizliklerin kontrolü ile ikame edilememezlik, örgütsel güç kaynakları olarak 

kabul edilir (Hickson v.d., 1971:216-229). 

Alıntı yapılırken aşağıdaki ilkeler uygulanır:  

a. Üç satırı geçmeyen kaynaktan aynen alınan bilgiler (quotation), çift tırnak 

içinde (".....") gösterilirler. Üç satırı geçen düz metin alıntıları ise tek aralık olarak, 

bütünüyle metin sol boşluğundan itibaren en az dört vuruş boşluk bırakılarak yazılır. 

Bu durumda ifade tırnak içine alınmaz.  

b. Tezde, kaynaktan aynen aktarılan bilgilerin tamamı verilebileceği gibi, 

örneğin cümle, paragraf veya sayfalar halindeki bilgilerin sadece belli kısımları da 

verilebilir. Bu durumda, cümlelerde belli kelimelerin, çeşitli cümlelerin, paragraf ve 

sayfaların atlanarak verildiğini göstermek üzere, atlanan yerler üç nokta ile belirtilir. 

c. Başka kaynaklardaki bilgilerin aynen aktarılması durumunda, kaynaklarda 

noktalama işaretleri ve çeviri yanlışları dahil olmak üzere harf, cümle, tarih, yer vb. 

gibi yanlışlıklar da tekrarlanır. Tezi yapan kişi, kaynak metindeki yanlışlıkları 

düzelterek vermek isterse, o zaman doğru bilgi, yanlış bilgiden hemen sonra bir 

parantez içinde gösterilir. 

d. Kaynaklardan aynen yapılan alıntılar, bir cümleyi aşmayacak 

uzunluktaysa, tez metni içinde verilirler. Daha uzun alıntılarda, alıntının ilk ve son 

satırları ile tez metni arasında en az çift aralıklı boşluk bırakılarak, alıntı ile metnin 

ayırt edilmesi sağlanır. Bu tür alıntılar için, tez metninde kullanılan puntodan daha 

küçük punto kullanılır. 

 

2.7.2 Kaynaklar Listesi 

Metinde alıntı yapılan bütün kaynaklar, “Kaynakça” başlıklı yeni bir sayfada 

gösterilir. Ek‟ler kısmından hemen önce yer alır. Bu bölümde, göndermelerde ya da 

dipnotlarda verilen bibliyografik bilgiler doğru ve tam olarak listelenir. 

a. Kaynaklar Listesine bir bölüm numarası vermeyiniz, ancak tez boyunca 

kullanılan sayfa numaraları aynı biçimde liste boyunca sürdürülmelidir. 

b. Kaynakça başlığı sayfa üstünde sayfa başından 5 cm. aşağıda ve 

ortalanmış biçimde yerleştirilmeli ve listenin kendisi bunun üç satır altında 

başlamalıdır. 



15 
 

c. Her referans kaynağı tek satır aralıkla yazılmalı, aynı kaynağın ikinci 

satırına geçildiğinde 1,5 cm (0,6 ınch) girinti (içerden başlamalıdır) verilmelidir. 

Ancak bir kaynaktan diğerine geçilirken 2 satırlık aralık bırakılmalıdır. 

d. Kaynaklar yazarların soyadına göre alfabetik olarak sıralanır. Eğer yazar 

adı yoksa yapıt adı esas alınır. Ancak, kaynakçada yazarlarının soyadı başa alınır ve 

soyadı ile ad arasına virgül konur. Adının sadece ilk harfi nokta ile ifade edilir. 

e. Metinde gönderme yapılmayan kaynaklara “Kaynakça”da yer verilmez. 

Bizzat görülmeyen ve yararlanılmayan kaynaklar “Kaynakça”ya alınmaz. Böyle bir 

uygulama “çalıntı” sayılır. 

f. Bir yazarın birden çok yapıtı kullanılmışsa kaynaklar kronolojik sırayla 

yazılır. Bir yazarın aynı yıl yayımlanmış birden fazla yapıtı kullanılmışsa yapıt 

adlarının alfabetik sırasına göre “2009a”, “2009b” şeklinde sıralanır. 

g. Bibliyografyada yer alan kitaplar için, sayfa numarası belirtilmez. Ancak, 

kitaptan bire bir alıntı yapılmışsa mutlaka sayfa numarası tez metni içindeki 

göndermede yazılmalıdır kaynakçada ise yazılmamalıdır. Makalelerde, makalenin 

hangi sayfalar arasında yer aldığı mutlaka kaynakçada belirtilir. 

 

2.7.2.1 Kitaplar 

“Kaynakça”da sırasıyla yazarın soyadı, ilk adının (bazen ilk iki adının) baş 

harfleri, (parantez içinde) yayının yılı, yapıtın adı, yayın bilgileri, noktalarla ayrılarak 

yazılır. Kitap adları başlığı ilk harfleri büyük olacak şekilde ve eğik harflerle yazılır. 

 

a. Tek yazarlı ya da editörlü kitap 

Allport, G.W. (1973). Pattern And Growth In Personality. New York: Holt, 

Reinhardt Winston. 

 

Gürbilek, N. (2004). Kör Ayna, Kayıp Şark. İstanbul: Metis. Kalpaklı, M. (Ed.). 

(1999). Osmanlı divan şiiri üzerine metinler. İstanbul: YKY 

 

b. İki ya da daha fazla Yazarlı ya da editörlü kitap 

Altunok, T. ve Çakmak, H. (2009). Terörizmin Finansmanı ve Ekonomisi. Ankara:   

Barış, Platin Yayınevi. 

 

Altunok,T., Korkmazyürek, H., Sığrı, Ü., Hazır, K. (2010). Stratejik Savunma 

Yönetimi- Yeni Perspektifler/Yeni Yaklaşımlar. Ankara: Bizim Büro 

Yayınevi. 
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Ogden, C.K. ve Richards, I.A.(1923). The Meaning of Meaning. New York: Harcourt 

Brace. 

 

c. Derlenmiş (Editörlü) kitapta yazı ya da bölüm 

Kejanlıoğlu, B. (2005). Medya Çalışmalarında Kamusal Alan Kavramı. Meral Özbek 

(Ed.), Kamusal Alan içinde (s. 689-713). İstanbul: Hil. 

 

Irzık, S. (2004). Öznenin Vefatından Sonra Kadın Olarak Okumak. Parla ve Irzık 

(Ed.), Kadınlar dile düşünce (ss. 35-56). İstanbul: İletişim. 

 

d. Gözden geçirilmiş ya da genişletilmiş baskılar 

Alpay, N. (2004). Türkçe Sorunları Kılavuzu (Gözden geçirilmiş ikinci baskı). 

İstanbul: Metis. 

 

e. Yazarı belirsiz kitaplar 

The lottery (1923). London: J.Watts.  

The 1995 NEA Almanac of Higher Education. (1995). Washington DC: National 

Education Association. 

 

f. İki ya da daha fazla ciltten oluşan kitaplar 

Moran, B. (1995). Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış (3 cilt). İstanbul: İletişim  

 

g. Çeviri kitaplar 

Billington, D.P. (1965), Concrete Shell Structures, Betonarme Kabuk Yapılar, (H. 

Kabataş and M. Pultar, Çev.) (1975). İstanbul: İTÜ Mimarlık Fakültesi 

Yayınları. 

 

Bahtin, M. M. (2004). Dostoyevski Poetikasının Sorunları (C. Soydemir, Çev.). 

İstanbul: Metis. 

 

h. Birden çok baskısı olan kitap 

Strunk, W. Jr. & White, E. B. (2000). The Elements of Style (4. Baskı). New York: 

Longman. 

 

ı. Başvuru kitaplarındaki bölüm ya da yazı 

Akün, Ö. F. (1992). Divan Edebiyatı. Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (ss. 398-

422). İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı. 

 

i. Çok ciltli çalışmalar 

Pflanze, O. (1963-1990). Bismarc and The Development of Germany (Cilt 1-3). 

Princeton, NJ: Princeton University Press. 
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Metin İçindeyse: (Pflanze, 1963-1990) 

j. Çok ciltli çalışmalarda tek cilt kullanımı 

Pflanze, O. (1990). The Period of Fortification, 1880-1898: Cilt 3. Bismarck and The 

Development of Germany. Princeton, NJ: Princeton University Press. 

 

k. Daha önceki bir baskının yeni basımı 

Smith, A. (1976). An Inquiry Into The Nature And Causes of The Wealth of Nations. 

E. Cannan (Ed.). Chicago: University of Chicago Press. (İlk baskı 1776). 

Metin İçindeyse: (Smith, 1776/1976) 

 

l. Kitaptan çevrilmiş bölüm 

Weber, M. (1958). The Protestan Ethic and The Spirit of Capitalism. T. Parsons 

(Çev.). New York: Charles Scribner‟s Son. (İlk baskı. 1904-1905). 

Metin İçindeyse: (Weber, 1904-1905/1958) 

 

m. Tanıtım yazıları 

Orr, H. A. (2003, 14 Ağustos). What’s Not In Your Genes. [Review of the book 

Nature via nurture: Genes, experience, and what makes us human]. New 

York Review of Books, 50, 38-40. 

 

2.7.2.2  Makaleler 

Dergilerde yer alan makalelere kaynakçada yer verirken sırasıyla yazarın 

soyadı, ilk adının (bazen ilk iki adının) baş harfleri, (parantez içinde) yayının yılı, 

yapıtın adı, yayın bilgileri, noktalarla ayrılarak yazılır. Günlük, haftalık ya da aylık 

bir yayın kullanılmışsa parantezin içinde yıldan sonra gün ve ay belirtilir. İlk harften 

sonra makale adının tamamı normal stilde yazılır (eğik yazılmaz ya da tırnak içine 

alınmaz). Yayın bilgileri bölümünde derginin / yayının adı ve sayısı eğik olarak 

yazılır. Sayfa sayısı ise eğik yazılmaz. 

 

a. Dergiden tek yazarlı makale 

Frieden, J. (1991). Invested Interests: The Politics of National Economic Policies in a 

World of Global Finance. International Organization,45, 425-451. 

 

Sobel, A. (1998). Domestic Policy Choices, Political Institutional Change, And 

Financial Globalization, International Interactions, 24/4, 345-377. 

 

Aktay, Y. (1999). Aklın Sosyolojik Soykütüğü: Soy Akıldan Tarihsel ve Toplumsal 

Akla Doğru. Toplum ve Bilim, 82, 114-140. 
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Turan, G. (2005, Haziran). İkinci Yeni‟den sonra olan biten ne? Varlık, 1173, 3-5. 

 

Barakat, H. (1969). A Process of Encounter between Utopia and Reality. The British 

Journal of Sociology, Vol. 20, 1-10. 

 

b. Dergiden çok yazarlı makale  

Streeck W. , Schmitter, P. C., (1991) From Corporatism To Transnational Pluralism: 

Organized Interests in the Single European Market, Politics and Society, 

19,133-164. 

 

Binark, F. M., Çelikcan, P. (1998). Mahremin Müzakereye Çağrılması ve Yıldo 

Örneği. Kültür ve İletişim, 1 (2), 197-214. 

 

c. Rapor ve teknik makaleler 

Gencel Bek, M. (1998). Mediscape Turkey 2000 (Report No. 2). Ankara: BAYAUM. 

 

Stone, P.T., Thomson, G.S. (1970). Seating for Motor Vehicles.( Report no: MVR-

3). Loughborough: Loughborough College of Technology. 

 

d. Derlenmiş (Editörlü) bir kitapta makale 

Bronton, P. (1969), Behavior, Body Mechanics and Discomfort. E.Grandjean (Ed.), 

Sitting Posture, (s. 315-332). London: Taylor and Francis. 

 

e. Yazarı belli olmayan editör yazısı 

Editorial:"What is a disaster" and why does this question matter?.                 

(Editorial •).(2006). Journal of Contingencies and Crisis Management, 14, 

1-2. 

 

f. Yazarı belli olmayan gazete ve dergi yazıları için 

The United States and the Americas: One History in Two Halves. (2003, 13 Aralık). 

Economist, 36. 

 

Strong afterchocks continiue in California. (2003, 26 Aralık). New York Times 

[Ulusal Baskı.]. s.23. 

Metin İçindeyse: (United States and the Americas, 2003) 

(Strong aftershock, 2003) 

 

g. Yazarı belli olan gazete ve dergi yazıları için 

Bruni, F. (2003, 26 Aralık). Pope pleads for end to terrorism and war. New York 

Times, s.21. 

 

h. Bir örgütçe yazılmış / yayınlanmış 

Die (1972), 1970 Binalar Sayım., yayın no.647. Ankara: Devlet İstatistik Enstitüsü 
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Matbaası. 

 

2.7.2.3  Tezler ve Posterler 

Basılmamış tezler, posterler, bildiriler: YOK‟den indirilmiş ise URL adresi 

de künye bilgileri sonuna verilir. 

 

Sarı, E. (2008). Kültür Kimlik ve Politika: Mardin’de Kültürler Arasılık. 

(Yayımlanmamış doktora tezi). Ankara Üniversitesi/Sosyal Bilimler 

Enstitüsü, Ankara. 

 

Frıedman, S.M. (1969), Relationship Between Cognitive Complexity, Interpersonal 

Dimensions and Spatial Preferences and Properties, unpublished 

Ph.D.Dissertation, University of California, Berkeley. 

 

Bektöre, İ.S. (1986), Formation Of Apartment Blocks İn Squatter Areas As A 

Distinct Aspect of Unauthorized Urban Housing Stock, yayımlanmamış 

Yüksek Lisans Tezi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, ODTÜ, Ankara. 

 

2.7.2.4 Diğer kaynaklar 

a. Ansiklopediler 

Balkans: History. (1987). Encyclopaedia Britannica içinde (15. Baskı. Cilt. 14, s.570-

588). Chicago: Encyclopaedia Britannica. 

 

Metin İçindeyse: (Balkans: History, 1987) 

b. Sözlükler 

Gerrymander. (2003). Merriam-Webster’s collegiate dictionary (11. Baskı). 

Springfield, MA: Merriam-Webster‟s. 

          

Metin İçindeyse: (Gerrymander, 2003) 

c. Görüşme 

Arroyo, Gloria Macapagal. (2003). A time for Prayer. Michael Schuman ile söyleşi. 

Time. 28 Temmuz 2003. Erişim Tarihi 13 Ocak 2004, 

http://www.times.com/time/nation/article/0,8599,471205,00.html 9 

 

2.7.2.5 Elektronik kaynaklar 

Kaynakçada yazar, yayın tarihi, kaynağın adı ve derginin ya da yapıtın adı yer 

alır. Bu bilgilerden sonra elektronik kaynağın tipi (çevrimiçi, CD-ROM), cilt sayısı 

ve gerekli sayfa ya da varsa paragraf numarası yazılır. Eğer kaynağa internetten 

ulaşılabiliyorsa, adres ve erişim tarihi belirtilir. 
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Çolak, Ali. (2004, 11 Mayıs). Sait Faik ölmemiş, çoğalmış... Erişim tarihi: 21 

Temmuz 2006, http://www.zaman.com.tr 

 

Dr. Abel Scribe PhD. (2006, 3 Ekim). Dr. Abel Scribe’s guides to research writing 

and style. Erişim tarihi: 31 Ekim 2006, http://www.docstyles.com/index.htm 

 

a. Sadece elektronik basılı kitap 

O'Keefe, E. (n.d.). Egoism & the cnsts in Western values. Erişim 

              http://www.onlineoriginals.com/showitem.asp litem I 135 

 

b. Kitabın elektronik versiyonu 

Freud, S. (1953). The method of interpreting dreams: An analysis of a specimen 

dream. J. Strachey (Ed. & Trans.), The standart edition of the complete 

psychological works of Sigmund Freud (Vol. 4, pp. 96-121). 

http://books.google.com/books (Özgün eser 1900 tarihlidir). 

 

Shotton, M. A (1989). Computer addiction? A study of computer dependency [DX 

Reader version].  

Retrieved from http://www.ebookstore.tandf.co.uk/html/index.asp 

 

Schiraldi, G. R. (2001). The post-traumatic stress disorder sourcebook: A guide to 

healing, recovery, and growth [Adobe Digital Editions version]. doi: 1 

0.1036/0071393722 

 

Elektronik adresten yararlanılan kaynakta, kaynağın erişilebileceği URL 

verilir. 

http://www.bianet.org/bianet/toplum/119375-avatar-in-sozde-solculugu-uzerine 

 

c. Elektronik makaleler 

Varsa digitaj object identifier (DOI) numarası belirtilmelidir. 

Von Ledebur, S. C. (2007). Optimizing knowledge transfer by new employees in 

companies. Knowledge Management Research & Practice. Advance online 

publication. doi: 1 0.1 057/palgrave.kmrp.8500141 

 

 

d. Elektronik gazete makaleleri  

Çetin, Ö. (2010, 21 Ocak). Televizyon alışkanlıklarımız IPTV ile değişecek. 

www.hurriyet.com.tr  

 

e. Elektronik dergiden makale  

Conway, P. (2003). Truth and reconciliation: The road not taken in Nambia. Online 

Journal of Peace and Conflict Resolution, 5 (1). (varsa doi numarası, yoksa 

http://www.zaman.com.tr/
http://www.docstyles.com/index.htm
http://www.onlineoriginals.com/showitem%20.asp%20litem%20I%20135
http://www.ebookstore.tandf.co.uk/html/index.asp
http://www.hurriyet.com.tr/
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URL verilir. URL örneği: http://www.trinstitute.org/ojpcr/5_1conway.htm)  

 

 

Kaynağa ait sayfanın adresi (URL) ya da varsa sadece doi numarası 

yeterlidir. 

 

2.8 Dipnotlar / Sonnotlar 

Notlar her sayfanın dip kısmına yerleştirilen açıklayıcı bilgiyi içeren 

dipnotlardır. Dipnotlar ve sonnotlar tek satır aralıkla yazılır; bir nottan diğerine ise 

iki aralık bırakılır. Dipnotlar ana metinden bir yatay çizgiyle ayrılır. Bu çizgi ilk 

dipnot satırının bir aralık üzerinde yer alır, Dipnotlarında ana metinde kullanılan yazı 

karakterinden bir boy küçük yazı karakteri kullanılır. 

Dipnotların ve sonnotların numaralandırılmasında Batı Arap rakamları 

kullanılır. Bu durumda rakam, normal metin satırının üst hizasında yükseltilmiş 

olarak kullanılması gerekmektedir. 

 

2.9 Ekler Bölümü 

Ekler alfabe harfleri kullanılarak verilir. (Örnek: Ek A, Ek B, Ek C). Eklerin 

alt bölümleri için Ek A1, Ek A2, Ek B1, Ek B2 gibi bölümlemeler yapılabilir. 

Ekler bölümünün ilk kısmına EKLER başlığı ile bir kapak sayfası 

hazırlanarak içeriğindeki eklerin numaraları ve adlarıyla listelenir, 1,5 satır aralıkla 

yazılır. 

Her ek bölümü, o ekin numarası ve adıyla başlar (Örneğin; Ek A- 

Türkiye’nin 2006-2014 Yılları Arası Bölgesel Nüfus Dağılımı). 

Ekler bölümünde verilen tablo ve şekiller, bulundukları bölümün adı altında 

numaralandırılır. (Örnek: Tablo A.1, Tablo A.2, Şekil A.1, Şekil A.2) 

Ekler bölümünde verilen denklemler bulundukları bölümün adı altında 

numaralandırılır. (Örnek: (A 1.1), (A 1.2) ) 

A4 boyutundan büyük harita ve benzeri ekler metin içerisinde değil bu 

bölümde verilmelidir. 

İndeks, sözlük gibi ekler varsa bu bölümde verilmelidir. 

CD ekleri cildin arka iç kapağına yapıştırılacak bir cep içine yerleştirilmeli ve 

üzerine tez sahibinin adı, ek numarası yazılarak ekler için hazırlanacak kapak 
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sayfasına da ek olarak eklenmelidir (Örnek: Ek C- Bilgisayar Programı CD’si). 

 

2.10 Özgeçmiş Bölümü 

Adı Soyadı, lisans ve yüksek lisans (tarihli) bilgileri belirtilmelidir. Fotoğraf, 

doğum yeri ve tarihi, adres, e-posta adresi, mesleki deneyim yazılmalıdır. Ödüller, 

yayınlar, patentler isteğe bağlı olarak verilebilir.Özgeçmiş bölümü 1,5 satır aralık ile 

yazılır.  

 

ÖRNEK: 

 

ÖZGEÇMİŞ 

 

KİŞİSEL BİLGİLER 

Adı Soyadı: 

Uyruğu: 

Doğum Yeri ve Tarihi: 

Medeni Hali: 

Adres: 

E-Posta Adresi: 

İletişim (Telefon) : 

 

EĞİTİM 

(Kurum ve Mezuniyet Yılı belirtilerek): 

Lise     : 

Lisans  : 

Yüksek Lisans : 

 

MESLEKİ DENEYİM 

(Yıl, yer ve pozisyon belirtilerek) 

 

YABANCI DİL 
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Ek A- Dış Kapak Örneği 

 

 

 

TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ  

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 
 

ARBİTRAJ FİYATLAMA MODELİ: BİST’DE UYGULANABİLİRLİĞİNE 

YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA 

 

DOKTORA TEZİ 

 

Dilek KOÇAK 

 

1103810000 

 

İşletme Anabilim Dalı 

 

İşletme Programı  

 

Prof. Dr. Nevin YÖRÜK 

 

ŞUBAT 2014 
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Ek-B İç Kapak Örneği 

 

TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ  

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 
 

ARBİTRAJ FİYATLAMA MODELİ: BİST’DE UYGULANABİLİRLİĞİNE 

YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA 

 

DOKTORA TEZİ 

 

Dilek KOÇAK 

 

1103810000 

 

İşletme Anabilim Dalı 

 

İşletme Programı  

 

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Nevin YÖRÜK 
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