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1.Giriş  

Özyeğin Üniversitesi  Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne teslim edilecek tezlerin, 

tez önerisinin, projelerin ve tez izleme komitesine sunulacak raporların kabul 

edilebilmesi için, bu kılavuzda belirtilen kurallara uygun olarak hazırlanmış 

olmaları gerekmektedir.  

YÖK Genel Kurulu’nun 10.03.2006 tarihli  oturumunda aldığı karar uyarınca, 

Yüksek Lisans ve Doktora tezlerinin Ensti tü’ye teslimi sırasında, tezin tam 

metnini ve özet sayfalarını içeren 2 adet kompakt diskin,  “Tez Onay 

Sayfası”nın, “Tezlerin Çoğaltı lması ve Yayımı için İzin Belgesi”nin ve “Tez 

Veri Giriş Formu”nun da Enstitü’ye teslimi gerekmektedir. Bu konuyla ilgili  

detaylara http://www.yok.gov.tr/tez/tez teslim kilavuz.pdf sayfasından 

ulaşılması mümkündür.  

 

2. Tezi Oluşturan Bölümler  
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Genel olarak bir tezde yer alacak bilgilerin sunuş sırası aşağıda 

gösterilmiştir:  

-Dış Kapak  

-İç Kapak  

-Önsöz  

-İçindekiler  

-Kısaltmalar  

-Sembol listesi  

-Şekil Listesi  

-Tablo Listesi  

-Özet  

-Abstract  

-Giriş Bölümü  

-Diğer Bölümler  

-Sonuç Bölümü  

-Kaynakça  

-Ekler 

-Tez Onay Sayfası  

3. Tez Yazım Kuralları  

3.1 Tez Yazımında Kullanılacak Dil  

Yüksek lisans ve doktora tezleri  Türkçe hazırlanır.   
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Yabancı dil le eğitim -öğretim yapan lisansüstü programlarda  ise bu programlar 

öğrencilerin,  Yükseköğretim Mevzuatının, “Yükseköğretim Kurumlarında 

Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında 

Uyulacak Esaslara İl işkin Yönetmeliği’nin 7.  maddesinin b fıkrasının 11. 

bendi uyarınca tezlerini yabancı dilde hazırlaması gerekmektedir.  

Türkçe yazılan tez ve özetlerde yazım ve noktalama bakımlarından Türk Dil 

Kurumu’nun öngördüğü kurallara uyulacak, ifadelerde genell ikle üçüncü tekil  

şahıs kullanımına özen gösterilecektir.  

3.2 Tez Yazımı İle İlgili Teknik Kurallar  

3.2.1 Tezin Bilgisayar Ortamında Hazırlanması  

Tezler, bilgisayar ortamında hazırlanmalıdır.  Daktilo ile tez yazımı ve nokta 

vuruşlu yazıcı  çıktıları kabul edilmez. Çıktılar, lazer ya da mürekkep 

püskürtmeli  yazıcılardan  alınmalıdır. Tezde kullanılacak tablolar, şekiller, 

grafikler vb. bilgisayar ortamında oluşturulmalıdır. Bilgisayar ortamında 

oluşturulması mümkün olmayan tablo, şekil ve grafiklerin teknik resim 

kurallarına göre çizilmesi gerekir.  Tablo, şekil ve grafikl erin fotokopisi  kabul 

edilmez. Tezin hiç bir bölümünde elle ya da daktilo ile yapılan düzeltmeler, 

silintiler, kazıntılar kabul edilmez.  

3.2.2 Tezin Çoğaltılması   

Tezler A4 standardında (21 x 29.7 cm., 80 g/m2)  beyaz birinci hamur kağıda 

özellikleri bozulmadan çoğaltılmalı,  kopyalar net ve okunaklı olmalıdır .  

3.3 Tez Yazımı ile İlgili Biçimsel Kurallar  

3.3.1 Tezin Kapaklanması ve Ciltlenmesi  

Tezin dış ve iç kapağı aşağıda belir t ilen örnek esas alınarak hazırlanmalıdır:  
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Tezin adı üst kenardan 8-11 cm arasına, en fazla üç satıra sığacak şekilde yazılır. Yazı 

büyüklüğü tez adının uzunluğu ile ölçülü olacak şekilde seçilir. 
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3.3.2 Tez Onay ve İmza Sirküleri Sayfası 

İmza sirküleri sayfası, Yüksek Lisans tezi ve Doktora tezi ciltlerinin en son sayfasında yer 

alır. Bu sayfada başta tez danışmanı olmak üzere savunmaya katılacak olan tüm öğretim 

üyeleri için yer ayrılır. Bu yerler savunmanın başarılı olması durumunda ilgili öğretim üyeleri 

tarafından imzalanır. Savunma tarihi bu sirkülerin en altında yer alır. Söz konusu sirkülerin en 

alt bölümünde Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürünün imzası için özel boşluk bırakılır 

3.3.4 Tezin Yazımında Kullanılacak Yazı Tipi ve Boyut  

Tezin yazımında Microsoft  Word ve muadili programlar (Open Office Writer 

vb.) Times New Roman  yazı tipi kullanılarak 12 punto boyutunda 

kullanılmalıdır.  Metin, ‘normal’ düzende ve iki yana yaslanmış şekilde 

yazılmalıdır. Gerekli  olduğu durumlarda koyu ya da italik yazı tipi 

kullanılabilir . Metindeki tüm başlıklar koyu olmalıdır. Bölüm Başlıkları  14 

punto, tümü büyük ve koyu, sayfaya ortalanmış; Ana Bölüm Başlıkla rı 12 

punto yapılmalıdır.  Tezin kapaklar hariç tüm bölümlerinin kenar boşlukları,  

üst (3,5cm), alt (3 cm) sol (2,5 cm) sağ (2.5 cm) üstbilgi (1,5 cm) ve altbilgi  

(1,5 cm) olarak belirlenmelidir. Cilt  payı 1 cm olabilir . Dipnotlar da,  metin 

sınırları için belirlenen sınırlarda kalmalıdır.  

3.3.5 Tez Yazımında Kullanılacak Satır Aralığı  

Tez metni 1.5 satır aralığı ile yazılmalıdır.  Önsöz, kısaltmalar, sembol, şekil 

ve tablo l isteleri , özetler, kaynakça, ekler, özgeçmiş, metin içindeki tablo ve 

şekillerin isim ve açıklamaları ile dipnotlar 1 aralıkla yazılır.  Her paragrafın 

ilk satırı 1 cm içeriden başlatılır, paragraf aralarında 1 satır boşluk bırakılır.  

 3.3.6 Sayfaların Numaralandırılması  

Dış kapak ve onay sayfası dışında tezin tüm sayfaları numaralanır.  Tezi n 

başlangıç kısmı; iç kapak, önsöz, içindekiler, kısaltmalar,  sembol, şekil ve 

tablo listeleri ile özetlerden, metin kısmı ise giriş bölümü, diğer bölümler, 

sonuç, kaynakça ekler ve özgeçmişten oluşur. Tezin başlangıç kısmı,  iç 

kapağa numara konmadığı için , ikiden başlayarak küçük Romen rakamları ile 

(ii ,  iii , . . ),  metin kısmı ise Arap rakamları ile (1,2,..),  numaralandırıl ır.  

Rakamlar sayfanın üst orta kısmında, sayfanın üst  kısmında bırakılmış olan 
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2.5 cm lik boşluk içinde kalır. Birinci  derece başlık kull anılan sayfalara sayfa 

numarası  yazılmaz.  

3.3.7.Tablo ve Şekiller  

Bir araştırmada elde edilen toplu veriler, tablo ve şekillerle sunulur. Belli bir konuya ilişkin 

veriler bir arada özetlendiği için, kavramların ve olayların anlaşılması kolaylaşır. Tezlerde yer 

alan tablo ve şekillerden beklenen yararın elde edilebilmesi için belli kurallara göre 

hazırlanması gerekir. 

Tablolar ve şekiller, sayfa düzeni esaslarına uymak kaydı ile metinde ilk söz edildikleri yere 

mümkün olduğu kadar yakın yerleştirilmelidir. Bir sayfada birden fazla tablo ve/veya şekil 

yer alabilir ancak, çok sayıda tablo veya şekil söz konusu olduğunda, gerektiğinde eklerde 

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

(veya şeklin) bölüm içindeki sıra numarası olmak üzere, ana bölümlerde “Tablo 1.2”, “Şekil 

1.1”, eklerde “Tablo A.1”, “Şekil B.1” biçiminde sıra ile numara verilir.  

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

şeklin altına yazılır. Öte yandan tablo ve şekillerin kaynakları varsa, tablo veya şeklin altında 

“Kaynak:” yazdıktan sonra referans olarak gösterilmelidir. 

3.4 Referans Gösterimi(Atıf Usulü) 

3.4.1  Referans Gösterilmesine İlişkin Genel Bilgiler 

Tezde, başka kaynaklardan yapılan alıntılar, aynen aktarılır veya anlamı değiştirilmemek 

koşuluyla tez yazarının kendi cümleleriyle özetlenerek yahut yorumlanarak verilir. Her iki 

durumda da, alıntı yapılan mutlaka atıfta bulunulması gerekmektedir. Atıf yapılırken aşağıda 

belirtilen kurallara uyulması gerekmektedir: 

- Kaynaktan aynen alınan bilgiler (çift tırnak içinde(".....") gösterilmelidir. Tezi 

hazırlayanın, kaynaktaki bilginin özünü değil, biçimini değiştirerek yaptığı alıntılar ise, çift 

tırnak arasına alınmadan gösterilirler. Her iki alıntı türünde de, ilgili kaynağa mutlaka atıf 

yapılır ve atıfların her birine, bir birini izleyen numaralar verilir. 

-Tezde, kaynaktan aynen aktarılan bilgilerin tamamı verilebileceği gibi, örneğin cümle, 

paragraf veya sayfalar halindeki bilgilerin sadece belli kısımları da verilebilir. Bu durumda, 
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cümlelerde belli kelimelerin, çeşitli cümlelerin, paragraf ve sayfaların atlanarak verildiğini 

göstermek üzere, atlanan yerler üç nokta ile belirtilir. 

Kaynak göstermede metin içinde kaynak gösterme ve dipnotlu kaynak gösterme olarak iki 

yöntem bulunmaktadır. Hukuk yüksek lisans programları için dipnotlu kaynak gösterme 

usulü uygulanmak zorundadır. 

3.4.2 Metin İçinde Kaynak Gösterme 

Metin içi kaynak gösterme yöntemi kendi arasında üçe ayrılır:  

• Yazar-Tarih Yöntemi: Yazar-Tarih yönteminde kaynak gösterme, metinde ilgili kelimeden 

sonra açılan bir parantezin içine yazarın soyadı ve yayın yılı yazılarak yapılır. Alıntıya ilişkin 

sayfa numaraları da istendiğinde parantez içinde verilebilir. Ancak, doğrudan yapılan 

aktarmalarda sayfa numarasını göstermek zorunludur. Metin içinde başvurulan tüm kaynaklar 

çalışmanın sonuna eklenecek kaynakçada ayrıntılı olarak belirtilmelidir. 

Örnek: Yazar, kitabında (Özbudun, 2012, s. 69) 1921 Anayasası’nın yerinden yönetim ilkesi 

açısından oldukça geniş düzenlemeler içerdiğini belirtmektedir. 

Yazarın soyadı ilgili metinde geçiyorsa, parantez içinde tekrar gösterilmesine gerek 

bulunmamaktadır:  

Örnek: Özbudun’a göre (2012, s.69) 1921 Anayasası yerinden yönetim ilkesi açısından 

oldukça geniş düzenlemeler içermektedir. 

Aynı isimde iki yazar olması durumunda ise yararlanılan eserin ilk kelimesi yazılmalıdır. 

Yazar-tarih yönteminde ikincil kaynaktan yararlanma durumunda ise  birincil ve ikincil 

kaynakların birlikte belirtilmesi gerekmektedir. 

• Yazar-Sayfa Numarası Yöntemi: Yazar-sayfa numarası sistemi edebiyat, felsefe, gibi bilim 

dallarında uygulanmaktadır. Bu sistemde parantez içine, başvurulan kaynağın yazarının 

soyadı ile alınan bilgilerin kaynaktaki sayfa numarası yazılır. Parantez, tez metninde kaynağı 

gösterilecek bilginin sonuna yerleştirilir. Yazar soyadı ile sayfa numarası arasına herhangi bir 

noktalama işareti konulmaz. Ayrıca sayfa kelimesini belirtmek için s. veya sh. gibi bir ifade 

kullanmaya da gerek yoktur. 
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Örneğin:  

Çalıkuşu isimli eser Cumhuriyet sonrası  girişilen eğitim seferberliği zamanında toplumu 

geniş ölçüde etkilemiştir ( Bulut 11) 

Sayfaların birbirini izlemesi durumunda ise başlangıç ve bitiş sayfaları yazılarak, aralarına tire 

(–) işareti konulmalıdır. 

Yazarı bulunmayan çalışmalarda( Örneğin kamu kurumlarının, raporları) ise bunun yerine 

kısaltılmış olarak çalışmanın başlığı yazılmalıdır. 

 • Numaralı Yöntem:  Numaralı yöntem ise daha çok kimya, bilgisayar, matematik, 

fizik ve tıp bilimlerinde kullanılmaktadır. 

 

3.4.3 Dipnotlu Kaynak Gösterme 

Bu tekniğe göre atıflar, metin içinde numara vermek ve sayfa altında dipnot şeklinde 

göstermek suretiyle yapılır. Atıflar dışında herhangi bir bilgiyle ilgili kısa açıklama, 

karşılaştırma veya yorumları ortaya koymak için de dipnotlar verilebilir. 

Dipnotlu kaynak gösterme yönteminde şu hususlara dikkat edilir: 

-  Kitaplara atıflarda yazarın soyadı, kitap adı, yayım yeri, baskı sırası ve yayım yılı ve sayfa 

şeklinde bir sıralama takip edilir: 

Örnek: Özbudun, Ergun, Türk Anayasa Hukuku, İstanbul: Yetkin Yayınları 14. Baskı 2013, s. 

214. 

-  Birden çok yazarlı kitaba ve/veya birden çok sayfaya atıf yapıldığında birinci yazarın 

Soyadı, adı /İkinci yazarın adı ve soyadı, kitap adı, yayım yeri: yayımevi, baskı sayısı, yayım 

yılı ve sayfa şeklinde sıralama takip edilir. 

Örnek: Tanör, Bülent /Necmi Yüzbaşıoğlu, 1982 Anayasasına Göre Türk Anayasa Hukuku, 

(İstanbul: Beta Yay., 13. Bası, 2012), ss. 214-215. 

- Makaleye yapılan atıflarda yazarın adı ve  soyadı, makalenin adı, ,dergi ismi (Yayım yılı), 

dergi cildi, dergi sayısı, sayfa şeklinde sıralama yapılır. 
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- Kitap içindeki bir makaleye yapılacak atıflarda yazarın adı soyadı, makale adı, editörün adı 

soyadı (ed.), kitap adı, (Yayım yeri: Yayımevi, Baskı sayısı, Yayım yılı), sayfa yazılır. 

- Özellikle hukuk yüksek lisans programları açısından  mahkeme kararlarına yapılacak 

atıflarda sırasıyla mahkeme ismi, karar  ismi( Türkçe veya ilgili mahkemenin resmi dilinde) , 

karar tarihi, karar ve/veya başvuru numarası,  ve atıf yapılan ilgili paragraf belirtilir. 

Örnek: AİHM, Bukta ve Diğerleri/Macaristan, 17.07.2007, Başvuru no. 25691/04, Prg. 13. 

- Daha önce tam ismi verilen eserlere yeniden atıf yapılması durumunda sırasıyla  yazarın  

soyadı ve sayfa numarası yazılır. 

Örnek: Kanadoğlu, s. 230. 

-Eğer yazara ve esere yapılan atıfı izleyen atıfta da aynı yazar ve eserin aynı sayfasına atıf 

yapılacaksa aşağıda belirtilen kısaltmalar kullanılır: 

Ibıd. veya a.g.e. 

-İnternet sitelerine yapılacak atıflar açısından,  adres altı çizili olarak yazılır ve parantez 

içinde erişim tarihi yazılır. 

Örnek: www.verfassungsblog.de (Erişim tarihi: 01.04.2015). 

- Gazete makaleleri ve haberlerine yapılan atıflarda, süreli yayın makaleleri için belirtilen 

kurallar uygulanır. Ancak, her iki durumda da, makale veya haber başlığından sonra, ilgili 

gazetenin adı, günü, ayı, yılı ve sayfası belirtilir. 

-Kaynakçada aynı atıf usulleri takip edilir. Kaynakçada aynı yazarın birden çok eseri 

bulunuyorsa yazarın ismi her defasında yeniden yazılmaz. 

 

Örnek:  Tanör, Bülent, Kurtuluş/Kuruluş,İstanbul: Cumhuriyet Kitapları 10. Baskı 2010. 

           ---------- İki Anayasa: 1961-1982, İstanbul: XII Levha Yay., 2010. 
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