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ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE GÜNCEL KONULAR DERSLERİ İÇİN 

TEZ YAZIM KURALLARI 

*Bu notlar, Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzundan ve ders için 

daha önceden hazırlanmış ders notlarından yararlanılarak hazırlanmıştır. 

A. ANLATIM VE ÜSLUP 

Türkçe yazılarda Türkçe imlâ kurallarına uyulmalıdır. Çalışmada, anlatılmak istenilen şey 

net ifade edilmeli, uzun ve karışık cümlelerden kaçınılmalı, cümleler imlâ bakımından düzgün 

olmalı ve kelimeler yerinde kullanılmalıdır. Cümleler gramer ve fikirce doğru, sade, açık ve uyumlu 

olmalı, sözcükler iyi seçilmelidir. Cümleler ve paragraflar arasında bağlantı iyi yapılmalı, konu dışı 

ifadelerle bu bağlantı koparılmamalı ve bölümden bölüme geçişlerde de gerekli bağlantıların 

kurulmasına özen gösterilmelidir.  

Tezlerde bir veya birden fazla kaynaktan yapılan aktarma veya alıntılar, birbiri ardı sıra bir 

sayfa veya daha fazla yer tutacak şekilde verilmemelidir. Bunun yerine ya alıntı/aktarmalar arasında 

tezi hazırlayanın eleştiri, yorum veya açıklamaları da yer almalı veya bu tür uzun aktarmalar tezin 

ekler kısmında gösterilmelidir. 

B. SAYFA YAPISI 

Tezin tüm bölümlerinin kenar boşlukları, üst (3 cm), alt (3 cm), sol (3 cm), sağ (2.5 cm), 

üstbilgi (1,5 cm) ve altbilgi (1,5 cm) olarak belirlenmelidir. Başlıklar ve Dipnotlar da, metin 

sınırları için belirlenen sınırlarda kalmalıdır. Kalan kısım yazı olarak kullanılır ve bu alanın dışına 

çıkılmaz. 

C. YAZI ÖZELLİĞİ 

Tez, bilgisayar ortamında yazılmalıdır.  

Ana ve alt başlıklar dahil tez metni için Times New Roman 12 (dipnotlar 10) punto; Arial 

11 (dipnotlar 9) punto büyüklükte okunaklı yazı karakterleri kullanılabilir.  

D. YAZIM PLANI 

Tezin metin kısmı “iki yana yaslı” biçiminde ve 1.5 aralıklı yazılmalıdır. Paragraf ayarı 

olarak Girinti Sağ-Sol (0 cm), Önce (6 nk) Sonra (0 nk) Satır Aralığı (1,5 satır), Satırbaşı için 

de; Özel (İlk Satır) Değer (1,25 cm) verilmelidir.  

İçindekiler, giriş, kaynaklar ve özet gibi ana başlıklar ile bölüm başlıkları sayfa üst 

kenarından 3 veya 4 cm aşağıdan başlatılır ve bu tür başlıklardan sonra bir satır boşluk bırakılır.  

Bölümler daima yeni bir sayfadan başlar. Alt bölüm başlıklarından önce bir satır boşluk 

bırakılır. Ana başlıklar ile alt başlıklar arasında konuyu açıklayıcı veya bağlantı sağlayıcı 

paragrafların bulunmasına dikkat edilir. 

Yazımda kelime aralarında virgül ve noktadan sonra 1 vuruşluk ara verilir.  

Özet, içindekiler, tablolar, şekiller, kısaltmalar, kaynaklar, ekler gibi ana başlıklar büyük 

harf, yazılar koyu ve sayfa ortasına gelecek şekilde yazılır. Giriş, sonuç ve tüm başlıklar ise 

paragraf başına gelecek şekilde yazılır. 

Dipnotlu kaynak gösterme yönteminde dipnot numaraları, her bölümün ilk sayfasında 

1’den başlayarak bölüm sonunda tamamlanacak biçimde verilir. Her yeni bölüm için tekrar 1’den 

başlayan numaralandırma yapılır. Dipnot numarası ile dipnotun ilk satırı arasında 0,5 (yarım) 

cm’lik 1 tab vuruşu boşluk bırakılır.  
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Dipnotlar tek aralık yazılır. Kaynak dipnotlarındaki eser adları koyu karakter ile; 

makaleler, ansiklopedi mad. ve benzerleri ise tırnak içinde “.......” yazılır. Tüm dipnotlar için 

paragraf ve girinti ayarlarında paragraf girintisi 0,5 cm yapılır. 

E. NUMARALANDIRMA 

İçindekiler, kısaltmalar ve varsa şekiller ve çizelgeler gibi tezin ön kısmının sayfaları küçük 

Roma rakamlarıyla (i, ii, iii, iv, ...), giriş bölümü ile başlayan tezin metin, kaynaklar kısmı ve 

ek(ler) kısmının (doktora tezlerinde tezi hazırlayana ait özgeçmişin) sonuna kadar Normal 

rakamlarla (1, 2, 3, 4, ...) numaralandırılır. Numaralandırma, iç kapaktan başlatılır; ancak, hem iç 

kapak, hem de tez onay sayfasında numara gösterilmez. Numaraların gösterildiği ilk sayfa, özet-

abstract sayfasıdır. Bu sayfanın numarası, Roma rakamıyla (iii)’dür.  

Numaralar, birbirini izleyecek biçimde  sayfaların sağ alt kenarına son metin satırı veya 

dipnot satırından 1,5 satır aralığı aşağıya konulur. Sayfa numaralarının önüne ve arkasına çizgi vb. 

bir karakter konulmaz.  

Tezde kullanılan tablo, şekil, grafik, resim, plân, harita vb.’nin numaralandırılmasında, 

Roma rakamları (I, II, III, ...) veya normal rakamlar (1, 2, 3, ...) kullanılır. 

Giriş ve sonuç dışındaki bölüm ve alt bölüm başlıkları tercih edilen sisteme göre 

numaralandırılır.  

Bir bölümde eğer alt başlıklar verilecekse alt başlıkların sayısı en az iki olmalıdır. 

Birinci derecede bölüm başlıkları büyük harfle, ikinci derecede alt bölüm başlıkları da her 

kelimenin ilk harfi büyük olacak şekilde yazılır. Üçüncü derece ve daha sonraki alt bölüm 

başlıklarında ilk kelimenin ilk harfi dışında tüm kelimeler küçük harfle başlatılır.  

G. YAZIM DÜZENİ 

1. Dış Kapak  

a. T. C. Uludağ Üniversitesi Logosu 

b.İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  

c. Tezin adı 

d. Tezi hazırlayanın adı ve soyadı (hazırlayan ibaresi kullanılmadan) 

e. Tezin sunulduğu yer ve yıl. 

Tezin dış ve iç kapağında tezin ismi Times New Roman karakterinde 16-18 punto olmalı 

ve büyük harflerle koyu olarak yazılmalıdır.  

2. İç Kapak 

a. T. C. Uludağ Üniversitesi Logosu 

b. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

c. Tezin adı 

d. Tezi hazırlayanın adı ve soyadı (hazırlayan ibaresi kullanılmadan) 

e. Danışman öğretim üyesinin unvanı, adı ve soyadı  

f. Tezin sunulduğu yer ve yıl. 

3. Özet 

Özet’in amacı bir belgede işlenen konuların ana hatlarını ortaya çıkarmaktır. Özetlerde tezde 

ele alınan problem kısaca tanıtılır, kullanılan yöntemler, tezin bölümleri ve ulaşılan sonuçlar 

belirtilir, ayrıca kaynak verilmez.  
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4. İçindekiler 

İçindekiler kısmında, bölümlendirmeye uygun bir biçimde özetten başlayarak tezin tüm 

kısımları, bölüm ve alt bölüm başlıkları sayfa numaraları ile birlikte verilir. Başlık yazıldıktan sonra 

karşısına hangi sayfada yer aldığı yazılır. 

İÇİNDEKİLER başlığı üsten bir satır ara verilerek ve sayfaya ortalanarak yazılır. İki satır 

ara verilerek sağa dayalı ve koyu olarak Sayfa No. yazılır. Tek satır aşağıdan sola dayalı, büyük 

harflerle, koyu olarak “TABLO LİSTESİ, ŞEKİL LİSTESİ, KISALTMALAR” sıralanarak ara 

verilmeden yazılır. Sayfa numaraları karşısına alt alta gelecek şekilde sıralanır. Tezin bölüm 

başlıkları iki satır ara verilerek ve sayfaya ortalanarak yazılır.  

Metin ana bölüm başlıkları büyük harflerle, koyu olarak ve diğer bölüm başlıkları, ilk 

harfleri büyük olacak şekilde yazılır. Ana bölüm başlıklarından önce tek satır ara verilmelidir. Alt 

Bölüm başlıkları bir önceki başlığın ilk harfinin altına gelecek şekilde kademeli olarak içeriden 

başlamalıdır. 

5. Kısaltmalar 

Tezde kullanılan kısaltmalar “Kısaltmalar” başlığı altında ve alfabetik sırayla dizilir ve her 

kısaltmanın karşısına açılımı belirtilir. Tezde yapılan bu kısaltmalar ayrıca ilk geçtikleri yerde 

parantez içinde sadece bir defa açıklanır.  

6. Tablo, Şekil, Resim,  Grafik, vb. Listeleri 

Tezde tablo, şekil, resim ve benzeri açıklayıcı veya belgeleyici bilgiler kullanılmışsa, 

bunlara ait listeler “Tablolar”, “Şekiller” vb. gibi başlıklarla ve tezde yer aldıkları sayfaların 

numarasıyla birlikte belirtilir. 

METİN KISMI 

1. Giriş 

Giriş, tezin metin kısmının ilk öğesidir. Bu nedenle, tez metninin sayfaları, Giriş’ten 

başlayarak Normal rakamlarla numaralandırılır. Bu sayfa “GİRİŞ” kelimesinin koyu ve büyük harf 

ve boyutta (Times New Roman / 14 / Koyu vb) paragraf başı olarak yazılmasıyla başlar. 

Giriş bölümünde, çalışmanın önemi vurgulanarak, aynı alanda yapılan diğer çalışmalardan 

farklı yönleri belirtilerek çalışmada çözümlenmesi amaçlanan bilimsel sorun ortaya konur; hipotez 

açıklanır ve kullanılan yöntemle araştırmanın sınırlandırılmasından söz edilir. Konu hangi 

çerçevede ele alınıp incelendiği, tezin amacının ne olduğu, çalışmanın kaç bölümden oluştuğu ve 

her bölümde hangi başlık altında nelerin incelendiği öz olarak belirtilir. Ayrıca araştırmada 

uygulanan yöntem ve teknikler; araştırmada kullanılan materyalin temin şekli, miktarı, nitelikleri ve 

temsil ettiği popülasyon hakkında kısaca bilgi verilir. 

Giriş bölümünde fazla sayıda paragraf düzenlemekten mümkün olduğu kadar kaçınılır. Giriş 

bölümünde kesinlikle çalışmada elde edilen sonuçlara ait bilgilere yer verilmez. 

2. Ana Metin/Bölümler 

Tezin Giriş ve Sonuç’u arasında kalan kısmı ana metin’dir. Giriş’ten sonra, ana metnin 

bölümleri yer alır.  

Bölümler ele alınan ana düşünceyi destekleyici nitelikte olmalıdır. Bölümlerin orantılı 

olarak dağılması beklenir. Her tez özel zorunluluklar dışında en az iki bölümden oluşur. 

Ana bölümler yeni sayfadan başlar. Ana bölüm başlıkları, büyük harflerle ve ortalanarak 

yazılır (Times New Roman, 14 pt., Koyu vb.). Ana bölüm başlıklarından sonra iki satır boşluk 

bırakılır. Diğer bölümler, paragraf ile aynı hizadan başlar. Bu bölümler numaraları ile birlikte, 

metinde kullanılan yazı boyutu ile yazılır. Bu başlıklardan önce bir satır boşluk bırakılır. 
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3. Alıntılar 

Tezde, başka kaynaklardan aynen aktarılarak yapılan alıntılar tırnak içinde (“  ”) gösterilir. 

Özü değiştirilmemek kaydıyla, tezi hazırlayanın kendi cümleleriyle özet yahut yorum olarak yapılan 

alıntılar ise tırnak arasına alınmadan verilir.  

Aynen aktarmalarda, bilgilerin tamamına yer verilebileceği gibi; cümle, paragraf veya sayfa 

halindeki bilgilerin sadece belli kısımları da verilebilir. Bu durumda, cümlelerde belli kelimelerin, 

çeşitli cümlelerin, paragraf ve sayfaların atlanarak verildiğini göstermek üzere, atlanan yerler 

parantez içinde üç nokta (...) ile belirtilir.  

Bilgilerin aynen aktarılması durumunda, alıntı yapılan kaynaklardaki noktalama işaretleri ve 

çeviri hataları dahil olmak üzere harf, cümle, tarih, yer vb. yanlışlıklar da düzeltilmeden verilir. 

Ancak böyle durumlarda araştırmacı, söz konusu yanlışlığı düzeltmek için ilgili yere açıklama notu 

düşer. 

Alıntı, bir başka kaynaktan aynen aktarılmak istenen bir bölüm ise, alıntı ile metin arasında 

önce ve sonra 12 nokta (pt) boşluk bırakılır. Alıntının normal satırları her iki kenar boşluğundan 

1.25 cm içeriden başlar. Paragraf başı yapılmayan bu tür alıntılar tek aralıkla yazılır ve alıntılarda 

normal metinden daha küçük bir punto kullanılır ve istenirse italik olarak düzenlenebilir. 

4. Kaynak Gösterimi 

Kaynak gösterimi iki biçimde yapılabilir; “dipnotlu kaynak gösterme yöntemi” ve “metin 

içi kaynak gösterme yöntemi”.  

a. Dipnotlu Kaynak Gösterme Yöntemi 

(1) Kaynak Dipnotları 

Kaynak dipnotlarında, ilgili kaynağa ilk kez gönderme yapılıyorsa, burada, eserle ilgili 

mevcut bibliyografik bilgilerin tümü, yararlanılan kaynağın türüne göre farklı şekillerde gösterilir.  

(a) Kitapların Dipnotlarda Gösterilmesi 

Yazar adı ve soyadı, kitabın adı (koyu), cilt sayısı, basım sayısı, yayıma hazırlayan / editör / 

çeviren / çizer adı ve soyadı, seri adı, yayım evi, yayım yeri, yayım tarihi ve yararlanılan sayfa veya 

sayfaların numarası. 

Örnek: 

Doğan Şenyüz, Vergi Ceza Hukuku, 4. b., Ekin Kitapevi, Bursa, 2008, s. 28. 

Eğer kaynak dipnotlarında, aynı kitaba ikinci veya daha fazla atıfta bulunuluyorsa, yazarın 

soyadı belirtilir; adı geçen eser (a.g.e.) gibi kısaltmalar kullanılır ve sayfa numarasına yer verilir. 

Örnek: 

Şenyüz, a.g.e., s. 28; Onar, a.g.e., s. 1654. 

İkinci kez başvuruda, aynı yazara ait birden fazla eser olması halinde; yazar soyadı, eser adı, 

adı geçen eser ve sayfa numarasına yer verilir. 

Örnek: 

Şenyüz, Vergi Ceza Hukuku, a.g.e., s. 30;  Şenyüz, Vergi Hukukunda Tebligat, a.g.e.,  s. 58. 

İkinci kez başvuruda, aynı soyadı taşıyan birden fazla yazar olması halinde; yazar adı 

soyadı, adı geçen eser ve sayfa numarasına yer verilir. 

Örnek: 

Metin Taş, a.g.e., s. 30; Fatma Taş, a.g.e., s. 58. 
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Bir eserde yazar, kişi veya tüzel kişi (kurum, kuruluş gibi) özelliğini taşıyabilir. Özel bir 

anlam taşımadığı sürece “Prof.”, “Dr.” gibi akademik unvanlara yer verilmez.  

İki veya üç yazarlı eserlerde, her yazarın adı ve soyadı, eserin iç kapağında verilen sırayla ve 

aralarına tire (-) veya (&) işareti konularak yazılır. 

Örnek:  

Mualla Öncel – Ahmet Kumrulu – Nami Çağan, Vergi Hukuku, 12. b., Turhan Kitabevi, Ankara, 

2005, s. 159. 

Üçten fazla yazarı olan eserler için, sadece ilk yazarın adı ve soyadı verildikten sonra “ve 

diğerleri” veya yabancı eserlerde “et al.” ibaresi kullanılır. 

Yayıma hazırlayan/editör, çeviren, resimleyen, çizen vb.’nin adları eser adından sonra adı-

soyadı sırasıyla gösterilir. İstenirse, bu işlev adları, “yay.haz., ed., çev., çiz.” şeklinde kısaltılarak da 

verilebilir.  

Örnek: 

George C. Homans, “Social Behavior as Exchange”, Small Groups, ed. A. Paul Hare- Edgar R. 

Bogota- Robert F. Bales, New York, 1962, pp. 175-176. 

Eser adı, atıf yapılan kaynağın iç kapağında olduğu şekilde –varsa- alt başlıklarıyla birlikte 

koyu karakter ile yazılır. Bu durumda asıl ve alt başlıklar arasına iki nokta konur.  

Örnek: 

Bernard Lewis, Çatışan Kültürler: Keşifler Çağında Hıristiyanlar, Müslümanlar, Yahudiler, 

çev. Nurettin Elhüseyni, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, 1996, s. 33. 

(b) Makalelerin Dipnotlarda Gösterilmesi 

Eser bir makale, derleme kitaptaki bir bölüm veya ansiklopedi maddesi ise yazar adı 

soyadından sonra virgül konur. Virgülden sonra bölüm, makale veya madde adı, tırnak içinde 

verilir. Bunu; koyu karakter ile yazılan kitap, süreli yayın ya da ansiklopedi adı, editör/yayıma 

hazırlayan, cilt, sayı, yayım evi, yayım yeri, yayım yılı ile bölüm, makale veya maddenin 

yararlanılan sayfa numarası izler. 

Örnek: 

Pierre Sané, “İnsan Hakları ve Kültürler Çatışması”, çev. Levent Cinemre, Medeniyetler Çatışması, 

der. Murat Yılmaz, 4.b., Vadi Yayınları, Ankara, 2001, s. 62. 

Eğer kaynak dipnotlarında, aynı makaleye ikinci veya daha fazla atıfta bulunuluyorsa, 

yazarın soyadı belirtilir; adı geçen makale (a.g.m.) gibi kısaltmalar kullanılır ve sayfa numarasına 

yer verilir. 

(c) Diğer Kaynakların Dipnotlarda Gösterilmesi 

Yayımlanmamış ders notlarına atıf yapılmaz ve kaynaklarda gösterilmez. Yayımlanmamış 

tezlere ise atıf yapılabilir ve yayımlanmadığı parantez içinde belirtilerek kaynaklarda gösterilir. 

Eserin adının altı çizilmez, yahut italik veya koyu karakterle de yazılmaz. Ancak, tezin niteliği, 

enstitüsü ve yılı belirtilir.  

Örnek: 

Mehmet Alpertunga Avcı, Türkiye’de ve Dünyada Kamu Mali Yönetiminde Mali Saydamlık 

Kavramının Gelişimi ve Önemi, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yayımlanmamış 

Yüksek Lisans Tezi), Bursa, 2005, s. 7. 
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Elektronik kaynaklara ilişkin dipnotlarda ise ek olarak eserin yer aldığı site adresi ve siteye 

erişim tarihi bilgilerine yer verilir.  

Yazarın Adı Soyadı, "Belgenin Başlığı”, Tüm Yapıtın Başlığı, Belge Tarihi ve Yayın 

Bilgileri, Internet Adresi (Dosyaya Erişim Tarihi), (Sayfa veya Paragraf) 

Örnek:  

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği, Türkiye-AB İlişkileri Kronolojisi (1959-2008), 2009, 

http://www.abgs.gov.tr, (30.07.2009), s.1-2. 

John N. Berry, “Educate Library Leaders”, Library Journal, 15 February 2008, 

http//www.epnet.com/ehost, (03.04.2010), p. 4. 

Dipnotlarda gönderme yapılan cilt numarası büyük “C.” harfi (C. II) ile, sayfa numarası 

küçük “s.” harfi ile (s. 14) ve sayfalar arası numarası ise küçük “ss.” harfleri ile ifade edilir. 

Yabancı eserlerde duruma göre “Vol.”, “p.”, “pp.” kısaltmaları kullanılır. 

Gazete makaleleri ve haberlerine yapılan atıflarda makaleler için belirtilen kurallar 

uygulanır. Arşiv belgelerine yapılan atıflarda belgenin türünü bildiren açıklama, belge tarihi, 

belgenin yer aldığı arşiv ve varsa dosya, defter ve yaprak numaraları belirtilir.  

(2) Açıklama Dipnotları 

Kaynak dipnotlarından başka bir de açıklama dipnotları vardır. Metinde verilmesi akıcılığı 

bozacak, fakat konuya açıklık getirecek her türlü ek bilgi ve yorum açıklama notu biçiminde 

yazılabilir. Ancak bu notların kullanılmasında dikkatli olunmalıdır. Doğrudan metinde verilmesi 

gereken bilgiler, açıklama dipnotunda sunulmamalı; önemsiz ve ilgisiz bilgilere de yer 

verilmemelidir. Açıklama dipnotları kaynak dipnotlarıyla birlikte numaralandırılarak sayfa altında 

yer alır; ancak bunların sayısı çok az ise, yıldız (*) gibi özel işaretler kullanılarak yazılabilir. 

Dipnotta verilemeyecek kadar geniş açıklamalar ekler bölümünde yer alır. 

b. Metin İçi Kaynak Gösterme Yöntemi (Bağlaç Yöntemi) 

Uzun açıklama ve dipnot gerektirmeyen yerlerde metin içi kaynak gösterme yöntemi 

kullanılabilir. Türkiye’de genelde sosyal bilimler alanında yazılan tezlerde bu yöntem tercih 

edilmez. Bu yöntemin kullanılması halinde, cümle içinde parantez açılarak yazarın sadece soyadı 

(baş harfi büyük) yazılır, araya virgül konarak eserin yayımlandığı tarih belirtilir, iki nokta üst üste 

konularak yararlanılan sayfa numarasına yer verilir ve parantez kapatılır. 

Örnek:  (Başaran, 1994: 75) 

Yazarın aynı yıl yayımlanmış iki veya daha çok eseri kullanılmışsa bunlar (2009a), (2009b) 

biçiminde gösterilir. 

Örnek:  (Şenyüz, 2009b: 36); (Şenyüz, 2009a: 83). 

Sayfa numarası yazılırken; (s.), (p.), (pp.) gibi kısaltmalara yer verilmez. Ciltli eserlerde ise 

sayfa numarasından önce Roma rakamıyla cilt numarası verilip virgül “,” konulur, “s.” kısaltması 

kullanılmadan sayfa numarası belirtilir.  

Örnek:  (Shaw-Shaw, 1994: II, 23) 

Gönderme yapılan kaynağın yazar adı metin içinde belirtilmişse parantez içinde sadece 

kaynağın yayımlandığı yıl ve gönderme yapılan sayfa numarası yazılır.  

Örnek:  (1994: 25) 

Birden çok kaynağa aynı anda atıf yapılacaksa, kaynakların tamamı parantez içinde aralarına 

noktalı virgül (;) konularak yazılır.  

Örnek:  (Başaran, 1994: 25; Tümer, 1975: 47) 
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Ancak metin içi göndermelerin yapıldığı bir tezde “Kaynaklar”ın da buna göre 

düzenlenmesi gerekir. 

5. Sonuç 

Bu bölümde; Tez konusu tanımlanmalı ve kullanılan yöntemler özetlenmelidir;  Elde edilen 

sonuçlar açık ve basit cümlelerle ifade edilmelidir ve Elde edilen ana sonuçlar anlatılmalı ve 

mümkünse sonuçlara göre genellemeler yapılmalıdır.  

Bu açıklamalar, gerektiğinde daha sonraki çalışmalara ışık tutacak çeşitli önerilerle de 

desteklenmelidir. Ayrıca, yapılan araştırmada çözümlenemeyen sorunlar varsa, bunların gelecekte 

hangi tür veya konudaki araştırmalarla çözümlenebileceğine ilişkin bilgiler de verilebilir. 

Çalışmada ulaşılan genel sonuçlar mümkün olduğu kadar öz, fakat açık olarak belli bir sıra, 

düzen ve mantık çerçevesinde yazılır; ilgili konuda yapılan diğer çalışmalarla karşılaştırılarak 

tartışıldıktan sonra, varılan sonuçların geçerliliği ve uygulanabilirliği belirtilir. 

Sonuç bölümü genel kompozisyon biçiminde yazılabileceği gibi, varılan sonuçlar ve ortaya 

konulan öneriler bu kompozisyonu bozmayacak şekilde maddeler halinde de ifade edilebilir.  

6.Son Kısım 

1. Ekler 

Tez metni içinde yer alması halinde konuyu dağıtıcı ve okumada sürekliliği engelleyici 

nitelikteki ve dipnot olarak verilemeyecek kadar uzun açıklamalar, geniş kapsamlı ve ayrıntılı 

deney sonuçları, örnek hesaplamalar, fotoğraflar, haritalar, tablolar, formlar, anket sorularının 

listeleri, kolay bulunamayacak belgelerin kopyaları vb. bu bölümde verilebilir.  

Ekler, birbirinden ayırt edilmesi gerekecek sayıda ise ya büyük Roma rakamlarıyla (Ek. I, 

Ek. II, ...) ya da Arap rakamlarla (Ek. 1, Ek. 2, ...) birbirini izleyecek biçimde numaralanır; her 

numaranın karşısına içeriğini belirten bir başlık konur ve her bir ek ayrı sayfadan başlayacak şekilde 

sunulur. 

2. Kaynaklar 

“KAYNAKLAR” başlığı tümüyle büyük harflerle, sayfa üst kenarında ve sayfanın 

ortasında yer alacak şekilde yazılır (Times New Roman, 14 pt., Koyu vb.). Başlıktan sonra bir satır 

boşluk bırakılır. 

Kaynaklar yazar soyadına göre alfabetik sıralanır ve sıra numarası kullanılmaz. Soyadları 

aynı olan farklı yazarlara ait kaynakların sıralanması ilk adların baş harflerine göre yapılır. Aynı 

yazarın farklı eserleri eski tarihliden başlayarak, aynı tarihli eserler tek yazarlıdan başlayarak 

sıralanmalıdır. Birden çok yazarı bulunan eserlerin sıralanmasında birinci yazarın soyadı esas alınır. 

Kaynak isimleri yayımlandığı orijinal dilinde yazılır. İstenirse eser adının Türkçe çevirisi 

hemen yanında parantez içinde verilebilir. Kaynaklarda yer alan kitapların sayfa sayısı belirtilmez. 

Ancak, makalelerde, yayımın hangi sayfalar arasında yer aldığı “ss.” kısaltmasıyla verilir (ss. 12-45 

gibi). 

a. Dipnotlu Kaynak Gösterme Yönteminde Kaynakların Gösterilmesi 

Kaynaklarda, eserle ilgili mevcut bibliyografik bilgilerin tümü, yararlanılan kaynağın türüne 

göre farklı şekillerde gösterilir. 

(1) Kitapların Kaynaklarda Gösterilmesi 

Yazar SOYADI (tümü büyük harf) ve adı, kitabın adı (koyu), cilt sayısı, basım sayısı, 

yayıma hazırlayan / editör / çeviren / çizer adı ve soyadı, seri adı, yayım evi, yayım yeri ve yayım 

tarihi. 

Örnek: 
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ŞENYÜZ Doğan, Vergi Ceza Hukuku, 4. b., Ekin Kitapevi, Bursa, 2008. 

ÖNCEL Mualla – Ahmet KUMRULU – Nami ÇAĞAN, Vergi Hukuku, 12. b., Turhan Kitabevi, 

Ankara, 2005. 

(2) Makalelerin Kaynaklarda Gösterilmesi 

Eser bir makale, derleme, kitaptaki bir bölüm veya ansiklopedi maddesi ise Yazar SOYADI 

(tümü büyük harf) ve adı, bölüm, makale veya madde adı (tırnak içinde), kitap, süreli yayın ya da 

ansiklopedi adı (koyu karakter), editör/yayıma hazırlayan, cilt, sayı, yayım evi, yayım yeri, yayım 

yılı ve yayımın hangi sayfalar arasında yer aldığı. 

Örnek: 

SANÉ Pierre, “İnsan Hakları ve Kültürler Çatışması”, çev. Levent Cinemre, Medeniyetler 

Çatışması, der. Murat Yılmaz, 4.b., Vadi Yayınları, Ankara, 2001, pp. 58-71. 

(3) Diğer Kaynakların Dipnotlarda Gösterilmesi 

Örnek: 

AVCI Mehmet Alpertunga, Türkiye’de ve Dünyada Kamu Mali Yönetiminde Mali Saydamlık 

Kavramının Gelişimi ve Önemi, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yayımlanmamış 

Yüksek Lisans Tezi), Bursa, 2005. 

HİLL John, "International Marketing", Marketing Review, Vol.2, No.3, 1996, 

http://www.marketing.org/hypertext/DataSource/Hill.html, (25.04.2010). 

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği, Türkiye-AB İlişkileri Kronolojisi (1959-2008), 2009, 

http://www.abgs.gov.tr, (30.07.2009). 

b. Metin İçi Kaynak Gösterme Yöntemi 

(1) Kitapların Kaynaklarda Gösterilmesi 

Yazar SOYADI (tümü büyük harf) ve adı, parantez içinde yayın yılı, kitabın adı (koyu), cilt 

sayısı, basım sayısı, yayıma hazırlayan / editör / çeviren / çizer adı ve soyadı, seri adı, yayım evi ve 

yayım yeri. 

Örnek: 

ŞENYÜZ Doğan (2008), Vergi Ceza Hukuku, 4. b., Ekin Kitapevi, Bursa. 

(2) Makalelerin Kaynaklarda Gösterilmesi 

Eser bir makale, derleme, kitaptaki bir bölüm veya ansiklopedi maddesi ise Yazar SOYADI 

(tümü büyük harf) ve adı, parantez içinde yayın yılı, bölüm, makale veya madde adı (tırnak 

içinde), kitap, süreli yayın ya da ansiklopedi adı (koyu karakter), editör/yayıma hazırlayan, cilt, 

sayı, yayım evi, yayım yeri ve yayımın hangi sayfalar arasında yer aldığı. 

Örnek: 

SANÉ Pierre (2001), “İnsan Hakları ve Kültürler Çatışması”, çev. Levent Cinemre, Medeniyetler 

Çatışması, der. Murat Yılmaz, 4.b., Vadi Yayınları, Ankara, pp. 58-71. 

(3) Diğer Kaynakların Kaynaklarda Gösterilmesi 

Örnek: 

HILL John, "International Marketing", Marketing Review, Vol.2, No.3, 1996, 

http://www.marketing.org/hypertext/DataSource/Hill.html, (25.04.2010). 
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