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1. Giriş 

 

Bu yazım kuralları, Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nün çeşitli Anabilim 

dallarında hazırlanan Lisansüstü tez makalelerinin yazımında birliği sağlamak amacıyla 

hazırlanmıştır.  

 

Yüksek Lisans makalesi hazırlayacak olan Lisansüstü öğrencileri bu kitapçık içinde ana 

hatları ile belirtilmeye çalışılan kurallara uymak zorundadır.  

 

2. Baskı düzeni 

2.1 Kâğıt standartları 

 

Hazırlanacak tezlerin yazım ve basımında “A4” (210x297 mm) standardı kâğıt kullanılır. 

Tercihan 90–100 gramajlı 1. hamur beyaz kâğıt kullanılmalıdır.  

 

2.2 Kâğıt kullanım alanı 

 

Metin, şekil ve tablolar, sol, sağ, alt ve üst kenarlardan 2,5 cm boşluk bırakılarak 

yerleştirilmelidir. Kâğıdın arka yüzü kullanılmamalıdır.  

 

2.3 Yazım özelliği 

 

Yazıların bilgisayarda, 12 punto büyüklükte, Times New Roman yazı karakteri kullanarak, 

“Justify” olarak, 1,5 açıklıkta yazılması gerekmektedir. Sayfa sonundaki alt başlığı en az iki 

satır yazı izlemeli ya da alt başlık yeni sayfada yer almalıdır. Tez makalesindeki kapaktan 

sonraki tüm bölümler birbirini takip edecektir ve sayfa bitmeden yeni sayfaya 

geçilmeyecektir. Yazımda virgül ve noktadan sonra bir karakter boşluk bırakılmalıdır. 

Ondalık sayılar yazılması gerekiyorsa sayılar arasına nokta kullanılmalıdır. Örneğin; bir 

buçuk rakamı 1.5 şeklinde yazılmalıdır. Kelimeler satır sonlarında bölünmemeli, bölünüyorsa 

kelime bir aşağı satıra alınıp, cümle devam etmelidir. Paragrafın ilk satırı 0,5 cm (5 

boşluk/space) içeriden başlamalıdır. Paragraflar arasında bir boş satır bırakılmalıdır. 



 

3. Tez Makalesi Yazım Düzeni 

 

 Tez makalesi yazım düzeni aşağıdaki şemada gösterilmiştir. 

 

Kapak 

(Sayfa 8’de örnek verilmiştir.) 

Abstract ve Türkçe Özet  

(Sayfa 10’da örnek verilmiştir.) 

 (27.05.2011 tarihinden itibaren tez teslim edecek olan Enstitümüz öğrencileri makalelerinde 

SCI kapsamlı dergide yayınlasın/yayınlanmasın, özel şirkette veya üniversitede çalışıyor 

olsun/olmasın yazar adresi bölümüne Dokuz Eylül Üniversitesi, Bölüm/Anabilim Dalı Adı 

yazmalıdır.  

 

35. Madde ve Enstitü Araştırma Görevlileri yazar adresi bölümüne Dokuz Eylül 

Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bölüm/Anabilim Dalı Adı yazmalıdır.  

 

Her iki durumda da Enstitüden Yayın Onur Belgesi istenilecek makalelerin tamamında, yazar 

adresi bölümünde Dokuz Eylül Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bölüm/Anabilim Dalı 

Adı yazmalıdır) 

Metin Bölümü 

(Sayfa 11’de  örnek verilmiştir.) 

Sonuç-Conclusion 

References - Kaynaklar 

(Sayfa 12’de  örnek verilmiştir.) 

Appendices - Ekler 

 

 

3.1 Kapak sayfasının düzenlenmesi 

 

 Tez makalesi kapak sayfasının kullanım alanı, 2.2 Kağıt Kullanım Alanı kısmında verilen 

kullanım alanı ile aynıdır. Kapak sayfasındaki tüm yazılar bold olarak yazılmalıdır. Kapakta 

tez başlığı, tezin yazarı, tezin basıldığı tarih (ay ve yıl olarak) ve basım yeri verilmelidir. 

Kapak sayfasında tez başlığı 18 punto, yazar adı 14 punto, basım yayın tarihi ve yayın yeri 12 

punto büyüklüğünde olmalıdır. Yazar soyadı ve tez yayın yeri büyük harfle yazılmalıdır ve 



 

tüm yazılarda Times New Roman yazı karakteri kullanılmalıdır. Tez makalesi için kapak 

örneği 8. sayfada verilmiştir.  

 

3.2 Metin sayfalarının, başlıkların ve bölümlerin belirlenmesi 
 

Tez makalelerinde başlıklar “ondalık sistem” ile numaralandırılacaktır ve alt başlıklar en fazla 

iki haneli olarak numaralandırılmalıdır (2.1, 2.2, 2.3 gibi). Tez makalesinde makalenin adı ve 

ana başlıklar büyük harfle, diğer başlıklar baş harfi büyük, bold ve sola dayalı olarak 

yazılmalıdır. Toplam sayfa sayısının 30’u geçmemesi gerekmektedir (Ekler dahil) 

 

Başlıklar ilgili olduğu bölümün numarası ile başlamalı, alt başlıklar yine ilgili bölüm ve ait 

olduğu başlığın numarası ile başlamalıdır. Örneğin: Tez makalesinin ikinci bölümünde yer 

alan ana başlık “Kimyasal Çökeller”, alt başlık “Karbonatlar” ise başlıklar, 

Başlık  :  2. Kimyasal Çökeller 

Alt Başlık :  2.1 Karbonatlar  şeklinde olmalıdır.  

 
 
3.3 Başlıklar sırası ve biçimi 
 
Ana başlık       Sola dayalı 12 punto, baş harfi büyük, koyu 

2. Derece başlık     Sola dayalı, 12 punto, baş harfi büyük, koyu 
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İZMİR 

Yazar adı 14 punto büyüklükte ve bold 
olarak yazılacaktır. Soyadı büyük 
harfler kullanılarak yazılmalıdır. 

18 punto büyüklükte, büyük harfler 
kullanılarak yazılacaktır. 

Tarih ve basım yeri 12 punto 
büyüklükte ve bold olarak yazılmalı 
ve basım yeri yazımında büyük 
harfler kullanılmalıdır. 



 

 

3.4 Sayfa numaralandırılması 
 

Tez makalesinde sayfa numaralandırılması yapılmayacak, numaralar daha sonra orjinal kopya 

üzerinde sağ üst köşeye gelecek şekilde kurşun kalemle silik olarak yazılacaktır. 

 

3.5 Tablo, şekil düzeni ve numaralandırılması 
 

Tezlerde tablo ve şekillerin kâğıdın kullanım alanı içine uygun şekilde yerleştirilmesi 

gerekmektedir. Tablo numara ve açıklayıcı bilgilerin tablonun sol üst kısmında, Şekil numara 

ve açıklayıcı bilgilerin şeklin altına ortalanarak verilmesi gerekmektedir. Şekil ve Tabloların 

açıklayıcı bilgilerinde ilk kelimenin baş harfi büyük, diğer kelimelerin baş harfleri küçük 

harfle başlamalıdır. Şekillerin (çizim, fotoğraf vs.) eni minimum 9 cm olmalı ve şekil altı 

yazısı 10 punto büyüklüğünde, şeklin enine uygun olarak iki yana yaslı olarak verilmelidir. 

Tablo üst yazısı ise 10 punto büyüklüğünde ve sola dayalı olarak verilmelidir. Tablo ve şekil 

gösterimi için aşağıda bir örnek verilmiştir. Tablo ve Şekil numaralandırılması ait olduklara 

bölümlere göre değil birbirini takip edilecek şekilde yapılmalıdır (Figure 1, Figure 2 gibi). 

Tablo ve Şekil içersindeki yazılar ve rakamlar net olarak okunabilecek büyüklükte olmalıdır. 

 

Table 2. Classification of marble by grain size. 

Rock Grain Size (mm) 

Thin grain 1 

Medium grain 1-1,5 

Coarse grain 5-(10-20) 

 



 

 
Figure 4. The facies characteristics of the Karaman colluvial deposits which are adjacent to the 

Karaman fault. A, B and C levels in the Karaman sequence were probably formed in the effect of 

three palaeoseismic activities, Gms (matrix supported conglomerate), Gmc (slip surfaces-bearing 

conglomerate). 

 

3.6 Kaynakların metin içinde gösterimi 

 

Kaynak gösterme şekilleri, tablolar, örnekler ve akademik aşırmacılık (plagiarism) ile ilgili 

bilgiler (s. 9-22) Ekim 2004 tarihinde, Başkent Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler 

Fakültesi, Eleştirel - Yaratıcı Düşünme ve Davranış Araştırmaları Laboratuarı (ELYADAL) 

tarafından hazırlanan Akademik Yazım Kuralları Kitapçığı’ndan alınmıştır. 

Gerekli ve mümkün olan her yerde fikirlerinizi yapılmış araştırmalara atıfta bulunarak 

destekleyin. Örneğin; 

Kağıtçıbaşı ve Berry (1989) bireycilik ve toplulukçuluk eğilimlerini……  

Davranışçı ekolün bazı öğrenme kuramları (örn. Hull, 1952)…… 

Örnekler; 

Tek yazar, tek çalışma (soyadı-tarih) 

• Kanfer (1990), motivasyonu şöyle tanımlıyor………………………………….. 



 

• Motivasyon, bireyin alternatif davranış biçimlerinden birini seçmesinde etkili olan 

süreçler olarak tanımlanabilir (Kanfer, 1990). 

İki Yazar, tek çalışma 

• Yakın geçmişte yapılan bir araştırmada ……………………… (Kozan ve Ergin, 

1998). 

4 ve 5 yazar 

Yazar adlarını, özgün yayındaki sırayla verin. İkinci kez aynı yayına atıfta 

bulunacağınız zaman ilk yazarın adından sonra "ve diğer." (ve diğerleri) ya da "ve ark." 

(ve arkadaşları) kısaltmalarını kullanın. 

• (Oishi, Diener, Lucas, ve Suh, 1999) 

• Oishi ve diğer. (1999)  ……………. veya  

…………………..Oishi ve diğer., 1999). 

• İngilizce raporlarda ya da İngilizce özette "ve" bağlacı yerine "&" işareti kullanılır. 

6 ve üstü yazar 

Sadece ilk yazarın adını "ve diğer." ya da "ve ark." ile kullanın. 

• Triandis ve diğer.  (1987)   ..   veya  .........  

(Triandis ve diğer., 1987). 

Eğer birden fazla çok yazarlı yayın aynı ilk isim ile kısaltılıyorsa ve/veya aynı yılda 

yayınlanmışsa, ikisini ayrıştıracak kadar ilk n yazarın adını "ve diğer." ya da "ve ark." ile 

kullanın. 

• Kosslyn, Koenig, Barrett, Cave, ve Gabrieli (1992)  

ve 

Kosslyn, Koenig, Gabrieü, Tang ve Daly (1992) 

ise 

• Kosslyn, Koenig, Barrett ve diğer. (1992)  

 Kosslyn, Koenig, Gabrieli ve diğer. (1992). 

Çok yazarlı yayınlar kaynakçada bütün yazarların adları ile, "ve diğer. " kalıbı 

kullanılmaksızın verilir. 



 

Kurumların veya grupların yazar olduğu yayın 

İlk defa atıfta bulunulduğunda kurumun/grubun tam adını ve arkasından kısaltmasını 

verin. Sonraki kullanımlarda sadece kısaltma ve tarih kullanın. 

•       (Türk Psikologlar Derneği [TPD], 1997). 

•       (TPD, 1997). 

Yazarsız yayın 

Resmi yayınlara ve yazarı olmayan kaynaklara "Anonim" olarak atıfta bulunun. 

•      ... (Anonim, 1976). 

Soyadı aynı, ilk adlar farklı yazarlar 

Aynı soyadına sahip ilk yazarların adlarının baş harflerini de yıl ile birlikte verin. 

•      ...  R. D. Luce'un (1959) ve P. A. Luce'un (1986) araştırmalarında  

•      ...  J. M. Goldberg ve Neff (1961) ve M. E. Goldberg ve Smith (1972)  
Aynı yazar, birden fazla yayın 

• Farklı yıllar  (Smith & Ben, 1991, 1993). 

• Aynı yıl  (Smith & Ben, 1991a, 1991b). 

Birden fazla yayın, yazar soyadına göre alfabetik sırada verilir. 

•      ....     (Çırakoğlu, 1997;   Demirutku, 1996; Kökdemir, 1999). 
 

Tarihsiz çalışmalar 

•      .(Eflatun, bt).   bt = bilinmeyen tarih 

Çeviri kaynak 

•      (Eco, U., çev., 1986).   çev = çeviri 

 

Bir çalışmanın bir bölümü 

• (Kassin, 1997, s. 298).         s = sayfa 

• (Kassin, 1997, chap. 5).       chap= chapter; böl= bölüm; vb... 

Kişisel iletişim 

Mektuplar, iç yazışmalar, telefon konuşmaları ve benzeri iletişimlere metin içinde atıf 

yapılabilir ama bunlar kaynakçaya eklenmez. İletişilen kişinin ad(lar)ının ilk harfleri 

ve soyadı mümkün olduğunca net tarih ile birlikte verilir. 

•      ...   H. C. Sümer (kişisel iletişim, 10 Mart 1999). 



 

Metin içinde alıntı yapma 

Bir raporda, gerekli görüldüğünde bir başka araştırmacının yayınından bir kısım 

tamamen alınabilir. Böyle bir durumda alıntı yapılan bölüm özgün kaynaktan hiç hata 

yapmadan aktarılmalı ve alıntının kaynağı hem metinde sayfa numarası ile birlikte, 

hem de kaynakçada belirtilmelidir. Bir metin bir başka kaynaktan atıf yapılmadan aynen 

alınırsa bu durum aşırmacılık kapsamına girer. Bu etik kurala dikkat etmek 

gerekmektedir. 

Örnekler 

• Eğer alıntı 40 kelimeden kısaysa çift tırnak içinde ve metinle birlikte verilmelidir. 

Alıntı yapılan metinde çift tırnak varsa bu tek tırnağa dönüştürülmelidir. 

 

Bilimi çeşitli şekillerde tanımlamak mümkündür, örneğin, Yıldırım (1991) bilimi “dünyamızda 

olup biten olguları ‘betimleme ve açıklama’ yoluyla anlama girişimidir” şeklinde tanımlıyor (s. 

95). 

• Eğer alıntı yapılacak metin 40 kelimeyi geçiyorsa ayrı bir paragraf halinde, blok 

hizalama ve sol kenardan bir paragraf içeride verilmelidir. Eğer alıntı yapılan metinde 

aynı cümle içinde kelime atlanarak yazılıyorsa bu üç nokta ( . . .)  ile, eğer bazı cümleler 

atlanıyorsa bu dört nokta (....) ile belirtilmelidir. 

Bilim, dünyamızda olup biten olguları betimleme ve açıklama yoluyla anlama girişimidir. 

Olguları betimleme, onları saptama, sınıflama ve dile getirme gibi işlemleri kapsar.... Bilimin 

açıklama yönüne gelince bu konu bizi çok daha geniş sorunlara götürecek niteliktedir. ... 

[H]ipotez, doğa yasası, teori, nedensellik ve olasılık ilkeleri gibi kavramları ele almaya ihtiyaç 

vardır (Yıldırım, 1991, s. 95). 

Kaynak gösterme 

Bilimsel bir raporda araştırmacılar hatırı sayılır ölçüde diğer bilimsel yayınlardan ve 

araştırmacılardan alıntı yaparlar. Şu nokta akıldan çıkarılmamalıdır: Metin içinde her 

alıntı yapıldığında özgün kaynağa atıfta bulunulmalıdır. Metinde yapılan atıfların tümü 

kaynakçada, kaynakçada olan kaynakların tümü de metinde bulunmalıdır. Bir rapor 



 

yazarken amacınızı destekleyecek kadar kaynak göstermek yeterlidir. Daha çok kaynak 

daha iyi rapor demek değildir. 

 

Kaynakçada kullanılan kaynak belirtme biçimleri 

Metin içinde kullanılan tüm atıflar kaynakça bölümünde tam künyeleri ile verilmelidir. Bu 

bölümde, makale, kitap vb. yayınlara nasıl atıf yapılabileceğine dair örnekler sunulmuştur. 

Kaynakça hazırlanırken atıfların (çoğunlukla) yazar soyadı ve tarih sırasına göre olması 

gerekmektedir. 

Çelik, D. (1986). …….. ......  

Çelik, D., ve Işık, H. (1987). …….. ...  

Çelik, H. (1983). …….. 

Çelik, H. (1991a). Ders anlatımında görsel……..  

Çelik, H. (1991b). Ders çalışma becerileri……..  

Çelik, A. L. (1990). …….. 

Çeliker, A. K (1990). …….. 

Louise,J. R., & M'Carthy, H.L. (1967). ……..  

Louise, J. R., & M'Carthy, H. L. (1968).  …….. 

Kurum/grup isimleri kısaltma değil açık olarak verilmelidir. 

Türk Psikologlar Derneği (1997). …….. .  

Türk Tabipler Birliği (1997). …….. 

 
 
 

Kaynakçada kaynak belirtme örnekleri 

Kitaplar 

Tek yazarlı kitap 

Formül Yazarın soyadı, Yazarın adının baş harfi. (Yıl). Kitabın adı (Baskı sayısı). 

Basım Yeri: Yayınevi. 

Örnek Blalock, H. M. (1987). Social statisiics (7th ed.). NY: McGraw- Hill. 

 

 

 



 

İki yazarlı kitap 

Formül Birinci yazarın soyadı, Adının baş harfi. ve İkinci yazarın soyadı, Adının 

baş harfi. (Yıl). Kitabın adı (Baskı sayısı). Basım Yeri: Yayınevi. 
Örnek Garnham, A., & Oakhiil, J. (1997). Thinking and reasoning (4th ed.). 

Oxford: Blackwell. 
 

Üç yazarlı kitap 

Formül Birinci yazarın soyadı, Adının baş harfi., ikinci yazarın soyadı, Adının baş 

harfi, ve Üçüncü yazarın soyadı, Adının baş harfi. (Yıl). Kitabın adı (Baskı 

sayısı). Basım Yeri: Yayınevi. 

Çeviri kitap 

Formül Yazarın soyadı, Yazarın adının baş harfi. (Yıl). Kitabın adı (Baskı sayısı). 

(Çevirmenin adının baş harfi. Çevirmenin soyadı, Çev.). Basım Yeri: 

Yayınevi. (Orijinal çalışma basım tarihi Tarih) 

Örnek Demidov, V. (1986). Seksen günde devri alem. (A. Repyev, Trans.). 

Moscow: Mir Publishers. (Original work published 1986) 

Kitaptan bölüm 

Formül Yazarın soyadı, Yazarın adının baş harfi. (Yıl). Bölümün adı. Kitabın adı 

(Baskı sayısı) içinde (bölümün sayfa aralığı). Basım Yeri: Yayınevi. 
Örnek Kuhn, T. S. (1971). The priority of paradigms. In The structure of scientifıc 

revolutions (3rd ed.) (43-52). Chicago: The University of Chicago Press. 

 

Tek editörlü kitap 

Formül Editörün soyadı, Editörün adının baş harfi. (Ed.). (Yıl). Kitabın adı (Baskı 

Sayısı). Basım Yeri: Yayınevi. 

Örnek Posner, M. I. (Ed.). (1998). Foundations of cognitive science (6th ed.). 

Massachusetts; MIT Press. 

 

 

 



 

İki editörlü kitap 

Formül Birinci editörün soyadı, Adının baş harfi. ve İkinci editörün soyadı, Adının 

baş harfi. (Ed.). (Yıl). Kitabın adı (Baskı sayısı). Basım Yeri: Yayınevi. 
Örnek Goldstein, W. M., & Hogarth, R. (Eds.). (1997). Research on judgement 

and decision making. Cambridge: Cambridge University Press. 

Üç editörlü kitap 

Formül Birinci editörün soyadı, Adının baş harfi., ikinci editörün soyadı, Adının 

baş harfi, ve Üçüncü editörün soyadı, Adının baş harfi. (Ed.). (Yıl). Kitabın 

adı (Baskı Sayısı). Basım Yeri: Yayınevi. 
Örnek  Connolly, T., Arkes, H. R., & Hammond, K. R. (Eds.). (2000). Judgement 

and decision making. Cambridge: Cambridge University Press. 

Editörlü kitaptan bölüm 

Formül Yazarın soyadı, Yazarın adının baş harfi. (Yıl). Bölümün adı. Editörün 

adının baş harfi. Editörün soyadı, (Ed.), Kitabın adı (Baskı sayısı) içinde 

(Bölümün sayfa aralığı). Basım Yeri: Yayınevi. 
Örnek Pinker, S. (1998). Language acquisition. In M. I. Posner, (Ed.). 

Foundations of cognitive science (6th ed.) (359-400). Massachusetts: MIT 

Press. 

Süreli yayınlar 

Süreli yayınlardan tek yazarlı makale 

Formül Yazarın soyadı, Yazarın adının baş harfi. (Yıl). Makalenin adı. Süreli 

Yayının Adı, cilt (süreli yayının sayısı), sayfa aralığı. 
Örnek Coren, S. (1986). An efferent component in the visual perception of 

direction and extent. PsychologicalReview, 93 (4), 391-411. 
 

Süreli yayınlardan iki yazarlı makale 

Formül Birinci yazarın soyadı, Admın baş harfi, ve İkinci yazarın soyadı, Adının 

baş harfi. (Yıl). Makalenin adı. Süreli Yayının Adı, cilt (süreli yayının 

sayısı), sayfa aralığı. 
Örnek Kirkman, B. L., & Rosen, B. (1999). Beyond self-management: Antecedents 

and consequences of team empowerment. Academy of Management 

Journal, 42, 58-74. 
 



 

Süreli yayınlardan üç yazarlı makale 

Formül Birinci yazarın soyadı, Adının baş harfi., İkinci yazarın soyadı, Adının baş 

harfi, ve Üçüncü yazarın soyadı, Adının baş harfi, (Yıl). Makalenin

adı. Süreli Yayının Adı, cilt (süreli yayının sayısı), sayfa aralığı. 

Örnek Gren, S. G., Welsh, M. A., & Dehler, G. E. (2003). Advocacy, 

performance, and threshold influences on decisions to terminate new 

product development. Academy of Management Journal, 46 (4), 419-434. 

Süreli yayınlardan altıdan fazla yazarlı makale 

Formül Birinci yazarın soyadı, Adının baş harfi., İkinci yazarın soyadı, Adının baş 

harfi., Üçüncü yazarın soyadı, Adının baş harfi., Dördüncü yazarın soyadı, 

Adının baş harfi., Beşinci yazarın soyadı, Adının baş harfi., Altıncı yazarın 

soyadı, Adının baş harfi., ve diğer. (Yıl). Makalenin adı. Süreli Yayının 

Adı, cilt (süreli yayının sayısı), sayfa aralığı.
Örnek Wright, G. N., Philips, L. D., Whalley, P. C, Choo, G. T., Ng, K., Tan, I., 

et al. (1978). Cultural differences in probabilistic thinking. Journal of 

Cross Cultural Psychology, 9 (3), 285-299. 
 

İnternet sitesi 
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