
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

 
 
    

 

Lütfen tez yazımına başlamadan önce kılavuzu dikkatlice okuyun. 

Yazım  ile ilgili ayrıntılar kılavuzda mevcuttur. Bu şablon, tez 

yazımınızı kolaylaştımak ve örnek olması amacıyla hazırlanmıştır. 

Şablonda tüm ayrıntılar mevcut değildir. 

 

Bu bir nottur, çıktı almadan önce siliniz. 

Eğer bu şablon üzerinden tez yazılacak ise açıklamaların 

çıktılarda görünmemesi için çıktı almadan önce  Gözden Geçir > 

İzleme > Özgün (Review > Tracking > Orijinal) seçilmeli daha 

sonra çıktı alınmalıdır. 

 

Bu bir nottur, çıktı almadan önce siliniz. 

TEZ BAŞLIĞI BURAYA GELİR 

GEREKLİ İSE İKİNCİ SATIR 

GEREKLİ İSE ÜÇÜNCÜ SATIR, ÜÇ SATIRA SIĞDIRINIZ 

T.C. 

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ 
 

YÜKSEK LİSANS TEZİ 
 

Öğrenci Adı SOYADI 

 

………………………………. Anabilim Dalı 

 

 

…….………………………………. Programı 

 

 

 

TEZİN SAVUNULDUĞU AY YIL 

Açıklamalı [A2]: DIŞ KAPAKTIR. 

Açıklamalı [A1]:  

Açıklamalı [A3]: 3 satırdan fazla tez başlıkları kabul edilmez. 

Özel bir durum mevcut ise enstitünüz ile iletişime geçiniz. 
 

Açıklamalı [A4]: Sözcüklerin ilk harfleri büyük, diğer harfler 

küçük yazılır. 

 

Açıklamalı [A5]: Enstitüye mail ile gönderirken savunma tarihi 

belli olmadığı için boş bırakılır. 

En son ciltlendiğinde tezin savunulduğu ay, yıl yazılır. 

 
Savunmadan düzeltme alan tezlerde, düzeltilmiş tezlerini 

savundukları ay, yıl yazılır. 

 
 



 

                     

                                  

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TEZİN SAVUNULDUĞU AY YIL 

T.C. 

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ 

 

TEZ BAŞLIĞI BURAYA GELİR 

GEREKLİ İSE İKİNCİ SATIR 

GEREKLİ İSE ÜÇÜNCÜ SATIR, ÜÇ SATIRA SIĞDIRINIZ 

YÜKSEK LİSANS TEZİ 

Öğrenci Adı SOYADI 

(Enstitü No) 

ORCID: 

………………………. Anabilim Dalı 

 

……………………………. Programı 

 

 

 

 
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Ad SOYAD 

ORCID: 

(Varsa)Eş Danışman: Doç. Dr. Ad SOYAD 

ORCID: 

Açıklamalı [A6]:  
Lütfen tez yazımına başlamadan önce kılavuzu dikkatlice okuyunuz. 
Yazım  ile ilgili ayrıntılar kılavuzda mevcuttur.  

 

Bu şablon, tez yazımınızı kolaylaştımak ve örnek olması amacıyla 
hazırlanmıştır. Diğer ayrıntılar için Tez Yazım Kılavuzu Belgesine 

Bakınız. 

Açıklamalı [A7]:  
 
Bu sayfa İÇ KAPAKTIR. 

 

İç kapak (i) sayılır ancak sayfa numarası yazılmaz 

Açıklamalı [A8]:  
Sadece Ad SOYAD yazılmalıdır. Unvan yazılmamalıdır.  

Öğrenci numarası parantez içinde yazılmalıdır. 

ORCID numarası yazılmalıdır 

Açıklamalı [A9]:  
Program adı yoksa bu satırı boş bırakınız 

Açıklamalı [A10]: Danışmanlara ait ORCID numaraları 
yazılmalıdır. 

Eş danışman yok ise eş danışman  satırı silinir. 

Açıklamalı [A11]: Savunmadan düzeltme alan tezlerde, 

düzeltilmiş tezlerini savundukları ay, yıl yazılır 
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Tez Danışmanı :  Prof. Dr. Adı SOYADI   .............................. 

 Bursa Teknik Üniversitesi  

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

(Varsa)  Bursa Teknik Üniversitesi 

Jüri Üyeleri :  Prof. Dr. Adı SOYADI   ............................. 

Bursa Teknik Üniversitesi  

Prof. Dr. Adı SOYADI   .............................. 

  …………….. Üniversitesi 

Prof. Dr. Adı SOYADI   .............................. 

  …………….. Üniversitesi 

 

   Prof. Dr. Adı SOYADI   .............................. 

  …………….. Üniversitesi 

 

BTÜ, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nün ............. numaralı Yüksek Lisans / Doktora 

Öğrencisi Adı SOYADI, ilgili yönetmeliklerin belirlediği gerekli tüm şartları yerine 

getirdikten sonra hazırladığı “TEZ BAŞLIĞI” başlıklı tezini aşağıda imzaları olan jüri 

önünde başarı ile sunmuştur. 

Teslim Tarihi  :   30 Ekim 2022 

Savunma Tarihi  :   30 Eylül 2022 

Açıklamalı [A12]:  
Yüksek Lisans veya Doktora sözcüklerinden uygun olan bırakılır 
diğeri silinir. 

 

Adı SOYADI yerine öğrencinin adı soyadı yazılır. 
 

“TEZ BAŞLIĞI” kısmına tırnak içinde tezin başlığı yazılır.  

 

Yazılar koyu yazılmaz. 

 

(iii) sayılır ancak sayfa numarası yazılmaz 

Açıklamalı [A13]:  
Tez danışmanı BTÜ içerisinden olmalıdır. 
 

Eğer danışman daha sonra BTÜ den ayrıldıysa da danışman adresi 

BTÜ yazılmalıdır. 

Açıklamalı [A14]:  
Danışman ad(lar)ı jüri üyeleri kısmına tekrar yazılmaz. 

Açıklamalı [A15]:  
Savunma jüri üyelerinin isimleri yazım kontrolü için gönderilen 

tezlerde henüz belli olmadığı için  yazılmaz.  

Ciltli olarak teslim edilen tezde yazılır. 

İmzalar mavi renkli mürekkepli kalemle atılmalıdır 

Açıklamalı [A16]:  
Savunma Tarihi: Tezin savunulduğu tarihtir. 

Açıklamalı [A17]:  
Düzeltme alan  tezler için bu tarih düzeltilmiş tezin savunulduğu  

tarihtir. 

Açıklamalı [A18]:  
Sayfa numarası iç kapaktan  itibaren saymaya başladığı için Onay 

Sayfası “iii” numaralı sayfaya denk gelir. 
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20.04.2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim 

Yönetmeliğinin 9/2 ve 22/2 maddeleri gereğince; Bu Lisansüstü teze, Bursa Teknik 

Üniversitesi’nin abonesi olduğu intihal yazılım programı kullanılarak Lisansüstü 

Eğitim Enstitüsü’nün belirlemiş olduğu ölçütlere uygun rapor alınmıştır. 

Bu tez, Bursa Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünün  

........ numaralı projesi ile desteklenmiştir. 

Bu tez, ....... numaralı ..................... projesi ile desteklenmiştir. 

  

Açıklamalı [A19]: Proje yokssa ilgili satırı siliniz 

Açıklamalı [A20]: Destek yoksa ilgili satırı siliniz 
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İNTİHAL BEYANI 
 

Bu tezde görsel, işitsel ve yazılı biçimde sunulan tüm bilgi ve sonuçların akademik ve 

etik kurallara uyularak tarafımdan elde edildiğini, tez içinde yer alan ancak bu 

çalışmaya özgü olmayan tüm sonuç ve bilgileri tezde kaynak göstererek belgelediğimi, 

aksinin ortaya çıkması durumunda her türlü yasal sonucu kabul ettiğimi beyan ederim. 

 

     Öğrencinin Adı Soyadı: 

 

 

       İmzası :  

 

 

 

 

 

 

Açıklamalı [A21]:  
Mavi  kalemle imzalanacaktır 

 

(iv) sayılır. 
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Eşime ve çocuklarıma, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Açıklamalı [A22]: İTHAF SAYFASI 

İstenirse önsözden önce yerleştirilebilir ve numaralandırılmaya dahil 

edilir.  

 

İthaf sayfası zorunlu değildir. 
 

(vi) sayılır 
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ÖNSÖZ 

Önsöz bölümünün içerisindeki metinler 1 satır aralıklı yazılır. Tezin ilk sayfası 

niteliğinde yazılan önsöz iki sayfayı geçmez.  

Tezi destekleyen kurumlara ve yardımcı olan kişilere bu kısımda teşekkür edilir. 

Önsöz metninin altında sağa dayalı olarak ad-soyad, sola dayalı olarak ay, yıl 

biçiminde tarih yazılır. Bu iki unsur aynı hizada olur. 

 

 

 

Haziran 2017                      Ad Soyad 

(Herhangi bir meslek) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Açıklamalı [A23]:  
Tarih ve yazar isminin aynı hizada olması gerekir. 

Açıklamalı [A24]:  
Kenar boşlukları, “Sayfa yapısı” bölümündeki ayarlar üzerinden 
“Normal” olarak ayarlanır. Alt, üst ve dış kenar boşlukları 2,5 cm 

olarak,  iç kenar boşluğu ise 4 cm olarak ayarlanır. 

 
Değişiklikler tüm belgeye uygulanır. 

 

(vi) sayılır. 
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 İÇİNDEKİLER hazırlanırken 1 satır boşluk 
bırakılır.(Paragraf>Satır Aralığı>Tek) 

  Sayfa yazısı sağa dayalı  olur. 

 1. derece başlıklar (önsöz, içindekiler, listeler.., kaynaklar, tezin 
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Açıklamalı [A26]:  
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AIC : Akaike Information Criteria 
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App : Appendix 
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Açıklamalı [A27]:  
Kısaltmalar yok ise bu bölüm çıkarılır.  
 

Kısaltmalar alfabetik sıraya göre verilecektir. 

Açıklamalı [A28]:  
Kısaltma koyu, açıklama normal yazılır. 



x 

 

SEMBOLLER 
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H : Isı miktarı 

Mx, My, Mxy : Moment Bileşenleri 

Nx, Ny, Nxy : Normal Kuvvet Bileşenleri 
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Açıklamalı [A29]:  
Semboller yok ise bu bölüm çıkarılır. 

Açıklamalı [A30]:  
Semboller alfabetik sıraya göre hazırlanır. 

 
Sembol koyu, açıklama normal yazılır. 
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Açıklamalı [A31]:  
ÇİZELGE LİSTESİ 

hazırlanırken 1 satır boşluk bırakılır. 

Açıklamalı [A32]:  
 

“Çizelge 2.3” yazısı “koyu” harflerle yazılacak, çizelge başlığı (Ör: 

Tek satırlı ve kolonlar) ise “koyu” harflerle yazılmayacaktır 
 

Ör: Çizelge 2.1 : Tek satırlı ve kolonlar ortalanmış 

çizelge…………….9 
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TÜRKÇE TEZ BAŞLIĞI BURAYA YAZILIR 

ÖZET 

Özet hazırlanırken 1 satır boşluk bırakılır.  

Türkçe tezlerde, Türkçe ve İngilizce özet 300 ile 750 kelime  arasında olmalıdır. 

İngilizce tezlerde ise, İngilizce ve Türkçe özet 300 ile 750 kelime  arasında olmalıdır. 

Özetlerde tezde ele alınan konu kısaca tanıtılarak, kullanılan yöntemler ve ulaşılan 

sonuçlar belirtilir.  

Özetlerde kaynak, şekil, çizelge verilmez.  

Özetlerin başında, birinci dereceden başlık formatında tezin adı (önce 72, sonra 18 

punto aralık bırakılarak ve 1 satır aralıklı olarak) yazılacaktır.  Başlığın altına büyük 

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

SUMMARY yazılmalıdır. 

Türkçe tezlerde Türkçe özetin İngilizce özetten önce olması önerilir. 

Özet özet özet  özet  özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet 

özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet 
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Açıklamalı [A34]:  
Özetlerde tez başlığı ortalanmış olarak yazılır. 

Açıklamalı [A35]:  
“ÖZET” başlığı sayfa ortalanarak yazılır. 

 

Açıklamalı [A36]:  
Özetler 1 satır aralığı ile yazılır. 
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Özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet 

özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet 

özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet 

özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet 

özet özet özet özet özet özet özet özet. 

Özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet 

özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet 

özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet 

özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet 

özet özet özet özet özet özet özet özet. 

Özet özet özet özet  özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet 

özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet 

özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet 

özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet 

özet özet özet özet özet özet özet özet. 

Özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet 

özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet 

özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet 

özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet. 

 

Anahtar kelimeler: Her bir özet için belirlenmiş maksimum 6 adet anahtar kelime, 

Bir satır boşluk bırakıldıktan sonra ana metnin altına, Aralarında virgül kullanılarak 

yazılmalıdır. 
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THESIS TITLE IN ENGLISH HERE 

SUMMARY 

1 line spacing must be set for summaries. For theses in Turkish, the summary in 

Turkish must have 300 words minimum and 750 words maximum. 

For theses in English, the summary in English must have 300 words minimum and 750 

words maximum. A summary must briefly mention the subject of the thesis, the 

method(s) used and the conclusions derived. 

References, figures and tables must not be given in Summary. 

Above the Summary, the thesis title in first level title format (i.e., 72 pt before and 18 

pt after paragraph spacing, and 1 line spacing) must be placed. Below the title, the 

expression ÖZET (for summary in Turkish) and SUMMARY (for summary in 

English) must be written horizontally centered. 

It is recommended that the summary in English is placed before the summary in 

Turkish. 

Summary summary summary summary summary summarysummary summary 

summary summary summary summary summary summary summary summary 

summary summary summary summary summary summary summary summary 

summary summary summary summary summary summary summary summary 

summary summary summary. 

Summary summary summary summary summary summarysummary summary 

summary summary summary summary summary summary summary summary 

summary summary summary summary summary summary summary summary 

summary summary summary summary summary summary summary summary 

summary summary summary. 

Summary summary summary summary summary summarysummary summary 

summary summary summary summary summary summary summary summary 

summary summary summary summary summary summary summary summary 

summary summary summary summary summary summary summary summary 

summary summary summary. 

Summary summary summary summary summary summarysummary summary 

summary summary summary summary summary summary summary summary 

summary summary summary summary summary summary summary summary 

summary summary summary summary summary summary summary summary 

summary summary summary. 

Summary summary summary summary summary summarysummary summary 

summary summary summary summary summary summary summary summary 

summary summary summary summary summary summary summary summary 

Açıklamalı [A37]:  
Özetlerde tez başlığı ortalanmış olarak yazılır. 

Açıklamalı [A38]:  
“SUMMARY” başlığı sayfa ortalanarak yazılır. 

Açıklamalı [A39]:  
Özetler 1 satır aralığı ile yazılır. 
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summary summary summary summary summary summary summary summary 

summary summary summary. 

Summary summary summary summary summary summarysummary summary 

summary summary summary summary summary summary summary summary 

summary summary summary summary summary summary summary summary 

summary summary summary summary summary summary summary summary 

summary summary summary. 

Summary summary summary summary summary summarysummary summary 

summary summary summary summary summary summary summary summary 

summary summary summary summary summary summary summary summary 

summary summary summary summary summary summary summary summary 

summary summary summary. 

Summary summary summary summary summary summarysummary summary 

summary summary summary summary summary summary summary summary 

summary summary summary summary summary summary summary summary 

summary summary summary summary summary summary summary summary 

summary summary summary. 

Summary summary summary summary summary summarysummary summary 

summary summary summary summary summary summary summary summary 

summary summary summary summary summary summary summary summary 

summary summary summary summary summary summary summary summary 

summary summary summary. 

Summary summary summary summary summary summarysummary summary 

summary summary summary summary summary summary summary summary 

summary summary summary summary summary summary summary summary 

summary summary summary summary summary summary summary summary 

summary summary summary. 

 

Keywords: Maximum 6 keywords separated by commas. 
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1.  GİRİŞ – BAŞLIKLAR (BİRİNCİ DERECE BAŞLIKLAR) 

Birinci dereceden başlıklar okuma yönünde, sağ sayfadan başlamalı, büyük ve koyu 

harflerle yazılmalıdır. (Örnek: 1. GİRİŞ) 

Giriş giriş giriş giriş giriş giriş giriş giriş giriş giriş giriş giriş giriş giriş giriş giriş giriş 

giriş giriş giriş. Giriş giriş giriş giriş giriş giriş giriş giriş giriş giriş giriş giriş giriş giriş 

giriş giriş giriş giriş giriş giriş. Giriş giriş giriş giriş giriş giriş giriş giriş giriş giriş giriş 

giriş giriş giriş giriş giriş giriş giriş giriş giriş. 

1.1 Tezin Amacı (İkinci Derece Başlık Nasıl: İlk Harfler Büyük) 

İkinci dereceden başlıklar koyu ve başlığı oluşturan kelimelerin ilk harfleri büyük 

yazılır. (Örnek: 2.1 Afet bölgeleri) 

Paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf 

paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf 

paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf 

paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf 

paragraf paragraf paragraf paragraf. 

1.1.1 Üçüncü derece başlık nasıl: ilk harf büyük diğerleri küçük 

Üçüncü ve dördüncü dereceden başlıklar koyu ve sadece ilk harfi büyük yazılır. 

(Örnek: 2.1.1 Afet bölgelerinde yapılacak binalar, 3.1.2.2 Betonarme binaların 

özellikleri) 

Paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf 

paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf 

paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf 

paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf 

paragraf paragraf paragraf paragraf. 

Açıklamalı [A40]:  
1. bölüm ile tez yazımına geçilmiştir. Sayfa numaraları 1’den başlar. 

Açıklamalı [A41]:  
1. derece başlıkların tüm harfleri büyük ve koyu yazılır. 

 

Açıklamalı [A42]:  
1. derece başlıklardan önce 72, sonra 18 punto aralık bırakılır 

(Şablonda bu ayarlar yapılmıştır, ayrıca ayar yapmanıza gerek 

yoktur). 

Açıklamalı [A43]:  
Metinler iki yana yaslı ve 1.5 satır aralığı ile yazılır. 

Açıklamalı [A44]:  
Tez içinde kullanılan 2. derece başlıklarda her sözcüğün ilk harfi 

büyük ve tüm sözcükler koyu yazılır. 

Açıklamalı [A45]:  
3. derece başlıklarda sadece ilk sözcüğün ilk harfi büyük, tüm 

sözcükler koyu yazılır. 
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1.1.2 Tezin ikincil amaçları 

Üçüncü ve dördüncü dereceden başlıklar koyu ve sadece ilk harfi büyük yazılır. 

(Örnek: 2.1.1 Afet bölgelerinde yapılacak binalar, 3.1.2.2 Betonarme binaların 

özellikleri) 

Paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf 

paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf 

paragraf paragraf paragraf paragraf. 

1.1.2.1 Dördüncü derece başlık nasıl: ilk harf büyük diğerleri küçük 

Üçüncü ve dördüncü dereceden başlıklar koyu ve sadece ilk harfi büyük yazılır. 

(Örnek: 2.1.1 Afet bölgelerinde yapılacak binalar, 3.1.2.2 Betonarme binaların 

özellikleri) 

Paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf 

paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf 

paragraf paragraf paragraf paragraf. 

1.1.2.2 Dördüncü derece başlık nasıl: ilk harf büyük diğerleri küçük 

Üçüncü ve dördüncü dereceden başlıklar koyu ve sadece ilk harfi büyük yazılır. 

(Örnek: 2.1.1 Afet bölgelerinde yapılacak binalar, 3.1.2.2 Betonarme binaların 

özellikleri) 

Beşinci derece başlık: dördüncü dereceden sonrası numaralandırılmaz 

Paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf 

paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf 

paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf 

paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf 

paragraf paragraf paragraf paragraf.. 

1.2 Literatür Araştırması 

Paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf 

paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf 

paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf 

Açıklamalı [A46]:  
2., 3., 4. derece başlıklar ikiden fazla ise açılır. Örneğin 1.1.2 alt 
başlığı yok ise 1.1.1 alt başlığı açılmaz.  

 

Sadece 4.1 veya 2.3.1 alt başlıkları olmaz. Yani 4.2 bölümü yoksa 4.1 
bölümü de yoktur. 

Açıklamalı [A47]:  
4. derece başlıklarda sadece ilk sözcüğün ilk harfi büyük, tüm 

sözcükler koyu yazılır. 

Açıklamalı [A48]:  
1.1.2.2 bölümü yok ise 1.1.2.1 bölümü de yoktur. 

Açıklamalı [A49]:  
Beşinci ve daha alt dereceden başlıklar numaralandırılmaz, 

içindekiler listesinde yer almaz. 
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paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf 

paragraf paragraf paragraf paragraf.  

1.3 Hipotez 

Paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf 

paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf 

paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf 

paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf 

paragraf paragraf paragraf paragraf. 
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2.  ŞEKİL VE ÇİZELGELER  

Ekler bölümünde verilen çizelge ve şekiller, bulundukları bölümün adı altında 

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

Çizelge ve şekillerde gerekli ise 8 yazı boyutuna kadar küçültülebilir.  

Çizelgeler tezde kullanılan yazı karakteriyle yazılır, şekillerde kullanılan yazı 

karakteri tez boyunca kendi içerisinde tutarlı olmalıdır.  

Çizelgeler ve şekiller sayfa düzeni esaslarına uymak şartı ile metinde ilk söz edildikleri 

yerden hemen sonraya mümkün olduğu kadar yakın yerleştirilmelidir (Şekil 2.1).  

 

Şekil 2.1 : Tek satır olması durumunda ortalı olacak. 

Çizelge ve şekillerden önce, ilgili çizelge ya da şekile atıfta bulunulmalıdır (Çizelge 

1.1). 

Çizelge 2.1 : Tek satırlı ve kolonlar ortalanmış çizelge. 

Kolon A Kolon B Kolon C Kolon D 

Satır A Satır A Satır A Satır A 

Satır B Satır B Satır B Satır B 

Satır C Satır C Satır C Satır C 

Şekil ve çizelgelerin açıklamaları tek satır ise yazı bloğuna göre ortalı olarak 

yerleştirilmelidir. Yoksa iki yana dayalı olmalıdır. 

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

(veya şeklin) bölüm içindeki sıra numarası olmak üzere numara verilir (Örnek:  

Çizelge 1.2, Şekil 3.5, Çizelge A.1, Şekil B.5). Örnekte olduğu gibi çizelge, şekil 

kelimeleri ve numaralar koyu harflerle yazılır.   

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

çizelgenin üstüne satırda ortalı biçimde yazılır. 

Açıklamalı [A50]:  
Buradaki kasıt şekil ve çizelgelerin başlığı içinde kullanılan 

yazılardır. 

Açıklamalı [A51]:  
Metin içerisinde şekil ve çizelgelere yapılan atıflar koyu yazılmaz. 

Açıklamalı [A52]:  
Şekil ve çizelgeler belgede sunulmadan önce metinde mutlaka bir 

kere bahsedilmiş olması gerekir.  

Şekil veya çizelgeye atıfta bulunulduktan sonra uygun en yakın yere 
(uygun yer hemen sonrası , 1 veya daha fazla sayfa sonrası da 

olabilir) konulur. 

Şekil veya çizelge ile ilgili açıklamalar, anlatımlar var ise bu şekil 
veya çizelgeden önce de olabilir, sonra da. 

Açıklamalı [A53]:  
Çizelge açıklama yazıları ortalanarak yazılır.Açıklama yazıları nokta 

ile bitirilir.  

Açıklamalı [A54]:  
Çizelgelerde kılavuz çizgileri kullanılmaz. Örnekte görüldüğü gibi 

hazırlanır. 

 En üstte çift çizgi, kolon başlıkları içeren birinci satır altına tek 
çizgi ve çizelgenin en altında tek çizgi olacak şekilde hazırlanır. 

Birinci kolon satır adlarını içeriyor ise birinci kolonun sağına tek 
çizgi eklenir. 

 Çizelgeler de gerekli ise yazı boyutu 8 puntoya kadar düşülebilir.  

 Açıklama yazıları nokta ile bitirilir. 

 Çizelgelerde koyu karakter kullanılmaz. Çok gerekli hallerde, 
kolon ve satır adlarını içeriyor ise 1. satır ve 1. sütunda tercihen 

kullanılır. 

 Daha fazla ayrıntı için lüften kılavuzu okuyunuz. 

 

 

Açıklamalı [A55]:  
Şekil açıklama yazıları ortalanarak yazılır. Açıklama yazıları nokta 

ile bitirilir. 

 

Açıklamalı [A56]:  
Her şeklin numarası ve açıklaması şeklin altına yazılır. 
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Birden fazla çizelge veya şekil aynı sayfaya yerleştirilebilir. Ancak 4 sayfadan daha 

fazla süren  çizelge veya şekiller ek olarak verilmelidir.  

Bir sayfayı aşan büyüklükteki çizelge ve şekillerde 2. sayfada aynı çizelge/şekil 

numarası ve açıklaması yazılarak, çizelge/şekil numarası ile açıklaması arasına, 

parantez içinde (devam) yazılmalıdır. (Örneğin; Çizelge 1.1 (devam): Atıklardaki 

metal içerikleri, Şekil 1.1 (devam):  İstanbul’un su şebekesi). 

Katlı sayfa ve sayfa üzerine iliştirilmiş görsel malzeme gibi sayfa kalınlığını arttırarak 

tezin açılma düzenini bozan sayfalar ekler bölümünde verilmelidir.  

2.1 Şekil Atıflar ve Şekil Örneği 

Tezde verilen grafik ve resimler şekil kabul edilerek numaralandırılmalı ve 

açıklamaları yapılmalıdır.  

Şekil 2.2’de ki paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf 

paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf 

paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf 

paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf 

paragraf paragraf paragraf paragraf. 

 

Şekil 2.2 : Tek satır olması durumunda ortalı olacak. 

2.2 Yatay Sayfada Şekil Örneği 

Paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf 

paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf 

paragraf paragraf paragraf paragraf (Şekil 4.1). 

Açıklamalı [A57]:  
Şekil ve çizelgelerden önce mutlaka bir kere bahsedilmiş olması 

gerekir.  
 

Şekil veya çizelgeye atıfta bulunulduktan sonra uygun en yakın yere 

(uygun yer hemen sonrası , 1 veya daha fazla sayfa sonrası da 

olabilir) konulur.  

 

Şekil veya çizelge ile ilgili açıklamalar, anlatımlar var ise bu şekil 
veya çizelgeden önce de olabilir, sonra da. 

Açıklamalı [A58]: Şekil açıklaması ortalı olacak 
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Paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf 

paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf 

paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf  

Paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf 

paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf 

paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf  

Paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf 

paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf 

paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf  

Paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf 

paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf 

paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf  

Paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf 

paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf 

paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf  

Paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf 

paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf 

paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf  

Paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf 

paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf 

paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf  

Paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf 

paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf 

paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf  
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Şekil 2.1 : Yatay tam sayfa şekil. 

 

 

ortalı olacak. 

 

 

ÖRNEK ŞEKİL 

Açıklamalı [A59]: Sayfa numarası, kağıt dikey tutulduğunda 

sayfanın kısa kenarının alt-ortasına, yatay tutulduğunda uzun 

kenarınının alt-ortasına yazılır.  

Açıklamalı [A60]: Yatay sayfalarda sayfa numarası kağıt dikey 

tutulduğunda sağda kalan uzun kenara konulur. Aynı şekilde yatay 

olarak yerleştirilen çizelge veya şekil sayfa saat yönünde 90˚ 
çevrildiğinde düz olacak şekilde yerleştirilmelidir. 
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paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf 

paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf 

paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf 

paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf 

paragraf paragraf paragraf paragraf. 

2.3 Çizelge Atıfları ve Çizelge Örneği 

Çizelge numarası ve üst yazısı, bir satır aralığı kullanılarak ve yazıdan önce 12 punto, 

sonra 6 punto aralık bırakılarak yazılmalı ve çizelge üst yazısı nokta ile bitirilmelidir. 

Çizelge üst yazısı ile çizelgenin tamamı aynı sayfa içinde yer almalıdır. 

Çizelgeden sonra gelen metin bölümündeki ilk paragraf üstten 12 alttan 6 punto aralık 

bırakılarak yazılmalıdır. Çizelgelerden hemen sonra gelecek başlıklar, belirtilen başlık 

formatlarında değişiklik yapılmadan aynen kullanılmalıdır.  

Çizelgelerde dipnot kullanılması gerekiyorsa 1 satır aralıklı ve metinden 2 yazı boyutu 

küçük yazılmalıdır. 

Çizelge 2.1’de görüldüğü üzere paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf 

paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf 

paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf 

paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf  

Çizelge 2.2 : Tek satırlı ve kolonlar ortalanmış çizelge. 

Kolon A Kolon B Kolon C Kolon D 

Satır A Satır A Satır A Satır A 

Satır B Satır B Satır B Satır B 

Satır C Satır C Satır C Satır C 

Çizelge 2.3 : Çok satırlı çizelge çok satırlı çizelge çok satırlı çizelge çok satırlı çizelge 

çok satırlı çizelge çok satırlı çizelge çok satırlı çizelge çok satırlı çizelge 

çok satırlı çizelge. 

Kolon A Kolon B Kolon C Kolon D 

Satır A Satır A Satır A Satır A 

Satır B Satır B Satır B Satır B 

Satır C Satır C Satır C Satır C 

Açıklamalı [A61]:  
Şekil ve çizelgelerden önce mutlaka bir kere bahsedilmiş olması 

gerekir. Şekil veya çizelgeye atıfta bulunulduktan sonra uygun en 

yakın yere (uygun yer hemen sonrası , 1 veya daha fazla sayfa sonrası 
da olabilir) konulur. Şekil veya çizelge ile ilgili açıklamalar, 

anlatımlar var ise bu şekil veya çizelgeden önce de olabilir, sonra da. 

 

Açıklamalı [A63]: Her çizelgenin numarası ve açıklaması şeklin 
üstüne yazılır. 

Açıklamalı [A62]: Çizelge açıklama yazıları tek satırsa 
ortalanarak yazılır.. 

Açıklamalı [A64]: Çizelgelerde kılavuz çizgileri kullanılmaz. 

Örnekte görüldüğü gibi hazırlanır. 

 En üstte çift çizgi, kolon başlıkları içeren birinci satır altına tek 

çizgi ve çizelgenin en altında tek çizgi olacak şekilde hazırlanır. 

Birinci kolon satır adlarını içeriyor ise birinci kolonun sağına tek 
çizgi eklenir. 

 Çizelgeler de gerekli ise yazı boyutu 8 puntoya kadar düşülebilir.  

 Açıklama yazıları nokta ile bitirilir. 

 Çizelgelerde koyu karakter kullanılmaz. Çok gerekli hallerde, 
kolon ve satır adlarını içeriyor ise 1. satır ve 1. sütunda tercihen 

kullanılır. 

 Daha fazla ayrıntı için lüften kılavuzu okuyunuz. 

 

 

Açıklamalı [A65]: Her çizelgenin numarası ve açıklaması şeklin 
üstüne yazılır. 
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Çizelge 2.1 : 2. Satıra geçen örnek çizelge adı, 2. Satıra geçen örnek çizelge adı, 2. Satıra geçen örnek çizelge adı, 2. Satıra geçen örnek çizelge 

adı, 2. Satıra geçen örnek çizelge adı. 

Parametre 

 

Kolon 2 

 

Kolon 3 

 

Kolon 4 Kolon 5 

Alt kolon Alt kolon Alt kolon Alt kolon Alt kolon 

Satır 1 -7.680442 7.6986348 0.00 0.00 0.00 12 12 

Satır 2 140 - 0.50 0.00 0.00 0 0 

Satır 3 37.174357 37.16192697 0.00 0.00 0.00 0 24 

Satır 4 140 - 0.50 0.00 0.00 0 0 

Satır 5 37.174357 37.16192697 0.00 0.00 0.00 0 24 

Satır 6 140 - 0.50 0.00 0.00 0 0 

Satır 7 37.174357 37.16192697 0.00 0.00 0.00 0 24 

Satır 8 140 - 0.50 0.00 0.00 0 0 

Satır 9 37.174357 37.16192697 0.00 0.00 0.00 0 24 

Satır 10 140 - 0.50 0.00 0.00 0 0 

Satır 11 37.174357 37.16192697 0.00 0.00 0.00 0 24 

Satır 12 140 - 0.50 0.00 0.00 0 0 

Satır 13 37.174357 37.16192697 0.00 0.00 0.00 0 24 

Satır 14 140 - 0.50 0.00 0.00 0 0 

Satır 15 37.174357 37.16192697 0.00 0.00 0.00 0 24 
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Çizelge 2.3 (devam) : 2. Satıra geçen örnek çizelge adı, 2. Satıra geçen örnek çizelge adı, 2. Satıra geçen örnek çizelge adı, 2. Satıra geçen örnek 

çizelge adı, 2. Satıra geçen örnek çizelge adı. 

 

Parametre 

 

Kolon 2 

 

Kolon 3 

 

Kolon 4 Kolon 5 

Alt kolon Alt kolon Alt kolon Alt kolon Alt kolon 

Satır 16 -7.680442 7.6986348 0.00 0.00 0.00 12 12 

Satır 17 140 - 0.50 0.00 0.00 0 0 

Satır 18 37.174357 37.16192697 0.00 0.00 0.00 0 24 

Satır 19 140 - 0.50 0.00 0.00 0 0 

Satır 20 37.174357 37.16192697 0.00 0.00 0.00 0 24 

Satır 21 140 - 0.50 0.00 0.00 0 0 

Satır 22 37.174357 37.16192697 0.00 0.00 0.00 0 24 

Satır 23 140 - 0.50 0.00 0.00 0 0 

Açıklamalı [A66]: Bir sayfadan fazla süren çizlege ve şekillerde 

her yani sayfada çizelge ve şekil numarası ve adı tekrarlanır. Çizelge 

ve şekil numarasından sonra parantez içerisinde (devam) yazılır. 
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3.  METİNLER 

3.1 Gövde Metinleri 

Paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf 

paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf 

paragraf. 

3.1.1 Sayfa Marjinleri-Sayfa Boşukları 

Sayfa altı boşluğu 2.5 cm’dir. Bundan daha fazla gereksiz boşluk kalması yanlıştır 

(Yani bu boşluğun olmaması gerekir). Sayfalardaki metin, çizelge, şekil, vs. bu 

gözetilerek dengelenmelidir. 

 Şekiller, çizelgeler büyütülebilir,  küçültülebilir. 

 Şekil ve çizelgeler ait açıklama metinleri (ilk atıf olandan hariç) duruma göre 

şekil ve çizelge öncesine veya sonrasına konulabilir. 

 Şekil ve çizelgeler uygun en yakın yere konulur. Bu uygunluk sayfa altı 

boşluklar düşünülerek karar verilmelidir. 

Benzeri çözümlerle zorunlu durumlar hariç sayfa altı ve üstü boşluklar bırakılmaz. 

3.1.2 Denklemler 

Denklemler denklem 3.1’de de gösterildiği üzere Times New Roman biçiminde 12 

punto büyüklüğünde yazılmalıdır. Denklem denklem denklem denklem denklem 

denklem denklem denklem denklem denklem denklem denklem denklem denklem 

denklem denklem denklem denklem denklem denklem denklem denklem denklem 

denklem denklem denklem (3.1). 

tut mügkucmü  



21  (3.1) 

Parametreler denklemin altında tek tek açıklanır. Denklem 3.1’de, 3.1 de veya formül 

3.1 görüleceği üzere üt, t zamandaki göreli ivme değerini, c, sönüm oranını, ku-2, rijitlik 

değerini, ügt, t zamandaki yer ivme değerini gösterir/ifade eder.

Açıklamalı [A67]: Sayfa kenar boşlukları kılavuzda verildiği 
gibidir. 

Açıklamalı [A70]:  
Denklemler metin bloğuna ortalı olarak hizalandırılır. 

Açıklamalı [A69]:  
Denklem numaraları sağa dayalı yazılır. 

Açıklamalı [A68]:  
Denklem numaraları koyu yazılmaz. 

Açıklamalı [A71]:  
Metin içerisinde denklem bahsedilirken denklem numaraları koyu 
yazılmaz 
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4.  ATIFLAR, ALINTILAR VE DİPNOTLAR 

Bu bölümde atıflar, alıntılar ve dipnotların nasıl olması gerektiği hakkında bilgi 

verilecektir. 

4.1 Atıflar (kaynakların metin içinde gösterimi) 

4.1.1 Yazar soyadına göre atıf verme 

Kaynaklar metin içinde yazar soyadı ve tarih belirtilerek verilir. Kaynaklar sayfasında 

yazar soyadına göre alfabetik olarak sıralama yapılır. 

Metin içinde kaynak, cümlenin başlangıcında veya içinde verilecekse, Bayhan (2015) 

şeklinde, kaynak cümle sonunda verilecekse (Bayhan, 2015). şeklinde gösterilir. 

Nokta işareti kaynaktan hemen sonra konulur. 

Kaynak birden fazla yazara ait olduğunda, yazar sayısı iki ise, cümle başında veya 

içinde Ertaş ve Bayhan (2017) şeklinde, cümle sonunda ise (Ertaş ve Bayhan, 2017). 

şeklinde yazılır.   

Yazar sayısı ikiden fazla ise cümle başında veya içinde Bayhan ve diğ. (2018) 

şeklinde, cümle sonunda ise (Bayhan ve diğ, 2018). şeklinde yazılır.  

Aynı yazara ait ve aynı yıl içinde yayınlanmış yayınlar Saray (2015a), Saray (2015b) 

şeklinde numaralandırılır. 

Aynı parantez içerisinde aynı yazarın 2 ve daha fazla eserine atıfta bulunma; son 

yayınlanan eseri en son belirterek aynı parantez içerisinde gösterilebilirler. Örneğin; 

Past research (Can, 1990, 2006, baskıda). 

Eserin belirli bir bölümüne atıfta bulunma; bir eserin sadece bir bölümüne, sayfasına, 

çizelgeye, şekle ya da eşitliğe atıfta bulunurken daima sayfa numarası gösterilmelidir. 

Sayfa ifadesinin kısaltılmış biçimi kullanılırken bir bölüme atıfta bulunurken “bölüm” 

ifadesinde kısaltmaya gidilmez. Örneğin; (Afet Koordinasyon Merkezi, 2015, s. 15), 

(Barka, 1999, Bölüm 5). 

Aynı parantez içerisinde 2 ya da daha fazla esere atıf; (Akcan, 2017; Can, 2016). 

Açıklamalı [A72]:  
Kaynak gösterminde yazar soyadına göre veya numara ile atıf verme 

yöntemlerinden biri tercih edilir ve tüm tezde tek bir yöntem  
kullanılır.  

 

Numara ve soyad ile göstermin ikisi beraber kullanılmaz. 
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Metinde kişisel görüşmeye atıfta bulunma; (A. E. Akay, kişisel görüşme, 7 Şubat 

2017), (O. T. Can, kişisel görüşme, 8 Şubat 2017). 

İkincil kaynak (atıf yapılan kaynak başka bir kaynağa atıfta bulunuyorsa) metinde 

orijinal kaynağa atıfta bulunulur ve parantez içerisinde orijinal kaynağa atıfta bulunan 

yazara gönderme yapılır. Referans listesinde sadece orjinal kaynağa atıfta bulunan 

kaynak için giriş yapılır; orijinal kaynak için referans girişi yapılmaz. Örnek: Bayhan, 

Marmara Bölgesinin güneyinin de İstanbul kadar deprem tehlikesi altında olduğunu 

öne sürmektedir (Özdemir, 2016’da atıfta bulunulduğu gibi). 

4.1.2 Numara ile atıf verme 

Metin içinde [ ] köşeli parantez içinde numaralandırılır. Tezde ilk verilen kaynak [1] 

numara ile başlar ve veriliş sırasına göre numaralandırılır.  

Kaynaklara metin içerisinde aşağıdaki biçimlerde atıf yapılır. 

[1] 1 nolu kaynak,  

[1-3] 1 ve 3 arası (1, 2 ve 3 nolu ) kaynaklar, 

[1,3] 1 ve 3 nolu kaynaklar,  

[1,3,8] 1, 3 ve 8 nolu kaynaklar, 

[1,3-8] 1 ve 3 ile 8 nolu kaynaklar arasındaki kaynaklar. 

Aynı isimli birden fazla cildi olan kaynakların, kullanılan her bir cildine ayrı kaynak 

numarası verilmelidir.  

4.2 Alıntılar 

Genel olarak alıntılar kelime, imla ve noktalama bakımından aslına uygun olarak 

yapılır. Alıntı yapılan parçada bir yanlış varsa, doğrusu köşeli parantez içerisinde 

belirtilmek koşuluyla metin aynen nakledilir. 

Kırk kelimeden daha az uzunluktaki kısa alıntılar çift tırnak içerisinde verilir. Alıntının 

sonunda ilgili kaynağa atıf yapılıp atıftan sonra nokta koyulur.  

Kırk kelimeden fazla olan uzun alıntılar tırnak içerisinde gösterilmezler. Uzun alıntılar 

soldan 1 sekme (1,27 cm) içerden verilir. İçerden verilen uzun alıntılarda, 2 yazı 

karakteri daha küçük karakter kullanılır. Ancak, çok sık ve çok uzun alıntılardan 
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kaçınılması tavsiye edilir. Kısa alıntılardan farklı olarak noktalama atıftan sonra değil 

de önce yapılır. Örneğin; .(s. 196) gibi. 

Alıntılar için daha detaylı bilgi edinmek için yazım kılavuzuna bakınız. 

4.3 Dipnotlar 

Tezlerde içeriği genişletici, güçlendirici veya ilave nitelikteki bilgiler (içerik dipnotu) 

kullanılabilir1.  

Dipnot numaraları metnin hemen sonuna koyulur. Metin paragrafsa dipnot numarası 

paragrafın son kelimesinin üzerine, bir kavram veya isimse, bu defa kavram veya ismin 

hemen üzerine yazılır.  

Metin içerisindeki dipnot numarası; satır hizasının üzerinde2 şeklinde görünür 

olmalıdır. Numara sonrasında herhangi bir noktalama işareti konmamalıdır. 

Dipnot, bu sayfada gösterildiği gibi metinden 2 karakter küçük yazı ile yazılmalıdır. 

İlgili metin ile aynı sayfada olmalıdır. 

Dipnot çizgisi ile dipnot numarası arasında bir aralık; dipnot numarası ile dipnotun ilk 

satırı arasında ise yarım aralık bırakılmalıdır. Dipnotlar metinden ince yatay bir çizgi 

ile ayrılmalıdır. 

Dipnotlarla ilgili ayrıntılı bilgiler enstitülerin internet sitelerinden ve ilgili 

bağlantılardan bulunabilir. 

4.4 İkinci Derece Başlık Nasıl: İlk Harfler Büyük 

Paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf 

paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf 

paragraf paragraf paragraf. 

                                                 

 
1 Dipnotlar ile kaynak gösterimi yapılmaz. Dipnotlar tez içerisinde içeriği genişletici, güçlendirci veya 

ilave nitelikteki bilgileri vermek için kullanılır. Verilen genişletici, güçlendirci veya ilave nitelikteki 

bilgiler zorunlulukla kaynak içeriyorsa bu kaynak mutlaka kaynaklar bölümünde verilmelidir.  
2 Dipnot, ilgili sayfanın altına metinden 2 karakter küçük yazı ile yazılmalıdır. 

Açıklamalı [A73]:  
Sayfa  kısaltması “s” olarak belirtilir. 

Açıklamalı [A74]:  
Dipnotlar ile kaynak gösterimi yapılmaz. 

 

Dipnotlar tez içerisinde içeriği genişletici, güçlendirci veya ilave 

nitelikteki bilgileri vermek için kullanılır.  

 
Verilen genişletici, güçlendirci veya ilave nitelikteki bilgiler 

zorunlulukla kaynak içeriyorsa bu kaynak mutlaka kaynaklar 

bölümünde verilmelidir. 

Açıklamalı [A75]:  
Dipnot, ilgili sayfanın altına metinden 2 karakter küçük yazı ile 
yazılmalıdır. 
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5.  GEREKLİ İSE BÖLÜM 5 

Paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf 

paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf 

paragraf paragraf paragraf. 

5.1 Çalışmanın Uygulama Alanı 

Paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf 

paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf 

paragraf paragraf paragraf.  

5.2 İkinci Derece Başlık Nasıl: İlk Harfler Büyük 

Paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf 

paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf 

paragraf paragraf paragraf. 

5.3 Üçüncü derece başlık nasıl: ilk harf büyük diğerleri küçük 

Paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf 

paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf 

paragraf paragraf paragraf. 

5.4 Dördüncü derece başlık nasıl: ilk harf büyük diğerleri küçük 

Paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf 

paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf 

paragraf paragraf paragraf..  

Beşinci derece başlık nasıl: ilk harf büyük diğerleri küçük 

Paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf 

paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf 

paragraph. 
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6.  SONUÇ VE ÖNERİLER 

Paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf 

paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf 

paragraf paragraf paragraf. 

6.1 Çalışmanın Uygulama Alanı 

Paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf 

paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf 

paragraf paragraf paragraf. 

6.2 İkinci Derece Başlık Nasıl: İlk Harfler Büyük 

Paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf 

paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf 

paragraf paragraf paragraf.  

6.3 Üçüncü derece başlık nasıl: ilk harf büyük diğerleri küçük 

Paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf 

paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf 

paragraf paragraf paragraf.  

6.4 Dördüncü derece başlık nasıl: ilk harf büyük diğerleri küçük 

Paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf 

paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf 

paragraf paragraf paragraf.  
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Şekil A.1 : Deprem Fotoğrafları: (a) Kocaeli (b) Bolu (c)Gölcük (d) Düzce.  
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Çizelge A.1 : Ekler bölümünde çizelge örneği. 

Kolon A Kolon B Kolon C Kolon D 

Satır A Satır A Satır A Satır A 

Satır B Satır B Satır B Satır B 

Satır C Satır C Satır C Satır C 
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