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BÖLÜM 1 

1. GİRİŞ  

Işık Üniversitesinde tezsiz yüksek lisans programı dışında kalan mezun 

statüsündeki bütün öğrencilerin yüksek lisans ya da doktora tezlerini başarılı bir 

şekilde tamamlamış olması gerekmektedir. Yüksek lisans tezsiz programında yer alan 

öğrencilerden dönem projesi yazmaları beklenmektedir. 1 Tez, akademik bir kurul 

tarafından onaylanması zorunlu olan bilimsel çalışmadır. Işık Üniversitesi 

öğrencilerinin akademik başarılarının korunması ve diğer araştırmalardan elde edilen 

faydaların paylaşılması için her bir tezin bez ciltlenmiş halinden 4 adet, bitirme 

projesinin de karton ciltli 1 adet özdeş kopyasının Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’ne 

teslim edilmesi gerekmektedir. Bu kılavuz, Işık Üniversitesi enstitülerine teslim 

edilecek olan tez/bilimsel incelemenin hazırlanması için stil ve biçimlendirme 

düzenlemelerini tanımlar.2 

Bu kılavuzun amacı, Işık Üniversitesi enstitüleri tarafından yayınlanan 

standartları karşılamak ve Işık Üniversitesi yüksek lisans ya da doktora programları 

tarafından yönetilen bütün tezlerde bu standardların tutarlı bir şekilde uygulanmış 

olduğundan emin olmaktır. Aşağıda belirtilmiş olan biçim kuralları Işık Üniversitesi 

tarafından onaylanmış olan bütün tezlerin aynı standardlara sahip olduğundan emin 

olmayı amaçlar. Lisansüstü öğrencilerinin burada belirtilmiş olan kuralları tezlerini 

yazarken ve sonlandırırken okuyup anlamış olmaları önemlidir. Bir tezin veya bitirme 

projesinin Işık Üniversitesi enstitüleri tarafından kabulü için bu kuralların tamamına 

uyulmuş olması gereklidir. 

                                                 
1 Bu kılavuz, ayrıca ‘‘Proje Raporu’’ nun hazırlanması için temel kılavuz ihtiyacını karşılar. 
2 Tez ve projelerde bu kılavuzdaki aynı terimler kullanılır. 
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BÖLÜM 2 

2. TEZİN GENEL ESASLARI VE BÖLÜMLERİ 

Bütün tezler kelime işlemcisi (örn. MS Word), biçimleme dili (örn. LaTeX) ve 

çizim ya da grafik yazılımı kullanılarak elektronik ortamda hazırlanmalıdır. 

Bütün tablolar, şekiller ve formüller kelime işlemcisi veya ilgili yazılımlar 

kullanılarak elektronik ortamda hazırlanmalıdır. Elektronik ortamda hazırlanması 

mümkün olmayan şekiller el ile teknik çizim ilkelerine bağlı kalınarak 

oluşturulmalıdır. Bütün tablolar ve şekiller de tezlerin ana metninin paragrafları 

içerisinde verilmelidir. 

Tezin yazımında oluşan anlatım zayıflıkları/bozuklukları, yazım ve format 

hatalarını düzeltmek bütünüyle tez yazarının sorumluluğundadır. 

Tezin basımında lazer ya da ink-jet yazıcı çıktıları kullanılmalıdır. Bütün 

çıktıların kalıcı siyah mürekkep ve yalnızca kâğıdın bir yüzünde olacak şekilde 

basılmış olması zorunludur. Tablolar dışındaki çizim, grafik, şekil, diyagram, levha ve 

fotoğraflar gibi görsel materyaller net olmak ve kılavuzda yer alan kurallara uymak 

şartıyla renkli olabilir. 

Hiç bir şekilde son kopyada mürekkep düzeltmeleri, üzerine yazma, daksil, şerit 

daksil, yapıştırmalar, satır arası ilaveler ya da karalayarak yapılan düzeltmeler 

olmamalıdır. Eğer herhangi bir düzeltme gerekiyorsa, (mürekkep düzeltmesi veya 

üzerine yazmaya hiçbir şekilde izin verilmez) orijinal metin üzerinde yapılmalı ve 

düzeltilmiş sayfalar tezin kopyaları oluşturulmadan önce yeniden basılmalıdır. 

Bütün tezler üç ana bölümden oluşmalıdır: Başlangıç sayfaları, gövde ve 

kaynaklar. Tablo 2.1’de verilmiş olan görünüm sırası ve sayfa numaralandırma 

düzenlemeleri bütün tezlere aynı şekilde uygulanmalıdır. 
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Tablo 2.1 Görünüm ve numaralandırma sırası 

Ön Kapak  *** 

İç Kapak   *** 

Onay Sayfası Sayfa i ** 

Abstract Sayfa ii + * 

Özet … * 

Teşekkür veya İthal Sayfası(isteğe bağlı) … * 

İçindekiler Tablosu … * 

Tablolar Listesi … * 

Şekiller Listesi … * 

Semboller Listesi … * 

Kısaltmalar Listesi … * 

Tezin Bölümleri  … * 

Kaynakça … * 

Ekler … * 

Özgeçmiş … * 

*** : Sayfa Numarası Yok 

  ** : Numara sayfada gözükmez 

    * : Numara orta, merkezde görünürdür. 

Tez başlığı, Abstract ve Özet sayfaları; tablo, şekil, koyu ve italik yazımlar, 

kimya veya matematik formülleri, sembol, alt simge, üst simge, Yunan harfleri ya da 

diğer standart dışı kısaltmalar ve karakterleri içermemelidir.  
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BÖLÜM 3 

3. BİÇİM VE GÖRÜNÜM 

3.1 Kağıt Kalitesi ve Çoğaltma 

Tezin bütün kopyalarının basımı için tercihen 80 g/m² ağırlığında, 21x29,7 cm 

(A4) ölçülerinde, asitsiz, beyaz, yüksek kaliteli kâğıtlar kullanılmalıdır. Bir yaprağın 

sadece tek tarafına basılmış kopyalar kabul edilecektir. 

Orjinal metnin teslim edilmesi gerekli değildir; fakat bütün kopyalar 

orijinalinden çoğaltılmalı, tezin tümünde bütün sayfalar yüksek kontrast ile 

basılmalıdır. 

3.2 Kenar Ölçüleri 

Sol kenar boşluğu (bağlayıcı taraf) ciltlemeyi sağlayabilmek için en az 4 cm; 

diğer üç kenar boşlukları ise en az 2.5 cm genişliğinde olmalıdır. Bütün dipnotlar, 

başlıklar, sayfa numaraları, metinler, tablolar, görseller bu kenar boşlukları içerisinde 

görünmelidir. 

Tezdeki tüm ana kısım başlıkları (örneğin, Onay Sayfası, Teşekkür, Tablolar 

Listesi, Şekiller Listesi, Semboller Listesi, Kısaltmalar Listesi, Bölüm Başlıkları, 

Sonuç, Kaynakça, Ekler ve Özgeçmiş) kenarlar arasında ortalanmış, noktalamasız ve 

sayfanın en üst noktasının 6 cm aşağısında olmalıdır. Sözcük kesmelerinin başlıklarda 

ve başlangıç sayfalarında kullanılmasına izin verilmez. Başlıklar sayfanın merkezine 

ortalanmalıdır. 
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3.3 Yazı Tipi ve Boyutu 

Tezin metni 12 punto Times New Roman yazı tipinde normal yazı karakteri 

kullanılarak yazılmalıdır. Metin içerisinde vurgulanmak istenen kelimeler, cümleler 

veya tanımlamalar ‘italik’ olarak yazılabilir ancak kesinlikle kalın olarak 

yazılmamalıdır. Kalın harfler, semboller ve italik seçeneği tezin yazımı boyunca sınırlı 

bir şekilde kullanılmalıdır. Dipnotların ve sonnotların yazı tipi 10 punto olmalıdır. 

Şekil altı yazıları ve tablo başlıkları 12 punto olmalıdır. Tablodaki ve şekillerdeki 

karakterler, eğer alan yetersizliği varsa 8 puntoya indirilebilir. 

3.4 Satır Aralığı 

Tez metni bir buçuk (1,5) aralık kullanılarak yazılmalıdır. Paragraflar arasında 

aralık bırakmaya gerek yoktur. Tablolar, uzun alıntılar, dipnotlar, sonnotlar, kaynakça, 

altyazılar ve algoritmalar (sözde kodlar, yazılım programları) tek satır aralıklı 

olmalıdır. 

3.5 Paragraf Biçimlendirme ve Hizalama 

Her paragrafın ilk satırı daima 1 cm içerden (sol sekme /1 tab) başlatılarak 

yazılmalıdır. Paragraflar, “iki yana yaslanmış” olarak ayarlanmalıdır. Tez metnini 

oluşturan paragraflar arasında boş satır bırakılmamalıdır. 

Eğer bir paragraf sayfalar arasında bölünmüşse, satırların en az ikisi sayfanın 

sonunda veya başında bir arada görünmek zorundadır. Bütün başlıklar ve altbaşlıklar 

sayfa ayrımından evvel, bir paragrafın en az iki satırı tarafından takip edilmiş 

olmalıdır. 

Algoritma tanımları (sözde kodlar, yazılım programı şifreleri) sol kenardan 

bütünüyle 1 cm satırbaşı yapılarak sanki ayrı bir paragrafmış gibi eş aralıklı yazı tipi 

kullanarak tek aralıkla yazılmalıdır. 

3.6 Sayfa Numaralandırma 

Dış ve iç kapak sayfaları dışındaki bütün sayfalar numaralandırılır. Başlangıç 

sayfaları (örneğin, Onay sayfası, Teşekkür, Abstract, Özet, İçindekiler, Tablolar 
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Listesi, Şekiller Listesi, Semboller Listesi, Kısaltmalar Listesi) küçük harf Romen 

rakamları kullanılmalıdır (i, ii, iii, ….). Tezin gövde kısmından başlamak üzere (isim 

olarak “Giriş” kısmından), bütün sayfa numaralarında 1’ den başlayarak Arap 

rakamları (1, 2, 3,…) kullanılmalı ve tez boyunca sürekli olarak, görsellerin, tabloların, 

şekillerin ve resimlerin de içinde bulunduğu sayfalar dahil olmak üzere son sayfaya 

dek uygulanmalıdır. 

Bütün sayfa numaraları alt ortada, metnin en yakın satırının en az 1 cm 

aşağısında ve yukarıda belirtilen sayfa kenarı sınırının içerisinde görünmelidir. Bütün 

sayfa numaralarında yazı tipi Times New Roman ve 12 punto olmalıdır. 

3.7 Çoklu Ciltler 

Eğer bitmiş orijinal metin 5 cm kalınlığını aşıyorsa, iki veya daha fazla herbiri 

yine en fazla 5 cm kalınlığında olacak şekilde ciltlere ayrılmalıdır. Bütün ciltler ardışık 

olarak büyük Romen rakamları kullanılarak numaralandırılmalıdır. Her bir ek cilt bir 

başlık sayfası içermelidir. Başlık sayfaları, başlığın altına Cilt I, Cilt II vs. olarak 

sadece ciltleri ayıracak şekilde yazılmak üzere aynı olmalıdır. 

Kullanılan numaralandırma sistemi her ciltte devam etmelidir. Cilt I’ in başlık 

sayfası ile başlayan numaralandırma gibi, diğer ciltlerde başlangıç sayfasından sonra 

numaraladırma izleyen ciltte kaldığı yerden devam eder. Her bir cilt içerisinde 

İçindekiler Tablosu, Tablolar Listesi, Şekiller Listesi, Semboller Listesi ve Kısaltmalar 

Listesi tam olarak bulunmalıdır. 

3.8 Ön Kapak ve Ciltleme 

Bütün yüksek lisans tezleri lacivert bez cilt içerisine ciltlenmelidir. Bütün 

doktora tezleri siyah bez cilt içerisine ciltlenmelidir. Tanımlanan bez cilt dışında 

ciltlenmiş tezler kabul edilmez. Bir ciltlenmiş kopya A4 boyu ölçülerinde olmalıdır. 

Tez başlığı kapağın en üst kısmından 6 cm aşağıda başlamalıdır. 

Bakınız: Ön kapak örneği için Ek A.
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BÖLÜM 4 

4. TEZ BÖLÜMLERİNİN YAZIMI 

4.1 Başlangıç Sayfaları  

4.1.1 İç Kapak (Başlık Sayfası) 

Başlık sayfasının aralık ve büyük harf içeren biçimi, kesinlikle Ek A’ da 

gösterilen tasfire uygun olarak hazırlanmalıdır. 

4.1.2 Onay Sayfası 

Örnek onay sayfası Ek A’da sunulmuştur. Sadece üniversite ve enstitü adı 

kullanacaktır. Akademik ünvanlar Türkçe’de Prof. Dr., Doç. Dr., Dr. Öğr. Üyesi veya 

Dr.; İngilizce’de Prof., Assoc. Prof., Assist. Prof. veya PhD., olarak belirtilir. 

4.1.3 Abstract 

Başlık tek satır aralıklı olmalı, büyük harfler kullanılmalı ve sayfanın en üst 

kısmının 2.5 cm aşağısından başlamalıdır. “İNGİLİZCE TEZ BAŞLIĞI” ile 

“ABSTRACT” başlığı metin kenarlarına ortalanmış, noktalamasız, başlıktan 1.5 cm 

aşağısında olmalı ve paragrafa da en az 1.5 cm aşağısından başlamalıdır. İngilizce 

yazılmalıdır. 

Abstractın amacı okuyucuya özlü olarak tezi veya bilimsel incelemeyi sunmak 

ve tanıtmaktır. Bir “abstract” dört ana bölümden oluşmalıdır: amaç, yöntem, bulgular 

ve sonuç (objective, methods, results and conclusion). Hem yüksek lisans hem de 

doktora tezleri için bir abstract en az 250-300 kelime olmalıdır. Kaynak, diagram ve 

dipnot içermemelidir.
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4.1.4 Özet 

Başlık Türkçe olarak tek satır aralığında büyük harfle yazılmalı ve sayfanın en 

üst noktasından 2.5 cm aşağıda olmalıdır. “TEZ BAŞLIĞI” ile “ÖZET” başlığı, sayfa 

kenarlarına ortalanmış, noktalamasız 1.5 cm aşağısında olmalı ve paragrafa da en az 

1.5 cm aşağısından başlamalıdır. 

Abstract ve Özetin sonuna 3-5 sözcükten oluşan “Keywords” ve “Anahtar 

Kelimeler” her iki dile de (İngilizce ve Türkçe) uygun olacak şekilde, ana metnin 

altına 1 satır boşluk bırakılarak, her sözcüğün ilk harfi büyük ve virgül kullanılarak 

yazılmalıdır. Keywords kelimesi Anahtar kelimeler olarak belirtilmelidir. Anahtar 

kelimeler standard terminolojiye uygun nitelikte olmalıdır. Türkçe kelimeler “Türkiye 

Bilim Terimleri” arasından seçilmelidir. Yazarlar bu bilgilere, 

http://www.bilimterimleri.com veya http://www.tubaterim.gov.tr/web adresinden 

ulaşabilirler. İngilizce sözcükler http://www.nlm.nih.gov/mesh/ MBrowser.html 

adresindeki US National Library of Medicine’in başlık tarayıcı listesinden, 

mühendislik için http://www.engineering- dictionary.org/ tarafından tavsiye edilenler 

arasından seçilebilir. 

Abstract sayfası ve Özet sayfası, Ek A’ da yer alan tasfire göre hazırlanmalıdır. 

4.1.5 Teşekkür 

“TEŞEKKÜR” başlığı kenarlar arasında ortalanmış, noktalamasız ve sayfanın 

en üst kısmından 6 cm aşağıda bulunmalı, metin başlığın en az 1.5 cm aşağısından 

başlamalıdır.  

Bu sayfa çalışma süreci boyunca yazara yardımda bulunan kişilere teşekkür 

etmek amaçlı yazılmaktadır. İsteğe bağlı ithaf sayfası daha eklenebilir. Bu sayfa için 

bir başlık gerekmemektedir, fakat bu sayfa romen rakamlarıyla numaralandırılmalı ve 

Teşekkür başlığından önce gelmelidir. 

Teşekkür Sayfası ve İthaf Sayfası (isteğe bağlı), Ek A’ da yer alan tasfire göre 

hazırlanmalıdır. 

4.1.6 İçindekiler Sayfası 

“İÇİNDEKİLER” başlığı kalın, büyük harf ile yazılı, kenarlar arasında 

ortalanmış ve noktalamasız sayfanın en üst kısmından 6 cm aşağıda bulunmalıdır. 

http://www.bilimterimleri.com/
http://www.tubaterim.gov.tr/web
http://www.nlm.nih.gov/mesh/%20MBrowser.html
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İçindekilerin ana başlıkları sol kenardan başlamak üzere başlığın en az 1,5 cm 

aşağısında olmalıdır.  

İçindekiler listesinde tezdeki her bir bölümünün, kısımlarının, kaynaklarının, 

eklerinin ve özgeçmişin başlıklarını listelemelidir. İçindekiler listesinde bulunan her 

başlığın yazı tipi-puntosu metindeki başlıklar ile aynı, ana başlıklar sol kenardan 

başlayarak iki yana yaslı, tek satır aralıklı ve paragraf sonrası aralığı 6 nk olmalıdır. 

Her bir başlığa karşılık gelen sayfa numarasına noktalarla yönlendirilmelidir. 

Bu sayfada da romen rakamlarıyla numaralandırılmaya devam edilmelidir. 

İçindekiler Tablosu, Ek- A’ da yer alan tasfire göre hazırlanmalıdır. 

4.1.7 Tablolar Listesi 

Tablolar listesi, İçindekiler tablosunu izleyen yeni bir sayfada yer almalıdır. 

“TABLOLAR LİSTESİ” başlığı kalın, büyük harf ile yazılı, kenarlar arasında 

ortalanmış ve noktalamasız sayfanın en üst kısmından 6 cm aşağıda bulunmalı, 

listeleme sol kenarda, başlığın en az 1.5 cm aşağısından başlamalıdır.  

Her bir başlık metinde tablo için kullanılan aynı numaraya ve başlığa sahip 

olmalıdır. (örn; Tablo 1.1, Tablo 2.1, …) Bununla beraber uzun bir başlık kullanılan 

cümlenin kapsamına göre kısaltılabilir. İçindekiler tablosunda olduğu gibi, her bir 

başlık sayfa numarasına noktalarla yönlendirilmeli ve bu sayfaya da romen 

rakamlarıyla numara verilmeye devam edilmelidir. 

Tablolar Listesi, Ek A’ da yer alan tasfire göre hazırlanmalıdır. 

4.1.8 Şekiller/Görseller/Semboller veya Kısaltmalar Listeleri 

Eğer varsa, Tablolar Listesinde olduğu gibi bu listeler de farklı sayfalarda olmalı 

ve aynı kurallar uygulanarak hazırlanmalıdır. 

4.2 Gövde 

4.2.1 Başlıklar 

Tezin ana gövdesi okuyucuya konuyu anlamasında yardımcı olmak amacıyla 

birçok bölüme ayrılmalıdır. Metnin ayrıntılı yapısı akademik disiplinlere göre 

çeşitlilik göstermesine rağmen metnin biçimlendirilmesi tümüyle tutarlı olmak 

zorundadır. Başlıklar koyu siyah olarak girinti yapılmadan yazılmalıdır. Başlıklardaki 
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kelimelerin her biri, bağlaçlar hariç büyük harfle kullanılmalıdır. Sayfaya yerleşim ve 

yazım biçimi bakımından her bölüm aynı şekilde olmalıdır. Bölüm numarasına ve 

bölüm başlığına sayfanın en üst kısmında yer verilmelidir.  

Bölümler Arap rakamlarıyla uyumlu bir şekilde, kalın ve büyük harflerle 

numaralandırılır (BÖLÜM 1, BÖLÜM 2, vs.). Genel başlıklara ilaveten; Giriş de 

olduğu gibi bölümler, kısa ama özüne uygun başlıklarla verilmelidir.  

Sadece yeni bölümler yeni bir sayfa ile başlamalıdır. Bölüm içinde yer alan alt 

bölümlerin sunumu devamlı olmalıdır; kısmi dolu olan metin sayfaları sadece tablolar 

ve görseller gibi metin içermeyen sayfalarda kabul edilebilir.  

“BÖLÜM 1” başlığı kalın, 14 punto sayfanın kenarları arasında ortalanmış ve 

noktalamasız en üst kısmından 6 cm aşağıda olmalıdır; birinci seviye başlıklar ise koyu 

ve 14 punto olarak ortalanmış şekilde 1,5 cm aşağıda bulunur. Metin de en az 1,5 cm 

aşağıda başlamalıdır. 

Birinci seviye başlıklar 1.,2.,3.,….. şeklinde numaralandırılmalıdır.  

İkinci seviye başlıklar, birinci ve ikinci seviye alt başlıklar ise sola hizalanmış, 

koyu ve 12 punto olmalıdır.  

İkinci seviye başlıklar 2.1, 2.2, …, birinci seviye altbaşlıklar 2.1.1, 2.1.2, … ve 

gerekliyse ikinci seviyedeki altbaşlıklar 2.1.1.1, 2.1.1.2,… şeklinde 

numaralandırılmalıdır. Her bir kelimenin baş harfi, bağlaçlar, önermeler, ve takılar 

dışında, büyük harf olmalıdır.  

İkinci seviye başlıklar önce gelen ve takip eden metinle arasında paragraf aralığı 

öncesi ve sonrası 18 nk boşluk veya satırbaşı mesafesinden ayırılmalıdır. Birinci ve 

ikinci seviye alt başlıklarda ise önce gelen ve takip eden metinle arasında paragraf 

aralığı öncesi ve sonrası 12 nk boşluk bırakılmalıdır. Ancak; ikinci seviye 

altbaşlıklardan mümkünse kaçınılmalı ve daha yüksek seviyeli altbaşlıklara izin 

verilmemelidir. Her bir kelimenin baş harfi (İngilizce ve diğer yabancı dillerdeki 

dilbilgisi dikkate alınarak) bağlaçlar, edatlar ve tanım adatları (artikeller) dışında 

büyük harf olmalıdır. 

4.2.2 Görsel Materyaller 

Görsel materyaller; çizim, grafik, şekil, tablo, diyagram, levha ve fotoğrafları 

kapsar ve yazarın uygun olduğunu düşündüğü herhangi bir yere yerleştirilir. Genel bir 

kural olarak metinde ilgili oldukları yere en yakın ve sözü edildikten sonra yer 

almalıdırlar. 
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Tablo numaraları görsellerin üzerine; şekil numaraları ve altyazılar ise görselin 

aşağısına iki yana yaslı biçimde yazılmalıdır. Tablo numaraları, şekil numaraları ve 

altyazılar görsellerden en az paragraf aralığı öncesi ve sonrası 18 nk boşluk olacak 

şekilde birbirinden ayrılmalıdır. 

Yarım sayfa veya daha az genişlikte olan görseller metin ile aynı sayfada 

görünebilir, bu durumda görsel, 1,5 cm aşağı ve yukarı olmak üzere metinden ayrılır.  

Sağ ve sol kenarlara dikey konumlama için çok geniş olan görseller, saat 

yönünde 90 derece döndürülmelidir, böylece görselin tepesi, sayfanın sol kenarına 

paralel bir şekilde hizalanır. Böyle bir durumda, bütün sayfa söz konusu görsele 

ayrılmak zorundadır. Altyazı ya da açıklamalar da aynı şekilde döndürülmelidir. 

Görseller bu şekilde sunulduğunda, genel kenar şartları korunur ve sayfa 

numaraları normal haliyle görünmelidir. 

Her türlü görseller, ekler dahil olmak üzere, kendi türünde ardışık biçimde 

numaralandırılmalıdır. Numaralandırmada ondalık sistem (Tablo 1.1, Tablo 1.2,…. 

Şekil 1.1, Şekil 1.2, …., A.1, A.2, …, birinci basamak bölümü ya da eki; ondalıktan 

sonraki basamak ise o bölüm veya ekteki görselin numarasını simgeler) 

kullanılmalıdır. 

Görseller birden fazla sayfayı kapsayabilir. Böyle durumlarda devam sayfası 

görselin numarasını ve devamı olduğunu belirten bir notu bulundurmalıdır. Örneğin, 

“Tablo1.2 (devamı).” şeklinde yazılmalıdır. 

Tablo başlığı ve şekil altyazıları metinde kullanılan yazı biçimiyle aynı olmak 

zorundadır. Karakterler 12 punto olarak yazılmalıdır. Tablolardaki ve şekillerdeki 

karakterler, eğer alan yetersizliği varsa 8 puntoya indirilebilir Özellikle eksen 

ölçekleri, eksen başlıkları, açıklamalar, grafik ve diyagramlardaki etiketler 8 punto 

olmalıdır. 

Şekiller ve fotoğraflar renkli olabilir. Fotoğrafik görseller orijinal olmalı ya da 

orijinalin kaliteli fotoğrafik kopyalarından oluşmalıdır. Fotoğrafların standard 

fotokopileri kabul edilmez. Gerekli olan yerlere görsellerin montajı, kalıcı ve iyi 

kalitede sonuç veren bir teknikle (örn., kuru montaj veya kaliteli taranmış fotoğraf 

veya şekil) uygulanmalıdır. Kuru montaj ile fotoğrafın basıldığı kâğıt 

kıvrılmayacaktır. Diğer yöntemler, örneğin kütüphane macunu, kauçuk tutkalı, sprey 

montajı, ya da bantlama kabul edilemez; bu yöntemler kalıcı değildir ve kullanılan 

yapışkanlar hem kâğıdı hem de fotoğrafı uzun vade de tahrip edecektir. 
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Eğer görsel-işitsel bir materyelin (örn., videokaydı, kaset, vs.) metne eşlik etmesi 

ya da tamamlayıcı rol üstlenmesi gerekiyorsa, metnin bütünlüğü içinde tam olarak 

tanımlanmalıdır.  

Tezin her bir kopyası ile birlikte, tüm tezin CD şeklindeki bir elektronik kopyası 

sunulmalıdır. Bilgisayar yazıcı çıktıları da belirlenen kenar ölçülerine uydurulmak 

zorundadır. Yüksek siyah-beyaz kontrastı ile koyu ve okunaklı olmalı, tez-nitelikli 

kâğıda kopyalanmalıdır. 

4.2.3 Formül 

Matematiksel ve kimyasal formüller, denklemler ve ifadeler, bilgisayar 

tarafından denklem editörü ya da metin işaret dili kullanılarak oluşturulmalıdır. Eğer 

bir kaynak belirtilmişse bunların nümerik tanımlama taşımaları gerekir. Her bir 

denklem sağ kenara bitişik olarak parantez içerisinde numaralandırılmak zorundadır. 

Görseller gibi, denklem numaraları iki bölümden oluşmalıdır, birinci kısım tez bölüm 

numarasını ya da ek numarasını, sonraki kısım ise bölümdeki veya ekteki denklem 

numarasını temsil eder. 

4.2.4 Alıntılar (Quotations) 

Kısa, düzyazı şeklindeki alıntılar üç veya daha az satır yer tutacak şekilde metne 

konmalı ve iki tırnak içerisinde kapatılmalıdır. Üç satır ve fazlasını kapsayan düzyazı 

şeklindeki alıntılar, tek aralıklı olarak ve tüm metni sol kenardan en az 1 cm satırbaşı 

yapılıp, hiç bir tırnak işareti konmadan oluşturulmalıdır. 

4.2.5 Dipnotlar ve Sonnotlar 

Dipnot şeklindeki notlar sayfaların en altında, sonnotlar ise tez bölümlerinin yer 

alır. Dipnotların ve sonnotların yazı tipi 10 punto olmalıdır. Dipnot ve sonnotlar için 

tek aralık ve her bir liste arasında çift aralık kullanılmalıdır. Eğer sayfanın en altına 

yerleştirilmişse, dipnotlar metinden tam bir yatay çizgi ile dipnotun ilk satırından 4 

mm yukarıda olacak şekilde ayrılmalıdır. 

Dipnot ve sonnotlar için arap rakamları ile numaralandırma yapılmalıdır. 

Cümlenin sonunda üstte küçük rakam şeklinde verilmelidir. Kullanılan 

numaralandırma satırın üstünde verilmelidir. 
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4.2.6 Atıflar (Citations) 

Atıflar için APA (American Psychological Association), MLA (Modern 

Language Association), Chicago veya Harvard formatlarından bir tanesi 

kullanılmalıdır. Hangi formatın kullanılması gerektiği ile ilgili olarak Anabilimdalı 

Başkanlıklarından bilgi alınabilir. Kullanılan format tüm doküman boyunca tutarlı 

bir biçimde uygulanmalıdır. Bu formatlarla ilgili daha detaylı bilgi için Ek-A’ ya 

bakınız. 

4.3 Kaynakça 

Bütün kaynaklar tezin sonunda “KAYNAKÇA” başlığı altında listelenmelidir. 

Metindeki bütün alıntılanmış materyaller kaynak listesinde A’ dan Z’ ye sıralanmalıdır. 

Benzer olarak, kaynak olarak kullanılmış bütün materyaller metinde de yer 

almalıdır. Kaynaklar bölümü, bölüm numarası içermez, sayfa numarası tez boyunca 

kullanılmış olan aynı yazı tipi ve punto ile yazılmalıdır. Kaynaklar başlığı kenarlara 

ortalanmış, noktalamasız ve sayfanın en üst kısmından 6 cm aşağıda olmalıdır; liste 

1.5 cm aşağıdan başlamalıdır. Kaynak tek satır aralığında olacak şekilde ve bir sonraki 

ile arasında sonrası aralık 12 nk boşluk bırakılarak yazılmalıdır. 

Kaynakların yazımında genel olarak kullanılması istenilen bir format vardır ve 

seçilen formata da (APA, MLA, Chicago veya Harvard) uygun bir şekilde 

yazılmalıdır. Hangi formatın kullanılması gerektiği ile ilgili olarak Anabilimdalı 

Başkanlıklarından bilgi alınabilir. Kaynakça listesi örnekleri için Ek A’ ya bakınız. 

4.4 Ekler 

Bazı yazarlar tezin belirli metinlerini, ana metne dâhil etmek yerine ekler 

bölümünde sunmak isteyebilir. Ekler tezin sonunda “EKLER” başlığı altında 

listelenmelidir. Örneğin, bir ekler bölümü test formlarını, ayrıntılı teçhizatları, ham 

verinin kapsamlı tablolarını, bilgisayar programlarını vs. içerisinde barındırabilir. 

Eğer ilave edilmesi gereken bilgiler birden fazla ek gerektiriyorsa, her biri için 

bir harf verilmelidir (EK A, EK B, vs.). “EK A ……” başlığı sayfa başında 

ortalanmalı ve sayfanın en üst kısmından 6 cm aşağıda gözükmelidir. Her bir ek 

tanımlayıcı bir başlığa sahip olmalıdır. Eklerin alt bölümleri için A.1, A.2, B.1, B.2, 

… vs şeklinde yazılabilir. Yazı biçimi ve punto ölçüsü bölüm başlıkları için kullanılan 

ile aynı olmalıdır. 
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Her bir ek için aralıkların aynı olmasına gerek yoktur. Belgeler ve olgu 

çalışmaları tek aralıklı olabilir, yöntemlerin ve prosedürlerin açıklamaları için aralık 

bırakma metindeki ile benzer olabilir. 

Kitap bölümlerine benzer olarak, başlığı olan her ek İçindekiler tablosunda ayrı 

listelenmelidir. 

Bütün ekler, tez boyunca kullanılan sayfa numaralama için kullanılan font ve 

puntoda olmalıdır. 

Eğer bir ek fotokopisi yapılmış materyal içeriyorsa, bunlar yayın kalitesinde olan 

fotokopiler olmalıdır. 

4.5 Özgeçmiş 

Özgeçmiş hem yüksek lisans hem de doktora tezleri için gereklidir. Bu 

profesyonel nitelikte, bir ya da iki paragraf, eğitim gördüğü kurumları (lise eğitimi 

sonrası), kazandığı derece ve ödüllerini, öğrenimini ve profesyonel deneyimlerini 

içeren bir biyografidir. Kısa, öz ve üçüncü şahıs şeklinde yazılmalıdır. Başlık 

“ÖZGEÇMİŞ” olarak yazılmalı kenarlara ortalanmış ve sayfanın en üst kısmından 6 

cm aşağıda yer almalıdır; metin 1.5 cm aşağıdan başlamalıdır. Özgeçmiş, tezin diğer 

bölümleri gibi aynı yazı tipi ve puntoda olmalıdır. Özgeçmişe bölüm numarası 

verilmemeli, sayfa numarası verilerek İçindekiler bölümünde son madde olarak 

belirtilmelidir. Özgeçmişin bir örneğini Ek A’ da bulabilirsiniz. 
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BÖLÜM 5 

5. PROJE BÖLÜMLERİNİN YAZIMINDA DİKKAT EDİLMESİ 

GEREKEN NOKTALAR 

1. Bölüm 4’te tez bölümlerinin yazımında yer alan tüm yazım ve şekil kuralları 

projelerde de geçerli olup, aşağıda detaylı şekilde tekrar ele alınmıştır. 

2. Mezuniyet projesi, tezsiz yüksek lisans programları öğrencileri tarafından 

hazırlanması gereken bir araştırma çalışmasıdır. 

3. Proje, atanan danışman öğretim üyesinin yönlendirmesiyle hazırlanır. 

4. Proje içinde yer alan bilgilerin ve yapılan alıntıların kaynakları belirtilmelidir. 

5. Projede ortaya konan kuramsal altyapı çerçevesinde araştırmaya yön verecek 

neden sonuç ilişkisini irdeleyen bir proje amacı olmalıdır. Bu amacın geçerliliği 

de literatür taraması veya bir uygulama (vak’a analizi, anket, 

istatiksel/matematiksel modelleme) ile sınanmalıdır. 

6. Proje konusu ampirik bir çalışma içermiyorsa (kapsamlı gözden geçirme), çalışma 

kapsamında ilgili konunun neden seçildiği, uluslararası uygulamaları ve öneriler 

ile beraber tüm detaylar açıklıkla ortaya konmalıdır. Projede yer alan tüm bilgiler 

ve tartışma, sonuç, öneriler konu başlığı için uygun ve tutarlı olmalıdır. 

7. Danışmanı gözetiminde gerekli son düzeltmeleri yapılmış olan projelerin son 

hali, 1 adet karton cilt ve 1 CD olarak Enstitüye teslim edilir. 

8. Proje metni 12 punto Times New Roman kullanılarak yazılır. Sayfalarda sol 

marjin en az 4 cm, sağ-üst-alt marjin en az 2.5 cm bırakılır ve 1.5 satır aralığı 

kullanılır.
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9. Metin içindeki ana başlıkların tamamı büyük harfler ile tüm alt başlıkların sadece 

kelime  ilk harfleri büyük harfler ile yazılmalıdır. Aşağıdaki örneğe bakınız. 

 

1. ANA BAŞLIK  

1.1. Alt Başlık  

1.2. Alt Başlık 

 

10. Hazırlanacak projenin aşağıda sunulan yapıya uygun olması gerekir. 

 

Dış Kapak  

Onay Sayfası  

İçindekiler  

Özet ve Anahtar Kelimeler  

Giriş ve Amaç  

Genel Bilgiler Ve Literatür  

Yöntem Ve Veri (ampirik çalışmalarda)  

Bulgular (ampirik çalışmalarda) 

Sonuç Ve Öneriler  

Kaynakça (en az 10 kaynak) (Klinik Psikoloji yazılan proje de kaynakça APA 

formatında hazırlanmış ulusal ve uluslararası en az 30 kaynak kullanımı 

gereklidir.) 

Ekler (varsa) 

Özgeçmiş (1 sayfa) 

 

Tüm yazılan projeler 30-60 sayfa arası olabilir. (giriş sayfaları, kaynakça ve ekler 

hariç)
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BÖLÜM 6 

6. TEZ(BEZ CİLTLİ)/PROJE TESLİMİ VE MEZUNİYET 

İŞLEMLERİ 

6.1 Tez (Bez Ciltli) Teslim İşlemleri 

 Yüksek Lisans veya Doktora Tez Savunma Sınavı’nda başarılı bulunan öğrenci Tez 

Yazım Kılavuzu’na uygun olarak hazırlamış olduğu dört adet bez ciltli tezini en geç 

bir ay içerisinde Enstitü’ye teslim eder. 

 Tezlerin biçimsel incelemesinin yapılması için de öğrencinin, teslim edilecek tezinin 

word halini basımından en geç üç iş günü öncesinde lee@isikun.edu.tr e-mail 

adresine “öğrencinin adı-soyadı/tez inceleme” şekilde e-mail göndermelidir. 

Biçimsel olarak tezinin incelenmesi için Enstitü tarafından Araştırma Görevlisi 

atanacak ve öğrenci bilgilendirilecektir. 

 Öğrenci Enstitü’ye ciltli tezlerle birlikte beş adet CD teslim eder. CD’lerin üzeri 

aşağıdaki örnekte görüldüğü gibi yazılı olmalıdır (Şekil 6.1). Bu CD'lerin herbiri 

tezin tam metninin ve eklerinin PDF dosyalarını içerir. Ayrıca tez imza onay sayfası 

tezdeki yerinde orjinal imzalı olarak bulunmalıdır. Tezin tam metni tek bir PDF 

dosyasında kaydedilmelidir. Dosya sıkıştırılmamalı ve şifresiz olmalıdır. 

 Orjinal imzalı bir adet Tez İmza Onay sayfası Enstitü’ye teslim edilir. 

 YÖK Tez Merkezi’ne her bir tezin iletilebilmesi için tez yazarı tarafından öncelikle 

http://tez2.yok.gov.tr adresinden "Üye Girişi" seçeneğini tıklayarak e-devlet şifresi 

ile sisteme giriş yapılması ve sayfadaki Tez Veri Giriş Formu’nu  bilgisayarda 

ortanımda doldurulmalı, sonra da bastırarak imzalı halini tezi ile birlikte Enstitü’ye 

teslim eder. (Form, yazar tarafından doldurulan bilgilerin, Tez Veri Tabanı ile 

bağlantılı geçici bir tabloya aktarılmasını sağlamak üzere tasarlanmıştır. Formun 

mailto:lee@isikun.edu.tr
http://tez2.yok.gov.tr/
http://www.yok.gov.tr/YokTezSrv?PAGE=YOKSRV__S__52&OPER=EKLE
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doldurulması bitirilip “Tamam” kutucuğu tıklandığında, üzerinde sistem tarafından 

üretilen “Referans Numarası” bulunan, basıma uygun form düzenlenmektedir. Bu 

form basılıp imzalı olarak tez ile birlikte Enstitü’ye verilmelidir. Herhangi bir nedenle 

hatalı veri girişi yapıldıysa formu basmadan önce geri dönülerek düzeltme olanağı 

vardır. Ancak form basıldıktan sonra hata fark edilirse yeni bir form doldurularak 

basılmalı, önceki iptal edilmelidir. Tez Merkezi’nde yapılacak veri giriş 

kontrollerinde, YÖK’e gönderilmiş formun üzerindeki Referans Numarası geçerli 

olacağından bu hususa dikkat edilmelidir.) tezin tam metin PDF dosyasını içeren Cd 

ile birlikte enstitünüze teslim etmeniz gerekmektedir. 

 Işık Üniversitesi, Kütüphanesi Tez Veri Girişi ve Yayımlama İzin Formu’nda 

Tez Veri Giriş Formu’ndaki referans numarası YÖK Araştırmacı No’su satırına 

yazılır ve form Enstitüye teslim edilir.  

 Öğrencinin savunmaya girmeden önce jürilere verilen tez danışmanına imzalattığı 

ayrıca kendisinin de imzaladığı İntihal Yazılım Programı Raporu ve İntihal 

Tutanağı’nın orijinal kopyası Enstitü’ye teslim edilir. 

 Tez Danışman ve öğrenci imzalı Tez Teslim Tutanağı, yukarda belirtilen diğer 

formları ve dört adet bez ciltli tezi Anabilim Dalı Başkanlığı aracılığı ile Enstitü’ye 

teslim edilir. 

 Doktora Programı mezuniyet koşulu olarak yayın şartının (Ulusal/Uluslararası 

Makale/Yayın veya Kitap Bölümü) Ana Bilim Dalı Başkanlığı tarafından 

onaylanmış örneği Enstitüye teslim edilir 

 Eksik evrakla tez teslimi yapılamaz. 

Formlar Linki: https://www.isikun.edu.tr/akademik/lisansustu-egitim-enstitusu 

NOT: Klinik Psikoloji Programları tez ve projeleri bölüm asistanına teslim 

edilir. 

https://www.isikun.edu.tr/akademik/lisansustu-egitim-enstitusu
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Şekil 6.1 CD üzeri yazımı 

6.2 Proje Teslim İşlemleri 

 Danışman tarafından onayı verilmiş ve son düzeltmeleri yapılmış proje, danışman 

onay e-posta çıktısı ile birlikte 1 adet karton cilt (sipiral cilt olmayacak) olarak 

Anabilim Dalı/Bilim Başkanlığı aracılığıyla Enstitü’ye teslim edilir. 

 Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı Projeleri 2 adet ve danışman onay sayfası 

imzalatılmış, karton cilt (sipiral cilt olmayacak) olarak Klinik Psikoloji Program 

Koordinatörlüğü sekreterliğine teslim edilir.  

 Öğrenci Enstitü’ye karton ciltli projesi ile birlikte bir adet CD teslim eder. CD’nin 

üzeri yukarıdaki örnekte görüldüğü gibi yazılı olmalıdır (Şekil 5.1). Bu CD projenin 

tam metninin ve eklerinin PDF dosyalarını içerir. Ayrıca proje imza onay sayfası 

projedeki yerinde orjinal imzalı olarak bulunmalıdır. Projenin tam metni tek bir PDF 

dosyasında kaydedilmelidir. Dosya sıkıştırılmamalı ve şifresiz olmalıdır. 

 Projelerin biçimsel incelemesinin yapılması için de öğrencinin, teslim edilecek 

projesinin word halini basımından en geç üç iş günü öncesinde lee@isikun.edu.tr e-

mailto:lee@isikun.edu.tr
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mail adresine “öğrencinin adı-soyadı/proje inceleme” şekilde e-mail göndermelidir. 

Biçimsel olarak projesinin incelenmesi için Enstitü tarafından Araştırma Görevlisi 

atanacak ve öğrenci bilgilendirilecektir. 

6.3 Mezuniyet İşlemleri 

Yukarıda belirtilen Tez (bez ciltli)/Proje (Karton Kapaklı) Teslim İşlemlerini 

eksiksiz yerine getiren ve tezi/projesi şekil yönünden Tez Yazım Kılavuzu’na uygun 

bulunan Yüksek Lisans veya Doktora öğrencisinin durumu Enstitü Yönetim 

Kurulu’nda görüşülür ve mezuniyet kararı alınır. 

Yukarıdaki işlemleri tamamlayan öğrenci, ilişik kesme işlemini tamamlamak ve 

Geçici Mezuniyet Belgesi’ni almak üzere Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na 

başvurabilir. Diplomalar mezuniyet töreni öncesinde verilmez sadece Geçiçi 

Mezuniyet belgesi verilir.
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EKLER 

EK A ÖRNEK SAYFALAR  

Aşağıdaki sayfalarda kılavuz içinde bahsedilen sayfalar ile ilgili örnekleri 

göstermektedir. 
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A.1 Ön Kapak (Doktora) 

Sayfa Başı 

TEZ BAŞLIĞI 
 

 

ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI 

IŞIK ÜNİVERSİTESİ 

AY, YIL 

Sayfa zemini

Kalın 

Times New Roman, 

14 punto  

Tek satır aralığı 

Ortalanmış 

6 cm 14 cm 24 cm 

Ö
Ğ

R
E

N
C

İN
İN

 A
D

I S
O

Y
A

D
I  

 
D

O
K

T
O

R
A

 T
E

Z
İ 

 
 

A
Y

, Y
IL

I 

Kalın 

Times New Roman,  

14 punto  

Öncesi ve Sonrası:12 nk  

Tek Satır Aralığı 

Sayfa Düzeni: 

Boyut: A4  

Kenar Boşlukları: 

Üst: 6 cm.  

Sol: 4 cm. 
Alt: 3 cm.  

Sağ: 2.5 cm.  

1 cm 

Sayfa Numarası yok 

3 cm 

24 cm 

2 cm 

Tezin Savunulduğu AY, YIL 
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A.1 Ön Kapak (Yüksek Lisans) 

Sayfa Başı 

TEZ BAŞLIĞI 
 

 

ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI 

IŞIK ÜNİVERSİTESİ 

AY, YIL 

Sayfa zemini

Kalın 

Times New Roman, 

14 punto  

Tek satır aralığı 

Ortalanmış 

6 cm 14 cm 24 cm 

Ö
Ğ

R
E

N
C

İN
İN

 A
D

I S
O

Y
A

D
I  

 
Y

Ü
K

S
E

K
 L

İS
A

N
S

 T
E

Z
İ 

 
     A

Y
, Y

IL
I 

Kalın 

Times New Roman,  

14 punto  

Öncesi ve Sonrası:12 nk  

Tek Satır Aralığı 

Sayfa Düzeni: 

Boyut: A4  

Kenar Boşlukları: 

Üst: 6 cm.  

Sol: 4 cm. 
Alt: 3 cm.  

Sağ: 2.5 cm.  

1 cm 

Sayfa Numarası yok 

3 cm 

24 cm 

2 cm 

Tezin Savunulduğu AY, YIL 



25  

A.1 Ön Kapak (Proje) 

Sayfa Başı 

 

IŞIK ÜNİVERSİTESİ  

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ  
 

 

 

 

 

PROJE BAŞLIĞI 

 

 

 

 

 

YÜKSEK LİSANS PROJESİ 

……………… ANABİLİM DALI 

……………… TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 

 

 

 

 

 

ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI  

ENSTİTÜ NO 

 

 

 

 

 

DANIŞMAN ÜNVANI, ADI SOYADI 

 

 

 

 

 

IŞIK ÜNİVERSİTESİ 

YIL  

 

 
Sayfa Zemini

3.5 cm 

2.5 cm 

3 cm 

Sayfa Numarası yok 

Tüm sayfa kalın 

Times New Roman, 

14 punto  

Tek satır aralığı 

Ortalanmış 

Öncesi ve sonrası 

aralık yok. 

Sayfa Düzeni: 

Boyut: A4  

Kenar Boşlukları: 

Üst: 2.5 cm.  

Sol: 4 cm. 
Alt: 3 cm.  

Sağ: 2.5 cm.  

3.5 cm 

3.5 cm 

3.5 cm 

3.5 cm 
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A.2 İç Kapak (Başlık Sayfası)(Doktora) 

Sayfa Başı 

TEZ BAŞLIĞI 

ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI 

Işık Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, ................... Doktora Programı, Yıl  

Bu tez, Işık Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’ne Doktora (PhD.) derecesi 

için sunulmuştur. 

IŞIK ÜNİVERSİTESİ 

AY, YIL 

Sayfa zemini

6 cm 

Times New Roman  

14 punto  

Tek Satır Aralığı 

Ortalanmış 

Times New Roman, 

12 punto  

Tek satır aralığı 

Ortalanmış 

Sayfa Düzeni: 

Boyut: A4  

Kenar 

Boşlukları: 

Üst: 6 cm.  

Sol: 4 cm. 
Alt: 2.5 cm.  

Sağ: 2.5 cm.  

Sayfa Numarası yok 

2.5 cm 

6 cm 

5 cm 

3 cm 

Tezin Savunulduğu AY, YIL 
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A.2 İç Kapak (Başlık Sayfası)(Yüksek Lisans) 

Sayfa Başı 

TEZ BAŞLIĞI 

ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI 

Işık Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, ................... Yüksek Lisans Programı, 

Yıl  

Bu tez, Işık Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’ne Yüksek Lisans (MA) 

derecesi için sunulmuştur.  

IŞIK ÜNİVERSİTESİ 

AY, YIL 

Sayfa zemini 

6 cm 

Times New Roman  

14 punto  

Tek Satır Aralığı 

Ortalanmış 

Times New Roman, 

12 punto  

Tek satır aralığı 

Ortalanmış 

Sayfa Düzeni: 

Boyut: A4  

Kenar 

Boşlukları: 

Üst: 6 cm.  

Sol: 4 cm. 
Alt: 2.5 cm.  

Sağ: 2.5 cm.  

Sayfa Numarası yok 

2.5 cm 

6 cm 

5 cm 

3 cm 

Tezin Savunulduğu AY, YIL 
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A.3 Onay Sayfası (Doktora) 

Sayfa başı 

IŞIK ÜNİVERSİTESİ  

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ  

___________ DOKTORA PROGRAMI  

TEZ BAŞLIĞI  

ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI  

ONAYLAYANLAR:  

(Ünvan Adı SOYADI) 

(Doktora Tez Danışmanı) 

(Görev Yeri)   _________________ 

 

(Ünvan Adı SOYADI) (Görev Yeri) 

    

_________________ 

 

(Ünvan Adı SOYADI) (Görev Yeri) 

 

_________________ 

(Ünvan Adı SOYADI) (Görev Yeri) 

 

_________________ 

(Ünvan Adı SOYADI) (Görev Yeri) _________________ 

ONAY TARİHİ: GÜN/AY/YIL 

Sayfa zemini  

2.5 cm 

Times New Roman, 

12 punto  

Tek satır aralığı 

Ortalanmış 

Sayfa Düzeni: 

Boyut: A4  

Kenar Boşlukları: 

Üst: 2.5 cm.  

Sol: 4 cm. 
Alt: 2.5 cm.  

Sağ: 2.5 cm.  

2.5 cm 

Times New 

Roman,  

12 punto  

Tek Satır 

Aralığı 

Soldan Hizalı 

**Sadece Onay sayfası için sayfa numarası 

“İçindekiler” listesinde Romen harfi ‘i’ 

olmalıdır. Sayfada sayfa numarası 

gözükmemelidir. 

3 cm 

2,5 cm 

2 cm 

3 cm 

3 cm 

Tez Savunma Tarihi 
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A.3 Onay Sayfası (Yüksek Lisans) 

Sayfa başı 

IŞIK ÜNİVERSİTESİ  

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ  

___________ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI  

TEZ BAŞLIĞI  

ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI  

ONAYLAYANLAR:  

(Ünvan Adı SOYADI) 

(Tez Danışmanı) 

(Görev Yeri)   _________________ 

 

(Ünvan Adı SOYADI) (Görev Yeri) 

    

_________________ 

 

(Ünvan Adı SOYADI) (Görev Yeri) 

 

_________________ 

ONAY TARİHİ: GÜN/AY/YIL 

Sayfa zemini  

2.5 cm 

Times New Roman, 

12 punto  

Tek satır aralığı 

Ortalanmış 

Sayfa Düzeni: 

Boyut: A4  

Kenar Boşlukları: 

Üst: 2.5 cm.  

Sol: 4 cm. 
Alt: 2.5 cm.  

Sağ: 2.5 cm.  

2.5 cm 

Times New 

Roman,  

12 punto  

Tek Satır 

Aralığı 

Soldan Hizalı 

**Sadece Onay sayfası için sayfa numarası 

“İçindekiler” listesinde Romen harfi ‘i’ 

olmalıdır. Sayfada sayfa numarası 

gözükmemelidir.  

4 cm 

3 cm 

3 cm 

3 cm 

3 cm 

**Eğer öğrencinin eş 

danışmanı var ise eş 

danışmanı ile birlikte 

jüri üyesi sayısı 5 

olmalıdır. 

Tez Savunma Tarihi 
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A.3 Onay Sayfası (Proje) 

Sayfa başı 

IŞIK ÜNİVERSİTESİ  

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ  

___________ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI  

 

 

PROJE BAŞLIĞI 

 

 

 

 

 

 

ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI 

 

 

 

………....……. Tezsiz Yüksek Lisans Programı kapsamında ………....……. no’lu 

………....…….’nın hazırlamış olduğu "………….............." başlıklı projesi başarılı 

olarak değerlendirilmiş olup, Işık Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’ne teslimi 

uygundur. 

 

 

 

 

 

(Unvan Adı Soyadı) 

(Proje Danışmanı) 

(Görev yeri)                (İmza)  

 

 

 

 

 

ONAY TARİHİ: GÜN/AY/YIL 

 

Sayfa zemini

2.5 cm 

Times New Roman, 

12 punto  

Tek satır aralığı 

Ortalanmış 

3 cm 

3 cm 

3 cm 

3 cm 

3 cm 

Sayfa Düzeni: 

Boyut: A4  

Kenar Boşlukları: 

Üst: 2.5 cm.  

Sol: 4 cm. 
Alt: 2.5 cm.  

Sağ: 2.5 cm.  

2.5 cm 
**Sadece Onay sayfası için sayfa numarası 

“İçindekiler” listesinde Romen harfi ‘i’ 

olmalıdır. Sayfada sayfa numarası 

gözükmemelidir.  

Times New Roman, 

12 punto  

Tek satır aralığı  

İki yanla yaslı 
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A.4 Abstract  

The top of the page 

İNGİLİZCE TEZ BAŞLIĞI  

ABSTRACT  

------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------- -------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------.  

 

Key words: ----------------------------------------------------------------------

APPENDIX B 

Sayfa Düzeni: 

Boyut: A4  

Kenar Boşlukları: 

Üst: 2.5 cm.  

Sol: 4 cm. 
Alt: 2.5 cm.  

Sağ: 2.5 cm.  

2.5 cm 

Kalın 

Times New Roman, 

14 punto  

1,5 satır aralığı 

Ortalanmış 

Sonrası Aralık 36 nk 

Sonrası Aralık 36 nk 

Abstract: Paragrafa içeriden başlamaz.  

12 punto, Times New Roman, 1,5 Satır Aralığı, İki 

Yana Yaslı. Abstract’ın uzunluğu en az 250-300 

kelime arasında olmalıdır.  

Abstract’ın sonuna 3-5 sözcükten oluşan “Key words” 

İngilizce olacak şekilde, ana metnin altına 1 satır boşluk 

bırakılarak, her sözcüğün ilk harfi büyük ve virgül 

kullanılarak yazılmalıdır. 12 punto, Times New Roman, 

1,5 Satır Aralığı, İki Yana Yaslı. 

Sayfa Numarası 

Romen  Rakamları (i, ii, iii, ..) ile bu sayfada ‘ii’ ile 

devam etmeli. 

Times New Roman, 12 punto, tek aralıklı. 

1,5 satır aralığı, Ortalanmış. 

ii 
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A.5 Özet  

Üst Sayfa 

TÜRKÇE TEZ BAŞLIĞI  

ÖZET  

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------. 

 

Anahtar Kelimeler: ------------------------------------------------------------------------- 

 

Sayfa Düzeni: 

Boyut: A4  

Kenar Boşlukları: 

Üst: 2.5 cm.  

Sol: 4 cm. 
Alt: 2.5 cm.  

Sağ: 2.5 cm.  

2.5 cm 

Kalın 

Times New Roman, 

14 punto  

1,5 satır aralığı 

Ortalanmış 

Sonrası Aralık 36 nk 

Sonrası Aralık 36 nk 

Özet: Paragrafa içeriden başlamaz.  

12 punto, Times New Roman, 1,5 Satır Aralığı, İki 

Yana Yaslı. Özet’in uzunluğu en az 250-300 kelime 

arasında olmalıdır.  

Özet’in sonuna 3-5 sözcükten oluşan “Anahtar 

Kelimeler” Türkçe olacak şekilde, ana metnin altına  

1 satır boşluk bırakılarak, her sözcüğün ilk harfi büyük ve 

virgül kullanılarak yazılmalıdır. 12 punto, Times New 

Roman, 1,5 Satır Aralığı, İki Yana Yaslı. 

iii 
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A.6 Teşekkür 

Üst Sayfa 

TEŞEKKÜR  

Lisans eğitimim sırasında yıllarımı en iyi şekilde değerlendirmemi ve onları değerli 

kılmama yardımcı olan birçok insan var. İlk olarak, tez/proje danışmanım Prof. 

………….. a teşekkür ederim. Yıllar boyunca kendisinin deneyimlerinden yararlanma 

şansı yakalamış olmak gelişmemde büyük rol oynadı. Ayrıca bu araştırmanın 

geliştirilmesinde katkıda bulunan ………….. a da teşekkür ederim. Bitirme projemin 

ilk zamanlarından bu yana ekonometrik modelellerin geliştirilmesine ………….. 

değerli katkılar sağladı. Kendisine anlayışlı görüşleri ve sunduğu bilgiler için teşekkür 

ederim. 

Sabırla sorularımı yanıtlayan bilgisayar işlemciliği müdürlüğüne teşekkür ederim. 

Yıllar boyu yardımcı olan sınav yardımcılarına ve lisansüstü meslektaşlarıma da 

teşekkür etmek isterim. Esas teşekkür etmek istediğim gerçekten değer verdiğim 

dostlarım ………………… dır.  

Son olarak aileme teşekkürlerimi sunarım. Ebeveynlerim…………ve 

kardeşim……….. e gösterdikleri sabır ve cesaretlendirmeleri için teşekkür ederim. 

Son olarak bu uzun yolculuk boyunca verdiği destek için eşim…… teşekkür ederim.  

 

 

Adı SOYADI 

 

 

 

 

Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) tarafından desteklenmiştir. Grant No: 

BAP-……… 

Sonrası Aralık 36 nk 

Sayfa Düzeni: 

Boyut: A4  

Kenar Boşlukları: 

Üst: 6 cm.  

Sol: 4 cm. 
Alt: 2.5 cm.  

Sağ: 2.5 cm.  

Kalın 

Times New Roman, 

14 punto  

1,5 satır aralığı 

Ortalanmış 
6 cm 

Teşekkür İçeriği: 12 punto, Times New Roman,  

1,5 Satır Aralığı, İki Yana Yaslı. 

1,5 satır aralıklı iki boşluk 

iv 
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A.7 İthaf sayfası (Opsiyonel) 

Üst Sayfa 

Aileme 

ve  

sevgili eşime.. 

 

Sayfa Düzeni: 

Boyut: A4  

Kenar Boşlukları: 

Üst: 6 cm.  

Sol: 4 cm. 
Alt: 2.5 cm.  

Sağ: 2.5 cm.  

6 cm 

(İsteğe Bağlı) İçeriği: 12 punto, Times New Roman,  

1,5 Satır Aralığı, İki Yana Yaslı. 

v 
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A.8 İçindekiler 

Üst Sayfa 

İÇİNDEKİLER  

ONAY SAYFASI… ..................................................................................................... i 

ABSTRACT ................................................................................................................ ii 

ÖZET .......................................................................................................................... iii 

TEŞEKKÜR .............................................................................................................. iv  

İTHAF SAYFASI(isteğe bağlı) ................................................................................. v 

İÇİNDEKİLER ......................................................................................................... vi 

TABLOLAR LİSTESİ ............................................................................................. vii 

ŞEKİLLER LİSTESİ .............................................................................................. viii 

KISALTMALAR LİSTESİ ...................................................................................... ix 

BÖLÜM 1 .................................................................................................................... 1 

1. GİRİŞ… ................................................................................................................... 1 

1.1 Araştırmanın Amacı .................................................................................... 1 

1.2  ..................................................................................................................... 1 

1.3  ..................................................................................................................... 1 

BÖLÜM 2 .................................................................................................................... 2 

2. LİTERATÜR ........................................................................................................... 2 

2.1  ...................................................................................................................... 2 

2.2.1  .............................................................................................................. 2 

2.2.2  .............................................................................................................. 2 

2.3  ...................................................................................................................... 3 

BÖLÜM 3 .................................................................................................................... 4 

3.  ................................................................................................................................. 4 

BÖLÜM 6 .................................................................................................................. 90 

6. SONUÇ VE ÖNERİLER ....................................................................................... 90 

KAYNAKÇA ............................................................................................................ 91 

EKLER ...................................................................................................................... 92 

ÖZGEÇMİŞ .............................................................................................................. 93

APPENDIX B 

Sayfa Düzeni: 

Boyut: A4  

Kenar Boşlukları: 

Üst: 6 cm.  

Sol: 4 cm. 
Alt: 2.5 cm.  

Sağ: 2.5 cm.  

Kalın 

Times New Roman, 

14 punto  

1,5 satır aralığı 

Ortalanmış. 

6 cm 

Sonrası Aralık 36 nk 

İçindekiler Listesi: 12 punto, Times New Roman, 

Tek Satır Aralığı, İki Yana Yaslı. 

Sonrası Aralık 6 nk 

vi 
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A.9 Tablolar Listesi 

Üst Sayfa 

TABLOLAR LİSTESİ  

Tablo 2.1 Tablo numaraları tablonun üzerine iki yana yaslı ve metin ile arasında 

paragraf aralığı öncesi ve sonrası 18 nk .................................................... 3 

Tablo 2.2 .................................................................................................................... 49 

Tablo 4.1 .................................................................................................................... 51 

Tablo A.1 Veri kaynakları.......................................................................................... 92 

 

(Not: Tablo 2.1 ikinci bölümün ilk tablosunu gösterir. Tablo 4.1 dördüncü bölümün 

ilk tablosunu gösterir ve Tablo A.1 var ise Ek A’daki ilk tabloyu gösterir.)   

Kalın 

Times New Roman, 

14 punto  

1,5 satır aralığı 

Ortalanmış 6 cm 

Sonrası Aralık 36 nk 

Sayfa Düzeni: 

Boyut: A4  

Kenar Boşlukları: 

Üst: 6 cm.  

Sol: 4 cm. 
Alt: 2.5 cm.  

Sağ: 2.5 cm.  

İçindekiler İçeriği: 12 punto, Times New Roman, 

Tek Satır Aralığı, İki Yana Yaslı. 

Sonrası Aralık 6 nk 

vii 
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A.10 Şekiller Listesi 

Üst Sayfa 

ŞEKİLLER LİSTESİ  

Şekil 2.1 Şekil numaraları şeklin üzerine ortalanmış ve metin ile arasında paragraf 

aralığı öncesi ve sonrası 18 nk ..................................................................... 3 

Şekil 2.2 ..................................................................................................................... 49 

Şekil 4.1 ..................................................................................................................... 51 

Şekil A.1 Örnek .......................................................................................................... 92 

 

(Not: Şekil 2.1 ikinci bölümün ilk tablosunu gösterir. Şekil 4.1 dördüncü bölümün ilk 

tablosunu gösterir ve Şekil A.1 var ise Ek A’daki ilk tabloyu gösterir.)

6 cm 

Sonrası Aralık 36 nk 

İçindekiler İçeriği: 12 punto, Times New Roman, 

Tek Satır Aralığı, İki Yana Yaslı. 

Kalın 

Times New Roman, 

14 punto  

1,5 satır aralığı 

Ortalanmış 

Sayfa Düzeni: 

Boyut: A4  

Kenar Boşlukları: 

Üst: 6 cm.  

Sol: 4 cm. 
Alt: 2.5 cm.  

Sağ: 2.5 cm.  

Sonrası Aralık 6 nk 

viii 
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A.11 Kısaltmalar Listesi 

Üst Sayfa 

KISALTMALAR LİSTESİ  

APA: The American Psychological Association 

MLA: The Modern Language Association 

 

 

(Not: Semboller listesi de eklencek ise sayfa biçimi aynı olmalıdır.) 

6 cm 

Sonrası Aralık 36 nk 

Kalın 

Times New Roman, 

14 punto  

1,5 satır aralığı 

Ortalanmış 

İçerik: 12 punto, Times New Roman,  

1,5 Satır Aralığı, İki Yana Yaslı.  

Sayfa Düzeni: 

Boyut: A4  

Kenar Boşlukları: 

Üst: 6 cm.  

Sol: 4 cm. 
Alt: 2.5 cm.  

Sağ: 2.5 cm.  

Sonrası Aralık yok 

ix 
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A.12 Tezdeki Başlıkların ve Metnin Görünümü 

Üst Sayfa 

 

 

 

 

 

BÖLÜM 1  

1. GİRİŞ  

1.1 Araştırmanın Amacı 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------. 

İlk Sayfada 

Düzen: Boyut: A4  

Kenar Boşlukları: 

Üst: 6 cm.  

Sol: 4 cm. 
Alt: 2.5 cm.  

Sağ: 2.5 cm.  

Kalın 

Times New Roman, 

14 punto  

1,5 satır aralığı 

Ortalanmış 

6 cm 

Sonrası Aralık 36 nk 

Sonrası Aralık 36 nk 

Metin İçeriği: 12 punto, Times New Roman,  

1,5 Satır Aralığı, İki Yana Yaslı, İlk paragraf 1 cm içeride 

Sayfa Numarası 

Arap Rakamları(1, 2, 3, ..) ile bu sayfada başlamalı. 

Times New Roman, 12 punto  

1,5 satır aralığı, Ortalanmış. 

Öncesi ve Sonrası Aralık 18 nk 

Kalın 

Times New Roman, 

12 punto  

1,5 satır aralığı 

Soldan hizalı 

1 
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Üst Sayfa 

BÖLÜM 2 

2. LİTERATÜR  

2.1 ------------------------------- 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------1 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2.1.1 ------------------------------- 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

                                                 
1 --------------- 

İlk Sayfada Düzen: 

Boyut: A4  

Kenar Boşlukları: 

Üst: 6 cm.  

Sol: 4 cm. 
Alt: 2.5 cm.  

Sağ: 2.5 cm.  

Kalın 

Times New Roman, 

14 punto  

1,5 satır aralığı 

Ortalanmış 

6 cm 

Sonrası Aralık 36 nk 

Sonrası Aralık 36 nk 

Metin İçeriği: 12 punto, Times New Roman,  

1,5 Satır Aralığı, İki Yana Yaslı, İlk paragraf 1 cm içeride 

Öncesi ve Sonrası Aralık 18 nk 

Öncesi Aralık 12 nk 

Sonrası Aralık 12 nk 

Kalın 

Times New Roman, 

12 punto  

1,5 satır aralığı 

Soldan hizalı 

Bölüm içlerinde dipnot yazılması gerekirse: 10 punto, Times New Roman, Tek 

aralık ve her bir liste arasında çift aralık kullanılmalı. Arap rakamları ile 

numaralandırma yapılmalıdır. Cümlenin sonunda üstte küçük rakam şeklinde 

verilmelidir. Kullanılan numaralandırma satırın üstünde verilmelidir. 

Dipnot İçeriği: 10 punto, Times New Roman, 

1 Satır Aralığı, İki Yana Yaslı. 

2 
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2.2 -------------------------------  

-----------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------- 

Tablo 2.1 Tablo numaraları tablonun üzerine iki yana yaslı ve metin ile arasında 

paragraf aralığı öncesi ve sonrası 18 nk 

Sütun 1 Sütun 2 Sütun 3 

Satır 1 Satır 1 Satır 1 

Satır 2 Satır 2 Satır 2 

Satır 3 Satır 3 Satır 3 

Satır 4 Satır 4 Satır 4 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------. 

 

Şekil 2.1 Şekil numaraları şeklin üzerine ortalanmış ve metin ile arasında paragraf 

aralığı öncesi ve sonrası 18 nk

Öncesi ve Sonrası Aralık 18 nk 

Metin İçeriği: 12 punto, Times New Roman, 

1,5 Satır Aralığı, İki Yana Yaslı. 

İkinci Sayfada Düzen: 

Boyut: A4  

Kenar Boşlukları: 

Üst: 2,5 cm.  

Sol: 4 cm. 
Alt: 2.5 cm.  

Sağ: 2.5 cm.  

Tablo başlıkları tablonun içeriğinde ne olduğu bilgisini 

verecek şekilde kısa, anlaşılır ve açıklayıcı olmalıdır. 

Metin içinde tablolara/şekillere atıf yapılırken oluşabilecek sayfa değişiklikleri ve 

kaymalar dikkate alarak  “Tablo 2.1’de/Şekil 2.1’de yer alan verilere/görsele göre...” 

şekilindeki ifaler de tablo numaraları ile yazılmalıdır. 

3 

Öncesi Aralık 18 nk 

Öncesi Aralık 18 nk 

Öncesi Aralık 18 nk 

Öncesi Aralık 18 nk 

Öncesi Aralık 18 nk 



 

  

3
8

 

A.13 Yatay Sayfa  

Üst Sayfa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Düzen: A4 boyutu 

Kenar Boşlukları: 

Üst: 4 cm.  

Sol: 2,5 cm. 
Alt: 2.5 cm.  

Sağ: 2.5 cm.  

4 cm 

Yatay sayfa için sayfa numarası sol kenar da ve 

ortalanmış olmalıdır.  

4
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A.14 Sonuç ve Öneriler Sayfası 

Üst Sayfa 

BÖLÜM 6 

6. SONUÇ VE ÖNERİLER  

-----------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

İlk Sayfada 

Düzen: Boyut: A4  

Kenar Boşlukları: 

Üst: 6 cm.  

Sol: 4 cm. 
Alt: 2.5 cm.  

Sağ: 2.5 cm.  

Kalın 

Times New Roman, 

14 punto  

1,5 satır aralığı 

Ortalanmış 
6 cm 

Sonrası Aralık 36 nk 

Sonrası Aralık 36 nk 

Metin İçeriği: 12 punto, Times New Roman, 

1,5 Satır Aralığı, İki Yana Yaslı. 

90 
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Sonrası Aralık 12 nk 

A.15 Kaynakça 

Üst Sayfa 

KAYNAKÇA  

Akın, H. and Taşoğlu, T. (1991) Nuclear Reactor Control Using Back Propagation 

Neural Networks. Proceedings of the Sixth International Symposium on 

Computer and Information Sciences, Antalya, 30 October- 2 November 1991, 

pp. 889-905, Elsevier, Amsterdam. 

Bauman, Z., & Tester, K. (2001). Conversations with Zygmunt Bauman. Cambridge, 

UK: Polity Press.  

Bowen, F. (2007). Corporate Social Strategy: Competing Views From Two Theories 

of The Firm. Journal of Business Ethics, 75, 97-113. 

Campbell, D. and Craig, T. (2005). Organisations and The Business Environment. 2nd 

Edition, Oxford, UK: Elsevier Butterworth-Heinemann. 

Efstathiou, J. (1987) Rule-Based Process Control Using Fuzzy Logic, in E. Sanchez 

and L. A. Zadeh (editors), Approximate Reasoning in Intelligent Systems, 

Decision and Control. pp. 145-158, Pergamon Press, Oxford. 

Liu, W. K. (1981) Development of Finite Element Procedures for Fluid- Structure 

Interaction. Ph.D. Dissertation, California Institute of Technology. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İlk Sayfada 

Düzen: Boyut: A4  

Kenar Boşlukları: 

Üst: 6 cm.  

Sol: 4 cm. 
Alt: 2.5 cm.  

Sağ: 2.5 cm.  

Kalın 

Times New Roman, 

14 punto  

1,5 satır aralığı 

Ortalanmış 6 cm 

Sonrası Aralık 36 nk 

Kaynakça İçeriği: Alfabetik sıraya dikkat edilmelidir!  

12 punto, Times New Roman, Tek Satır Aralığı, İki Yana Yaslı. 

Ek B’ de kaynakçanın otomatik oluşturulması ile ilgili kısmını 

inceleyebilirsiniz. 

İkinci satır 

asılı paragraf 

olarak 

yazılmalıdır. 

APA formatı kullanılıyorsa yazar soyismine göre A’dan Z’ye 

sıralı olarak yazılmalıdır. 

1 91 
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A.16 Ekler  

Üst Sayfa 

EKLER 

EK A ……….. 

 

Şekil A.1 Örnek 

Sayfa Düzeni: 

Boyut: A4  

Kenar Boşlukları: 

Üst: 6 cm.  

Sol: 4 cm. 
Alt: 2.5 cm.  

Sağ: 2.5 cm.  

6 cm 

Kalın 

Times New Roman, 

14 punto  

1,5 satır aralığı 

Ortalanmış 

Sonrası Aralık 36 nk 

Sonrası Aralık 36 nk 

92 
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A.17 Özgeçmiş 

Üst Sayfa 

ÖZGEÇMİŞ 

1998 yılında ……… Üniversitesi ……….. bölümünden mezun oldu.  2004 yılında Işık 

Üniversitesi’nde ………….. Programı’ nda Doktora/Yüksek Lisansını tamamladı. 

2000-2002 yılları arasında ………. Üniversitesi’ nde ……….. bölümünde araştrma 

görevlisi olarak çalıştı. Aynı zamanda bir bilişim araştırma ve geliştirme merkezinde 

yarı zamanlı olarak görev yaptı. Araştırma alanları …………….. ve ……………..’ 

dır. 2003 yılından beri özel bir ………………. şirketinde çalışmaktadır. 

 

Yayınları (Var ise) 

……………………. 

 

Sayfa Düzeni: 

Boyut: A4  

Kenar Boşlukları: 

Üst: 6 cm.  

Sol: 4 cm. 
Alt: 2.5 cm.  

Sağ: 2.5 cm.  

6 cm 

Kalın 

Times New Roman, 

14 punto  

1,5 satır aralığı 

Ortalanmış 

Sonrası Aralık 36 nk 

İçerik: 12 punto, Times New Roman, 1,5 

Satır Aralığı, İki Yana Yaslı. 

93 
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EK B TEZ YAZIMINDA WORD KULLANIMI 

 Sayfaların Düzenlemesi: İlk önce Menü>Giriş>¶ (Göster/Gizle) tuşunu basınız. 

Sayfada formatlanmış çok şeyi görünür kılmaktadır. 

 

Şekil B.1 ¶ (Göster/Gizle) butonu 

 

Şekil B.2 Özel kenar boşluk ayarları (özel sayfaları ve tüm ana bölüm başlıkları için 

sayfanın en üst noktalamasız 6 cm aşağısında ayarlanması 
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Şekil B.3 Tezin ana metni için sayfa yapsının ayarlanması 

 

Şekil B.4 Word’de sayfayı yatay yapma 

Tezinizde (örneğin; dış kapak, iç kapak, onay sayfası abstract, özet, teşekkür, 

içindekiler. bölüm sonlarında, kaynakça, özgeçmiş ve ekler) tüm ana başlıklı 

sayfalarda sonlarında “Bölüm sonu (Sonraki sayfa)” eklemenizde fayda vardır. Bu 

şekilde sayfalar arası kayma problemi olmaz. Bunu görebilmeniz için de ¶ 

(Göster/Gizle) tuşuna basılı olması gerekmektedir.  
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Şekil B.5 Bölüm sonu ayarı ve görünümü 

 

 İçindekilerin Oluşturulması: İlk önce İçindekiler sayfasının oluşturulacağı 

sayfaya gelerek Menü> Başvurular>İçindekiler kısmı Özel İçindekiler Tablosu… 

ile otamatik oluşturulması gerekmektedir. Bunun için tez içerisindeki tüm ana 

başlıklar, bölüm ve alt başlıklarının her birisi için ayrı stil oluşturulması 

gerekmektedir. (Başlıkların yazımı kısmında ayrıntılı anlatılmaktadır.) 
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Şekil B.6 İçindekiler tablosunun oluşturulması
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Tablo B.1 İçindekiler listesi girinti ayarları 

Özel başlıklar ve bölüm başlıkları 
 

Birinci seviye başlıklar 
 

İkinci seviye başlıklar 
 

Birinci seviye alt başlıklar 
 

İkinci seviye alt başlıklar 
 

Tez yazımı tamamlandıktan sonra bu sayfadaki satırların tamamını bloklayınız. Bloklu 

kısmın üzerine maus’un sağ tuşuna basınız ve sonra da “Alanı güncelleştir” 

tıklayınız. Otomatik oluşturulan içindekiler tablosunda sayfalarda yapılabilecek olası 

değişikliklerde de sadece liste bloklanarak alan güncellemesi yapılması yeterli 

olacaktır. 

 Şekiller/Görseller/Semboller veya Kısaltmalar Listelerinin Oluşturulması: 

Örneğin, “TABLOLAR LİSTESİ”’ni ekleyeceğiniz sayfaya gelerek 

Menü>Başvurular> Şekiller>Tablosu Ekle kısmı ile oluşturunuz. “Şekil tablosu 

öğesi bulunamadı” şeklinde çıkan yazıyı silmeyiniz. 

Tezin yazımınızı tamamlanıp son şekli verildikten sonra listeyi ekleneceğiniz 

sayfadaki “Şekil tablosu öğesi bulunamadı” satırının tamamını bloklayınız. 

Bloklanan kısım üzerinde maus’un sağ tuşuna basarak “Alanı güncelleştir”e 

tıklayarak otomatik olarak yapmış olursunuz. Oluşturulan tablolar listesi sayfalarda 

yapılabilecek olası değişikliklerde ise sadece liste içerisi bloklanarak alan 

güncellemesi yapılması yeterli olacaktır.  
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Şekil B.7 Şekiller/Görseller/Semboller veya Kısaltmalar listelerinin oluşturulması 

Tez içerisinde yazılacak tablo/şekil başlıkları için ayrı stil oluşturulmuş olması 

gerekmektedir. Tablo ve şekil adlarında (başlıklarında) “Resim Yazısı’nı kullanınız.  

Stiller’ de bulunan “Resim yazısı” ile bu işlemleri yapmaya çalışmayınız.  
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Şekil B.8 Resim yazısı ekleme 

 Tablo Bölme: Tablolar birden fazla sayfayı kapsayabilir. Böyle durumlarda devam 

sayfasıiçin tablo numarası ve devamı olduğunu belirten bir not ile tablo sayfa 

bitiminden bölünerek bir sonrası sayfada yazılmalıdır. 

 

 

Şekil B.9 Tablo bölme 
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 Tez Metni Yazım Düzeni: Ana tez metninde normal metin paragraflarını 1,5 satır 

aralığı ile yazılmalıdır. Paragraflar arasında boş satır konmaz.  

 

 

Şekil B.10 Tez metni için girinti ve satır aralığı ölçüsü 

 Tez Başlıklar İçin Stil Oluşturma: Başlıkları yazılmadan önce her başlık seviyesi 

için ayrı “Stil” kullanınız. Başlıkları bu şekilde stil kullanılarak girilirse daha sonra 

içindekileri otomatik oluşturulabilir.   

 Özel sayfalardaki başlıkları stili “lee_özel başlıklar_orta”,  

 Bölüm başlıkları stili “lee_bölüm başlıkları_orta”,  

 Birinci seviye başlıklar stili “lee _birinci seviye başlıklar_orta”,  

 İkinci seviye başlıklar stili “lee _ikinci seviye başlıklar_sol”,  

 Birinci ve ikinci seviye alt başlıklar stili “lee _birinci seviye alt başlıklar_sol” 

veya “lee _ikinci seviye alt başlıklar_sol”oluşturunuz.  

Başlıklar için başlık numarasının nasıl yazılacağı ise tez yazım kılavuzunda 

verilmiştir. 
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Şekil B.11 Başlıklar için stil oluşturma 

 Kaynakçanın Oluşturulması: Kaynakça sayfasının oluşturulacağı sayfaya gelerek 

Menü> Başvurular>Alıntılar ve Kaynakça>Kaynakça Ekle kısmı ile otamatik 

oluşturulmalıdır. Kaynakça gösteriminde bir satırdan uzun olan kaynaklar birinci 

satırdan sonraki satırlar 1 cm içeriden başlayarak yazılır. 

 

Şekil B.12 Kaynakça yazımında satır girintisi 
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 Tezin yazımınızı tamamlanıp son şekli verildikten sonra bu sayfaya gelerek 

“Geçerli belgede kaynak yok” satırının tamamını bloklayınız. Bloklanan kısım 

üzerinde maus’un sağ tuşuna basarak “Alanı güncelleştir”e tıklayarak otomatik 

olarak yapmış olursunuz. Oluşturulan kaynakça sayfalarda yapılabilecek olası 

değişikliklerde ise sadece bu sayfa da içerisi bloklanarak alan güncellemesi yapılması 

yeterli olacaktır. 

 

 

 

Şekil B.13 Kaynakça oluşturma 
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Başvurular> Alıntılar > Kaynakça kısmında Stil’in yanındaki oka tıklayınız 

ve kullanacağınız stili seçiniz.  

 

Şekil B.14 Kaynaklar ve alıntılarda kullanılmak istenilen stilin seçimi 

Sonra tez içersindeki pragraflarda alıntı yapmak istediğiniz cümle veya 

tümceciğin sonunu tıklatın. Alıntı Ekle’yi tıklatınız ve Yeni Kaynak Ekle’yi seçiniz. 

 

 

Şekil B.15 Yeni kaynak oluşturma 

Siz bu adımları tamamladıktan sonra, bu alıntı kullanılabilir alıntılar listesine 

eklenir. Bir sonraki alıntı eklemenizde, tümünü yeniden yazmanız gerekmez; Alıntı 

Ekle’ye tıklayıp kullanmak istediğiniz alıntıyı seçmeniz yeterli olur. 
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Şekil B.16 Eklenen alıntının yeri 

 

Şekil B.17 Kaynakça yazımı için girinti ve paragraf ayarlama 

 İmzalı Onay Sayfasının Tez Metnine Yerleştirilmesi: Savunma sonrası Başarılı 

tezde son teslim edilecek basılı halinde imzalı onay sayfasının yerleştirilmiş olması 

gerekir. Ayrıca elektronik ortamda yazılı (CD’ye yazılı) tezde de onay sayfası 

istenmektedir. Bu sayfanın elektronik ortama da yerleştirilmesi için öncelikle 

scanner’la tarandıktan sonra elektronik ortamdaki yerine yerleştirilmeli ve tam sayfayı 

dolduracak şekilde ayarlanmalıdır. Bunun için taranan sayfa resim olarak ilgili sayfaya 

yerleştirildikten sonra üzerine maus’un sağ tuşuna tıklayınız. Sonra Boyut ve 

Konum>Metin Kaydırma>Metinle Aynı Hizaya tıkladıkdan sonra taranan sayfayı 
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kenarlarından genişleterek tam sayfaya sığdırınız. 

 

Şekil B.18 Word’te imza onay sayfasını ekleme 


