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ÖN SÖZ 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih 

Bölümünde hazırlanan bitirme çalışmalarında, biçim ve kapsam açısından uygun 

bir standardı sağlamayı amaçlayan bu kılavuzda, bitirme çalışmaları ile ilgili 

bilimsel sunum ve genel ilkeler anlatılmaktadır.  

4. Sınıf müfredatında yer alan “Bitirme Çalışması”nı hazırlayacak olan 

öğrencilerin, bitirme ödevleri ile ilgili olarak bu kılavuzda verilen tüm ilkelere 

uymaları zorunludur. Bu sebeple danışmanların ve öğrencilerin kılavuzu dikkatli 

bir şekilde incelemeleri ve yapılacak çalışmalarda yazım kılavuzunda belirtilen 

kurallara uymaları gerekmektedir.  
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GİRİŞ 

Bu başlık büyük harflerle, koyu(bold), ortalı ve üstten 5 cm. aşağıda olacak 

şekilde yazılmalıdır. Başlıktan sonra bir satır boşluk bırakılır. 

Giriş, bitirme çalışmasının metin kısmının ilk ögesidir. Bu nedenle bitirme 

çalışması metninin sayfaları, “Giriş”ten başlayarak Arap rakamlarıyla (1, 2, 

3…şeklinde) numaralandırılır. 

Giriş bölümünde, çalışmanın önemi, aynı alanda yapılan diğer çalışmalar- 

dan farklı yönleri, çalışmada çözümlenmesi amaçlanan bilimsel sorun/sorunsal, 

hipotez/ler, kullanılan yöntem/ler ve sınırlılıklardan bahsedilmesi önerilir. 

Konunun hangi çerçevede ele alınıp incelendiği, bitirme çalışmasınınamacının ne 

olduğu, çalışmanın kaç bölümden oluştuğu ve her bir bölümde incelenen konular 

öz olarak belirtilir. Ayrıca araştırmada uygulanan yöntem ve teknikler, kullanılan 

materyalin temin şekli, miktarı ve nitelikleri hakkında kısaca bilgi verilir. Giriş 

bölümünde dikkat edilmesi gereken diğer hususlar şu şekilde ifade edilebilir: 

• Giriş bölümünde fazla sayıda paragraf düzenlemekten mümkün olduğu 

kadar kaçınılmalıdır. Çalışmadan elde edilen sonuçlara ait bilgiler kesinlikle giriş 

bölümünde verilmemelidir. 

• Bitirme çalışmasının amacı için, konunun neden araştırıldığı ve 

araştırma sonunda elde edilecek sonuçlarla neyin hedeflendiği açıkça 

belirtilmelidir. 

• Önem kısmında, toplanan bilgilerin hangi sorunların çözümünde ve nasıl 

kullanılacağı; neden bu konunun seçildiği; yapılacak olan araştırmanın, uygulama 

alanına katkılarının ne olacağı gerekçeleri ile açıklanır. 

• Bu bölümde, araştırma konusuna ilişkin olarak daha önce yapılmış olan 

diğer araştırmalar hakkında bilgi verilir. Bu amaçla, araştırılmakta olan konunun, o 

ana kadar hangi yönleri ile ve nasıl incelendiği; bu incelemelerin ne zaman ve 

kimler tarafından yapıldığı; hangi yöntemlerin kullanıldığı; bu çalışmalardan elde 

edilen en önemli sonuçların neler olduğu gibi bilgiler, araştırmacının belirlediği 

çerçevede sistematik içinde verilir. 

• Bitirme çalışmasında kullanılan verilerin hangi kaynaklardan, hangi 
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araç ve tekniklerle elde edildiği bu alt başlık altında ayrıntılı olarak açıklanır. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

 
 

YAZIM DİLİ, GENEL BİÇİM VE ESASLAR VE DÜZEN 

 

 
1.1. YAZIM DİLİ 

 

 
1.1.1. Anlatım ve Üslup 

• Çalışmada, anlatılmak istenilen konu net ifade edilmeli, uzun ve karışık 

cümlelerden kaçınılmalı, cümleler imla bakımından düzgün olmalı ve kelimeler ye- 

rinde kullanılmalıdır. 

• Cümleler dilbilgisi kurallarına uygun, sade, açık ve zaman açısından 

uyumlu olmalıdır. 

• Cümleler, paragraflar ve bölümler arasında geçişler iyi yapılmalı, konu 

dışı ifadelerle bu bağlantı koparılmamalı ve geçişlerde gerekli ilişkinin kurulmasına 

özen gösterilmelidir. 

• Türkçeye farklı kelimelerle çevrilme olasılığı bulunan yabancı kelimeleri 

ifade etmek için kullanılan Türkçe kelimenin yanında parantez içerisinde orijinal 

haline de yer verilmelidir. 

• Anlatımda, yazarın kendisinden bahsettiği yerlerde birinci tekil veya 

birinci çoğul şahıs yerine azami edilgen yapı kullanılması tercih edilmelidir. 

Örnek: “Ulaştık.” veya “İfade ettim.” yerine; “Ulaşılmıştır.” “İfade edilmiştir.” 

şeklinde bir dil kullanılmalıdır. Çok sayıda sıfat ve zarftan kaçınılmalı, akışı 

bozmamak için aynı kelimelerin metin içerisinde sıkça tekrarı yapılmamalıdır. 

Tüm bitirme çalışması boyunca standart bilimsel bir üslup kullanılmalıdır. 

 
 

1.1.2. İmla ve Noktalama 

Çalışmalarda imla ve noktalama yönünden Türk Dil Kurumunun güncel 

Türkçe Sözlük ve İmla Kılavuzu’na uyulmalıdır. Özellikle İslâmî ilimler sahasında 

öne çıkan yazar ve Arapça kitap isimlerinin Türkçe yazımında; Türkiye Diyanet 
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Vakfı İslâm Ansiklopedisi’nin (DİA) ilgili yazar ve eseri yazım şekli esas 

alınmalıdır. 

Tahkik (Edisyon Kritik) çalışmalarında kılavuz olarak İslam Araştırmaları 

Merkezi’nin (İSAM) güncel “Tahkik Esasları” ölçü alınmalıdır. 

 
 

1.1.3. Etik İhlalleri ve Aktarımlar 

Yapılan çalışmalarda etik kurallarına uyulmalıdır. Araştırma ve Yayın Etiği 

Kurulu Yönetmeliği’nde, Etiğe Aykırı Davranışlar, Üçüncü Bölüm, Madde 9-

(1)’de belirtilen şu etik ihlallerinde bulunulmamalıdır: 

a) Uydurma: Hayalî veriler sunmak, rapor etmek veya yayımlamak. 

b) Çarpıtma: Araştırma kayıtları ve elde edilen verileri tahrif etmek, 

araştırmada kullanılmayan yöntem, cihaz ve materyalleri kullanılmış gibi 

göstermek, araştırma hipotezine uygun olmayan verileri değerlendirmeye 

almamak, ilgili teori veya varsayımlara uydurmak için veriler ve/veya sonuçlarla 

oynamak. 

c) Aşırma: Başkalarının fikirlerini, yöntemlerini, verilerini, yazılarını ve şe- 

killerini sahiplerine usulüne uygun atıf yapmadan veya gerektiğinde sahiplerinden 

izin almadan kendisine aitmiş gibi kullanmak. 

ç) Sahtecilik: Sunulan veya yayınlanan belgeyi gerçeğe aykırı olarak 

düzenlemek, bir belgeyi değiştirmek veya gerçeğe aykırı belgeyi bilerek 

kullanmak, araştırmaya dayanmayan veriler üretmek, bunları rapor etmek veya 

yayımlamak; yapılmamış bir araştırmayı yapılmış gibi göstermek. 

d) Desteklenerek yürütülen araştırmaların sonuçlarını içeren sunum veya 

yayınlarda destek veren kurum veya kuruluşun desteğini belirtmesi gerekirken 

belirtmemek. 

e) Kurumca sağlanan kaynakları usulüne ve amacına aykırı bir biçimde 

kullanmak. 

f) Etik ilkeleri ile bağdaşmayan diğer davranışlarda bulunmak. 
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Yazar, yukarıdaki aykırı davranışları yapmamaya özen göstermelidir. 

Bununla birlikte danışmanın, bitirme çalışması savunulmadan önce bir intihal 

tespit programı ile özgünlük raporunu elde etmesi önerilir. Bu raporun sonuçlarını 

danışman ve öğrenci beraber değerlendirmelidir. Bölüme gelen bitirme çalışmaları 

intihal tespit programı ile kontrol edilir.  

 
 

1.2. GENEL BİÇİM VE ESASLAR 

 

 
1.2.1. Kâğıt Özellikleri 

Çalışmalarda, A4 (210 x 297) boyutunda beyaz kâğıt (80 g/m2) kullanılmalıdır. 

 

 
1.2.2. Sayfa Yapısı 

Çalışmaların tüm bölümlerinin kenar boşlukları Sayfa düzeni sekmesinden 

aşağıdaki şekilde (Şekil 1) gösterildiği gibi ayarlanmalıdır. 
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Şekil 1. Kenar Boşlukları 

 
1.2.3. Yazı Tipi 

• Çalışmada Times New Roman yazı tipi (font) kullanılmalıdır. 

• Osmanlı Türkçesi ve Arapça için transkripsiyon işaretleri 

kullanılacaksa yine Times New Roman fontunun transkripsiyonu kullanılmalıdır. 

• Ana ve alt başlıklar dâhil çalışma metninin tümü için 12 ve dipnotlar 

için 10 yazı tipi boyutu (punto) kullanılmalıdır. 

• Osmanlı Türkçesi veya Arapça gibi Arap harflerinin kullanıldığı me- 

tinler XB Zar fontuyla* metin için 12, dipnotlar için 10 punto olacak şekilde yazıl- 

malıdır. 

• Bitirme çalışması yazarı, dipnot kullanabilir. Dipnot numarası 

verirken Arap ra- kamları kullanılır. Dipnotlar, 10 puntoyla tek satır aralığı ile 

yazılmalıdır. Birden fazla dipnot varsa aralarında tek satır aralığı bırakılmalıdır. 

• Bütün ana ve alt başlıklar kalın (bold) olmalıdır. 

• Metin, vurgulama gibi özel amaçlar dışında “dik”, “normal” ve 

“renksiz” harflerle yazılmalıdır. Özellikle vurgulanmak istenen yerler italik 

gösterilebilir. Ayrıca yabancı kelime / kavramlarda (Arapça, Latince, Yunanca 

kelimeler vs.) ve eser başlıkları için italik karakter kullanılabilir (magazin, kitap, 

gazete, dergi, film, televizyon programları, şiir, oyun, opera, sanat eserleri, web sitesi 

isimleri vs. ya da Logos, el-Kanûn fi’t-tıbb, riyâzet…gibi) 

• Yazının altını çizme, kalınlaştırma, farklı yazı tipi ve boyutu 

kullanılmamalıdır. 

 
 

1.2.4. Yazım Planı 

• Çalışmanın metin kısmının girinti ve aralık ayarları aşağıdaki 

şekilde (Şekil 2) gösterildiği gibi yapılmalıdır. 

• Paragraflar arasına boş satır konmamalı ve tüm yazılar iki yana yaslı 

olarak yazılmalıdır. 

 

 

 

* XB Zar fontunu indirmek için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz: 

https://fontlibrary.org/assets/downloads/xb-zar/8e08f1d30a07e687d0a858558a852ce1/xb-zar.zip 

https://fontlibrary.org/assets/downloads/xb-zar/8e08f1d30a07e687d0a858558a852ce1/xb-zar.zip
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• Metin içerisinde paragrafların ilk satırı 1,25 cm girinti yapılarak 

içeriden başlamalıdır. 

• Yazımda kelime aralarına ilaveten kesme işareti (’) dışındaki tüm 

noktalama işaretlerinden sonra da bir vuruşluk ara verilmelidir. 

• Başlık ayarları için Şekil 2’de yer alan özel kutucuğundaki ilk satır 

seçeneğinde “yok” seçilmeli; girinti kutucuğundaki sol seçeneği 1,25 cm olmalıdır. 

• Dipnotların ilk satırı solda diğer satırları asılı olarak 0,5 cm içeriden 

başlatılmalı ve satır aralığı tek satır olacak şekilde ayarlanmalıdır. Paragraf aralığı 

önce 2 nk seçeneği seçilerek aralık verilebilir (bk. Şekil 3). 

Şekil 2. Metin İçin Girinti ve Aralıklar 
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Şekil 3. Dipnot İçin Girinti ve Aralıklar 

 

 
1.2.5. Numaralandırma ve Başlıklar 

• Sayfa numaralandırması iç kapaktan itibaren 1, 2, 3… şeklinde 

numaralandırılmalıdır; ancak İç Kapak, Bitirme çalışması Onay ve Etik Beyan 

Sayfalarının sayfa numaraları gizli olacak şekilde ayarlanır. Sayfa numarası 

sayfanın altına ve ortaya konulmalıdır. 

Kullanılan tablo, şekil, grafik, resim, plan, harita vb.’nin 

numaralandırılmasında başlıklar ve rakamlar kalın (bold) (1, 2, 3, ...) yazılmalıdır 

(bkz Tablo 1.). Çalışmada yer alan tüm tablo, şekil, grafik, resme metin içerisinde atıf 

yapılmalıdır. 

• Metin içerisinde, giriş, bölüm başlıkları, kabul ve onay, etik beyan, 

ön söz, özet, abstract, kısaltmalar, (tablo ve şekiller listesi) dizinler, kaynaklar ve 

öz geçmiş başlıkları için sayfa başı yapılmalı ve bu başlıklar iki yana hizalı/ortalı, 

büyük harf, kalın (bold), 12 punto olacak şekilde yazılmalıdır. Ayrıca bu başlık- 

ların bulunduğu sayfaların yapısı ayarlanırken üst boşluk için 5 cm ayarlanmalıdır. 

Bununla birlikte alt başlıklar, iki yana hizalı, kalın (bold), 12 punto olacak şe- 

kilde yazılmalıdır (bkz. Şekil 4 ve Şekil 5). Başlıklar paragraf ayarıyla düzenlenip 

önce ve sonra boşluk ayarları 0 nk olarak verilmelidir. Başlıklar sayfanın son satırı 

olarak yazılmamalıdır. Sayfaya en az 2 satır daha sığdırılamıyorsa başlık bir sonraki 

sayfaya aktarılmalıdır. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

 

BÖLÜM BAŞLIĞI (Tümü büyük harf, ortalı ve kalın) 

 

1. 1. BİRİNCİ DERECE ALT BAŞLIK (Normal rakamlarla, tümü büyük harf, iki yana 

hizalı ve kalın) 

1. 1. 1. İkinci Derece Alt Başlık (Normal rakamlarla, sadece ilk harfler büyük, iki yana 

hizalı ve kalın) 

1. 1. 1. 1. Üçüncü Derece Alt Başlık (Normal rakamlarla, sadece ilk harfler büyük, iki yana 

hizalı ve kalın) 

1. 1. 1. 1. 1. Dördüncü Derece Alt Başlık 

1.2. Birinci Derece Alt Başlık(Normal rakamlarla, sadece ilk harfler, harf, iki yana hizalı 

ve kalın) 

1. 2. 1. İkinci Derece Alt Başlık (Normal rakamlarla sadece ilk harfler büyük iki yana hizalı 

ve kalın) 

1. 2. 1. 1. Üçüncü Derece Alt Başlık 

1. 2. 1. 2. Üçüncü Derece Alt Başlık 

 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

 

İKİNCİ BÖLÜM BAŞLIĞI(Tümü büyük harf, ortalı ve kalın) 

 

2. 1. BİRİNCİ DERECE ALT BAŞLIK (Normal rakamlarla, tümü büyük harf, iki yana 

hizalı ve kalın) 

2. 1. 1. İkinci Derece Alt Başlık (Normal rakamlarla, sadece ilk harfler büyük iki yana 

hizalı ve kalın) 

2. 1. 1. 1. Üçüncü Derece Alt Başlık (Normal rakamlarla, sadece ilk harfler büyük iki 

yana hizalı ve kalın) 

• Başlıkların bir satırı geçmesi durumda alt satır asılı olarak 0,5 cm 

içeriden yazılmalıdır. 

• Metin içi başlıklandırma aşağıda gösterilen iki sistemden sadece 

birine göre yapılmalıdır (bkz. Şekil 4 ve Şekil 5). 

 

Şekil 4. Birinci Tip Başlıklandırma Sistemi 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

 

BİRİNCİ BÖLÜM BAŞLIĞI(Tümü büyük harf, ortalı ve kalın) 

 

I. BİRİNCİ DERECE ALT BAŞLIK(Romen rakamlarıyla, tümü büyük harf, iki yana 

ve kalın) 

A. İkinci Derece Alt Başlık (Sadece ilk harfler büyük iki yana ve kalın) 

1. Üçüncü Derece Alt Başlık (Sadece ilk harfler büyük iki yana hizalı ve kalın) 

a. Dördüncü Derece Alt Başlık (Sadece ilk harfler büyük iki yana hizalı ve kalın) 

b. 

1) Beşinci Derece Alt Başlık (Sadece ilk harfler büyük iki yana hizalı ve kalın) 

2) 

a) Altıncı Derece Alt Başlık (Sadece ilk harfler büyük iki yana hizalı ve kalın) 

b) 

2. Üçüncü Derece Alt Başlık (Sadece ilk harfler büyük iki yana hizalı ve kalın) 

B. İkinci Derece Alt Başlık (Sadece ilk harfler büyük iki yana hizalı ve kalın) 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

 

İKİNCİ BÖLÜM BAŞLIĞI(Tümü büyük harf, ortalı ve kalın) 

 

II. BİRİNCİ DERECE ALT BAŞLIK(Romen rakamlarıyla, tümü büyük harf, iki yana 

hizalı ve kalın) 

A. İkinci Derece Alt Başlık (Sadece ilk harfler büyük, iki yana hizalı ve kalın) 

B. 

1. Üçüncü Derece Alt Başlık (Sadece ilk harfler büyük, iki yana hizalı ve kalın) 

2. 
 

Şekil 5. İkinci Tip Başlıklandırma Sistemi 
 

1.2.6. Çoğaltma ve Ciltleme 

• Bitirme çalışması savunmasından önce bitirme çalışmasının 

kılavuzda belirtilen kurallara uygunluğu öncelikle öğrenci ve danışman tarafından 

kontrol edilerek “Bitirme çalışması Kontrol Formu” ve “Bitirme Çalışması 

Orijinallik Raporu” imzalanmalıdır.  

• Savunmada kabul edilip bölüme son teslimi yapılan, bitirme 

çalışmasının dış kapakları 300 gr Amerikan Bristol karton kapak ciltli olarak 

Bölüme teslim edilir. 

• Bitirme çalışması, arkalı önlü olarak basılabilir. 

• Bitirme çalışması teslim süreci ile ilgili detaylı bilgiler Bölüm web 

sayfasında yer almaktadır. 
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1.3. DÜZEN 

 

 
1.3.1. Ön Kısım 

 

 
1.3.1.1. Dış Kapak, Sırt ve İç Kapak 

Kapaktaki bütün ifadelerin yazımında belirtilen ölçülere uyulmalıdır. 

Bitirme çalışmasının dış kapağı ve sırtı (Ek-1) ile iç kapağında (Ek-2) yer alacak 

bilgiler ile bitirme çalışması dışındaki çalışmalarda (Ek-3) uygulanacak biçim 

özellikleri eklerde sunulmuştur. 

 
 

1.3.1.2. Bitirme çalışması Onay Sayfası 
 

Bu başlık büyük harflerle, koyu(bold), ortalı ve üstten 5 cm. aşağıda olacak 

şekilde yazılmalıdır. Başlıktan sonra bir satır boşluk bırakılır. 

Jüri üyeleri tarafından başarılı bulunan bitirme çalışması için bitirme çalışması 

onay sayfası hazırlanmalı ve Bölüme teslim edilecek bitirme çalışmalarının 

içerisinde jüri üyelerinin mavi mürekkepli bir kalem ile ıslak imzası olan bu 

bitirme çalışması onay sayfası bulunmalıdır. CD ortamında Bölüme teslim edilecek 

bitirme çalışmalarında ise bu sayfa taranarak ilgili sayfaya yerleştirilmelidir. 

Bitirme çalışması onay sayfası ekteki örneğe göre hazırlanmalı ve iç kapaktan 

hemen sonra yer almalıdır (Ek-4). Bitirme çalışmasının iki cilt halinde basılması 

durumunda, ikinci cilde de iç kapak düzenlenmelidir. CD'ye kaydedilen bitirme 

çalışması için bu uygulamaya gerek yoktur." şeklinde bir ifade eklenebilir. 

 
 

1.3.1.3. Ön Söz 

Bu başlık büyük harflerle, koyu(bold), ortalı ve üstten 5 cm. aşağıda olacak 

şekilde yazılmalıdır. Başlıktan sonra bir satır boşluk bırakılır. 

Ön Söz’de, bitirme çalışmasının konusu ve amacına yönelik genel bilgiler 

verilmesi gerek- mektedir. Bu kısım ayrıca bitirme çalışmasının hazırlanmasında 

maddi-manevi katkısı olan kişi ve/veya kuruluşlara teşekkür açıklamalarını 

içermelidir. Teşekkür edilen kişilerin unvanı (varsa), adı soyadı ve çalışmaya olan 

katkısı kısa ve öz bir şekilde ifade edilmelidir. 
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1.3.1.4. İçindekiler 

Bu başlık büyük harflerle, koyu(bold), ortalı ve üstten 5 cm. aşağıda olacak 

şekilde yazılmalıdır. Başlıktan sonra bir satır boşluk bırakılır. 

Bu kısımda, bölümlendirmeye uygun bir biçimde bitirme çalışmasının tüm 

başlıkları sayfa numaraları ile yer almalıdır (Ek-6). 

 
 

1.3.1.5. Özet Sayfası 

Özet bir sayfayı geçmeyecek şekilde yazılmalıdır (Ek-7 ve Ek- 8). Özetin 

altında en az 3-5 arası anahtar kelime olmalıdır. Özette, bitirme çalışmasının amacı, 

kapsamı, kullanılan yöntem(ler) ve varılan sonuç(lar), açık, öz olarak edilgen 

yapılı ifadeler ile belirtilmelidir. Özet kısmında başka çalışmalara değinilmemeli 

ve kaynak gösterilmemelidir. 

 
 

1.3.1.6. Kısaltmalar 

Bu başlık büyük harflerle, koyu(bold), ortalı ve üstten 5 cm. aşağıda olacak 

şekilde yazılmalıdır. Başlıktan sonra bir satır boşluk bırakılır. 

Kullanılan kısaltmalar alfabetik sırayla dizilir ve her kısaltmanın karşısına 

açılımı belirtilir. Yaygın olarak kullanılan ve yerleşmiş bulunan standart 

kısaltmalarda güncel Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzu (http://www.tdk.gov.tr/) 

esas alınır. Seçme örnekler Ek-9’da sunulmuştur. 

 
 

1.3.1.7. Tablo, Şekil, Resim, Fotoğraf, Grafik vb. Listeleri 

Bu başlıklar büyük harflerle, koyu(bold), ortalı ve üstten 5 cm. aşağıda ola- 

cak şekilde yazılmalıdır. Başlıktan sonra bir satır boşluk bırakılır. 

• Çalışmada tablo, şekil, resim ve benzeri açıklayıcı veya belgeleyici 

bilgiler kullanılmışsa, bunlara ait listeler “Tablolar Listesi”, “Şekiller Listesi” gibi 

başlıklarla ve bitirme çalışmasında yer aldıkları sayfaların numarasıyla birlikte 

belirtilir. 

• Tablolar iki yana yaslı olarak çizilir ve baştan sona sırayla 

numaralandırılır. 

• Tablo adlarındaki kelimelerin sadece ilk harfleri büyük ve sola hizalı 

http://www.tdk.gov.tr/
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olmalıdır (bkz. Örnek: Tablo 1). 

• Tablo adları tablonun üstüne yazılmalıdır. 

• Tablo adı ile tablonun tamamı aynı sayfa içinde yer almalıdır. Bir 

sayfayı aşan büyüklükteki tablolarda bir sonraki sayfada aynı tablo adı yazılarak 

tablo numarası ile adı arasına, parantez içinde (devam) yazılmalıdır (Örnek: Tablo 

1 (Devam) Katılımcıların Kadro Türü ve Cinsiyet Değişkenlerine Göre Dağılımı). 

• Tabloda dik sütün çizgileri ve kalın karakterler kullanılmamalıdır 

(Örnek: Tablo 1). 

• Tabloların içindeki satırlar bir buçuk yerine tek satır aralıklı olmalıdır. 

• Zorunlu hallerde tabloların içindeki yazı tipi boyutu dokuza kadar 

düşürülebilir. 

• Tablo içerisinde yer alan sayıların virgülden sonraki kısımlarında en 

fazla iki basamak olmalıdır. (2,10; 3, 45 gibi.) 

• Tablonun soldaki birinci sütunu sola hizalı diğer sütunlar ise ortalı 

olmalıdır. 

• Tablolar, gerekli görüldüğünde sayfaya yatay olarak verilebilir. 

• Tablo içerisindeki yazıların metin yönü gerekli görülürse dikey olabilir.

 

• Tabl

onun 

en 

üstün

deki 

iki 

yatay 

çizgi 

ve en 

altınd

aki 

tek 

yatay 

çizgi, 
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Problemin 
tespiti ve 
teşhisi 

Politikaların 
gözden 

geçirilmesi 

Hedefler ve 
alternatif 

belirlenmesi 

 

İzleme ve 
denetleme 

 

Politikanın 
uygulanması 

1/2 nk kalınlıkta olmalıdır. 

 
Tablo 1. Katılımcıların Cinsiyet Değişkenine Göre Dağılımı 

 

Cinsiyet Frekans (f) Yüzde (%) 

Kadın 85 40.60 

Erkek 124 59.40 

Toplam 209 100 

 

• Grafik, harita, diyagram vs. şekiller sınıfına girerler. 

• Şekiller ortalanmış olarak yerleştirilir ve baştan sona sırayla 

numaralandırılır. 

• Şekil adlarındaki kelimelerin sadece ilk harfleri büyük ve sola 

hizalı olmalıdır. (Örnek: Şekil 6. Ekonominin Döngüsel Akımı). 

• Şekil adları ile şekil arasında ve şekil ile altında yer alan metin 

arasında ek satır boşluk bırakılmamalıdır. Şekil üzerindeki ve altındaki metin 

şekle bitişik olmalıdır. 

• Şekil adları şeklin altına yazılmalıdır. 

• Şekillerin adı ile şeklin tamamı aynı sayfa içinde yer alır. Bir sayfayı 

aşan büyüklükteki şekillerde bir sonraki sayfada aynı şekil adı yazılarak, şekil 

numarası ile adı arasına, parantez içinde (devam) yazılmalıdır (Örnek: Şekil 7. 

(Devam) Ekonominin döngüsel akımı). 

• Çalışmada verilen grafik ve resimler, şekil olarak kabul edilerek 

numaralandırılır ve adlandırılır. 

• Zorunlu hallerde şekil ve grafikler içindeki yazı boyutu dokuza 

kadar düşürülebilir. 
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Şekil 7. Kamu Politikası Süreci 

 

 
1.3.2. Metin Kısmı 

 

 
1.3.2.1. Giriş 

Bu başlık büyük harflerle, koyu(bold), ortalı ve üstten 5 cm. aşağıda olacak 

şekilde yazılmalıdır. Başlıktan sonra bir satır boşluk bırakılır. 

Giriş, çalışmanın metin kısmının ilk ögesidir. Bu kısma numaralandırma ya- 

pılmaz; ancak çalışmanın amacı, kapsamı, sınırlılıkları, kullanılan yöntem ve veri 

toplama şekli gibi bilgiler alt başlıklar halinde verilebilir. Bu alt başlıklar İçindeki- 

ler sayfasında asılı olarak verilir. 

 
 

1.3.2.2. Bölümler 

Bölüm ana başlıkları büyük harflerle, koyu(bold), seçilen başlıklandırma 

sistemine göre iki yana yaslı ya da ortalı ve üstten 5 cm. aşağıda olacak şekilde 

yazılmalıdır. Başlıktan sonra bir satır boşluk bırakılır. 

Bölüm ve alt bölümlerin belirlenmesinde gereksiz ayrıntıya girilmemeli ve 

bölümler ele alınan ana düşünceyi destekleyici nitelikte anlamlı bir bütün oluştur- 

malıdır. Araştırmada bölüm başlığı ile alt başlıklar arasında belli bir ilişki ağı 

kurulmasına özen gösterilmelidir. 

1.3.2.3. Alıntılar 

• Çalışmada başka kaynaklardan aynen aktarılarak yazılan kısımlar 

(doğrudan alıntılar) “tırnak” içinde gösterilir. Özü değiştirilmemek kaydıyla, 

çalışmayı hazırlayanın kendi cümleleriyle özet ya da yorum olarak yaptığı dolaylı 

alıntılar ise tırnak arasına alınmadan verilir. Her iki durumda da alıntı yapılan 

kaynağa mutlaka atıfta bulunulur. 

• Doğrudan alıntılarda, bilgilerin tamamına yer verilebileceği gibi; 

cümle, paragraf veya sayfa halindeki bilgilerin sadece belli kısımları da verilebilir. 

Bu durumda, cümlelerde belli kelimelerin, çeşitli cümlelerin, paragraf ve sayfaların 

atlanarak verildiğini göstermek üzere, atlanan yerler parantez içinde üç nokta (...) 

ile belirtilir. 
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• Şiirlerden alıntı yapılırken metin, bir veya daha fazla satır, hatta 

sayfa atlanarak verilmek istenirse, atlanan yerler için sadece tek satır boşluk 

bırakılır ve bu satır noktalanarak ( ) gösterilir. 

• Bilgilerin aynen aktarılması durumunda, alıntı yapılan 

kaynaklardaki noktalama işaretleri ve çeviri hataları dâhil olmak üzere harf, 

cümle, tarih, yer vb. yanlışlıklar da düzeltilmeden verilir. Ancak böyle durumlarda, 

kaynak metne yapılacak açıklama veya düzeltme [köşeli] parantez içinde 

gösterilir. 

• Üç satırı geçmeyen doğrudan alıntılar normal yazım düzeni 

içerisinde tırnak içine alınarak verilir. Üç satırı geçen doğrudan alıntılar ayrı bir 

paragrafta, tek satır aralığında ve 10 punto ile yazılır. Soldan 1,25 ve sağdan 1 cm 

girinti verilerek iki yana yaslanır. 

• Doğrudan alıntılar çok fazla ve gereksiz kullanılmamalıdır. Bu 

durum, intihal oranını artırmaktadır. 

• Bilimsel yazılarda, hangi düşüncenin kime ait olduğu açıklık ve ke- 

sinlikle belli olacak şekilde yazılmalıdır. Doğrudan çalıntı olmasa bile öyleymiş 

gibi algılanabilecek bütün yazış şekillerinden titizlikle kaçınılmalıdır. Bu konuda 

sık rastlanan durumlardan bazıları şunlardır: 

• Yazar, yazısındaki bir düşünce için kaynak göstermekte, ancak aynı 

kaynaktan aldığı bir başka düşünce için kaynağa gönderme yapmamaktadır. Ancak, 

başkalarına ait bütün düşünceler kuşkuya yer bırakmayacak şekilde belirtilmelidir. 

• Yazar, uzunca bir paragrafın sonunda kaynak göstermekte, ancak 

paragrafın son cümlesinin mi, yoksa bütün paragraftaki düşüncelerin mi verilen 

kaynağa dayandığı açıkça anlaşılmamaktadır. Yazar, kaynağını, düşüncenin öne 

sürüldüğü ilk paragrafın başından itibaren uygunsa belirtmeli ve bunu “…’a göre” 

şeklinde ifadelerle sık sık vurgulamalıdır. Metinde kaynağı konusunda kuşku 

uyanan hiçbir cümle yer almamalıdır. 

• Metnin yazarı, yorum, özet, aktarma ve alıntı cümleleri arasında 

geçişler yaparken başkasına ait düşüncelerle kendisine ait olanları karıştırmakta, 

başkalarının düşünceleri metin yazarınınmış gibi anlaşılabilmektedir. Bu 

uygulamaya “çalıntı” denir. Bazen de yazarın görüşleri, belirtilen kaynağa 

atfedilmekte, o kaynakta varmış gibi gösterilebilmektedir. Bu uygulamaya da 

“salıntı” denebilir. İkisi de eşit ölçüde sakıncalıdır. Her bir cümlede düşüncenin 
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asıl sahibi açıkça anlaşılabilmelidir. 

• Yazar, kullandığı kaynağı belirtmeden önce oradan aldığı görüşlere 

yer vermekte, daha sonra da kaynağı belirtmektedir. Ya da yazar, kullandığı 

kaynağı yalnızca bir kez belirtmekte, daha sonra o kaynaktan uzun alıntılara, 

aktarmalara yer vermektedir. Her iki yöntem de hakkaniyet ölçüleriyle 

bağdaşmaz. 

• Yazarın alıntı ya da aktarma yapmak gereği görmediği bazı 

kaynaklardan esinlendiği anlaşılmaktadır. Ancak, alıntı ya da aktarma yapmak 

gerekmese de esinlenilen kaynak, hem metinde belirtilmeli, hem de 

“Bibliyografya”da yer almalıdır. 

• Yazar kaynak göstermekte, ancak kaynak bilgilerini özensizce 

aktarmakta, örneğin, adları, başlıkları yanlış kaydetmekte, dolayısıyla, kaynak 

göster- meyi mekanik bir zorunluluk saydığı izlenimi uyandırmaktadır. Oysa 

kaynak bilgileri konusunda özen, mekanik bir zorunluluk değil, ahlaki bir 

yükümlülüktür. 

 
 

1.3.2.4. Kaynak Gösterimi 

• Metin içinde her alıntı yapıldığında özgün kaynağa atıfta bulunul- 

malıdır. 

• Metinde yapılan atıfların tümü kaynaklar bölümünde, kaynaklar 

bölümünde gösterilen kaynakların tümü de metinde yer almalıdır. Bu durum 

mutlaka kontrol edilmelidir. 

• Kaynak gösterimi “Dipnotlu Kaynak Gösterme Yöntemi” ve “Metin 

İçi Kaynak Gösterme Yöntemi” olmak üzere iki biçimden birine göre yapılmalıdır. 

 
 

1.3.2.4.1. Dipnotlu Kaynak Gösterme Yöntemi 

• Bu yöntemin kullanılmasında Chicago Sistemi (The Chicago 

Manual of Style)1 veya Türkçe uyarlanmış İSNAD Atıf Sistemi2 kurallarına 

uyulmalıdır. Burada temel örnekleri verilen bu biçimin ayrıntıları için internet 

sayfalarından yararlanılabilir. 

• Aşağıdaki örneklerden birincisi eserin ilk geçtiği yerdeki gösteri- 

mini; ikincisi ise tekrar geçtiği yerdeki gösterimini temsil etmektedir. Bunlar örnek 
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olarak verilmiş olup bir çelişki durumunda Chicago Sistemi veya İSNAD Atıf Sis- 

temi kurallarına uyulmalıdır. 

Tek Yazarlı: 

1. Hüseyin Karaman, Nurettin Topçu’da Ahlak Felsefesi (İstanbul: 

Dergâh Yayınları, 2000), 61. 

2. Karaman, Topçu’da Ahlak, 61. 

İki veya Üç Yazarlı: 

1. Bekir Topaloğlu & Y. Şevki Yavuz & İlyas Çelebi, İslam’da 

İnanç Esasları (İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı 

Yayınları, 1998), 25. 

2. Topaloğlu & Yavuz & Çelebi, İnanç Esasları, 63. 

Dört veya daha çok yazarlı: 

1. Hayrettin Karaman vd. Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir (An- 

kara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 2014), 3/36. 

2. Karaman vd. Kur'an Yolu, 2/44. 
 

 

 

 
 

1 Bk. http://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide.html. Gerek Chicago gerekse 

APA için referans ve kaynakça ayarlarını yapan Zotero vb. program kullanılması önerilir. Zotero 

programına uygun Chicago 17 Türkçe için hazırladığımız şablonu indirmek için tıklayınız! 
2      Bk. https://www.isnadsistemi.org/ 

http://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide.html
https://www.zotero.org/
http://sbe.erdogan.edu.tr/Files/ckFiles/sbe-erdogan-edu-tr/chicago17rteusbe.rar
http://www.isnadsistemi.org/
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Çeviri: 
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Yazma Eser 

1. Ebü’l-Hasan Rüstüğfenî, el-Fevâid, Mecmû‘u’l-havâdis ve’n- 

nevâzil (Süleymaniye Ktp., Yeni Cami, no. 000547), 53b 

2. Rüstüğfenî, el-Fevâid, 78b 

Makale 

1. Galip Türcan, “Kelâm’ın Meşrûiyeti Sorunu: Ehl-i Sünnet 

Kelâmı ve Olgusal Gerçeklik Arasındaki İlişki”, Marife Dergisi 5/3 

(2005): 185. 

2. Türcan, “Kelâm’ın Meşrûiyeti Sorunu”, 177. 

Ansiklopedi Maddesi:3
 

1. Ömer Faruk Akün, “Âlî Mustafa Efendi”, Türkiye Diyanet Vakfı 

İslâm Ansiklopedisi (Ankara: TDV Yayınları, 1989), 2/416. 

 

 

 

3 Çok bilinen ve isim benzerliği nedeniyle karışması mümkün olmayan ve maddelerin yazarları 

belli olmayan ansiklopedileri kaynaklarda göstermeye gerek yoktur. Benzer ansiklopedilere dip- 

notlarda da kısa şekilde atıf yapılır. Bu gibi kaynakları bibliyografyada vermeniz gerekmez. Aynı 

zamanda alfabetik olarak hazırlanmış bu eserlerin madde başlığını vermeniz yeterlidir sayfa nu- 



25  

 

Bitirme çalışması 

2. Akün, “Âlî Mustafa Efendi”, 2/415. 
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1. Sandıkçı, “Öğrencilerden Mehmetçik'e anlamlı destek”. 

Arşiv Belgesi 

1. Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA), İrade Mesâil-i Mühimme 

(İ. Mes. Müh), 2079. 

2. BOA, İ. Mes. Müh., 2079. 

Kutsal Kitaplar ve Hadisler 

a-Kur’ân-ı Kerim 

Kur’ân-ı Kerîm’den atıf yapıldığında sûre ve âyet numarası dipnotta belirti- 

lir. Sûre adlarındaki “el-” takılarına ve uzatmalara (â) riayet edilir. Âyetin çevirisi 

bir meâlden alınmış ise istifade edilen meâlin mütercimi, yayıncısı ve basım bilgisi 

ilk dipnotta belirtilir. 

 

 
 

marası gerekmez. Örnek: D. Encyclopaedia Britannica, 15. Baskı, “Andalousia.” Ancak yazar- 

ları belli olan ansiklopedik çalışmalar makale girdisi gibi değerlendirilmeli ve referans buna göre 

verilmelidir. 

http://www.yenisafak.com/yazar-
http://aa.com.tr/tr/turkiye/og-
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1. Kur’ân-ı Kerîm Meâli, çev. Halil Altuntaş & Muzaffer Şahin (Ankara: 

Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 2009), el-Enfâl 8/2. 

2. el-Enfâl 8/6. 

b. Kitâb-ı Mukaddes 

Kitâb-ı Mukaddes pasajlarına atıf yapıldığında, dipnotta ilk geçtiği yerde 

kullanılan eserin basım bilgisine yer verilir. 

1. Kitâb-ı Mukaddes (İstanbul: Kitabı Mukaddes Şirketi, 6. Basım, 2003), 

Yaratılış 1/12. 

2. Sayılar, 19/12. 

c. Hadis Kaynakları 

Buhârî, Ebû Dâvûd, İbn Mâce, Tirmizî, Nesâî ve Dârimî’nin hadis kitapla- 

rından biri kaynak gösterilirken ilk geçtiği yerde baskı bilgisi ve sonrasında “Kitap 

Adı” ve Bâb numarasına yer verilir. İstenmesi hâlinde parantez içinde hadis numa- 

rası da yazılabilir. 

1. Ebû Abdillâh Muhammed b. İsmail el-Buhârî, el-Câmiʿu’ṣ-ṣaḥîḥ, nşr. 

Muhammed Züheyr b. Nasr (b.y.: Dâru Tavki’n-Necât, 1422/2001), “Menâḳıb”, 24. 

2. Buhârî, “Menâḳıb”, 24. 

Müslim ve İmam Mâlik’in hadis kitapları kaynak gösterilirken ilk geçtiği 

yerde baskı bilgisi sonra ise “Kitap Adı” ve sonrasında hadis numarası belirtilir. 

Hadis numarasından sonra parantez içinde cilt ve sayfa numarası da yazılabilir. 

1. Ebü’l-Hüseyn Müslim b. el-Haccâc Müslim, el-Câmiʿu’ṣ-ṣaḥîḥ, nşr. Mu- 

hammed Fuâd Abdülbâkī (Kahire: y.y., 1374-75/1955-56), “Ticârât”, 45. 

2. Müslim, “Ticârât”, 45. 

Ahmed b. Hanbel’in el-Müsned adlı eseri ile Kütüb-i Sitte dışındaki diğer 

hadis kitaplarına cilt ve sayfa numarası belirtilerek atıf yapılır. Cilt numarası, Ro- 

men rakamı kullanılmadan yazılmalı ve cilt ile sayfa numarası arasında eğik çizgi 
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(5/13) kullanılmalıdır. İstenilmesi hâlinde sayfa numarasından sonra parantez 

içinde hadis numarası da belirtilebilir. 

1. Ebû Abdillâh Ahmed b. Muhammed b. Hanbel eş-Şeybânî Ahmed b. 

Hanbel, el-Müsned, nşr. Ebû Hâcir Muhammed Saîd Besyûnî (Beyrut: y.y., 

1405/1985.), 4/289. 

2. Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, 4/289. 

Film 

1. Mesut Uçakan, İskilipli Atıf Hoca Kelebekler Sonsuza Uçar, 

Dram, 1993. 

2. Uçakan, İskilipli Atıf Hoca Kelebekler Sonsuza Uçar. 

TV Programı 

1. Niyazi Uygun, “Nuh Tufanı”, Program, Pelin Çift İle Gündem 

Ötesi (TRT1, 03 Ocak 2018). 

2. Uygun, “Nuh Tufanı”. 

Kaynak Kişi 

Mehmet Demiroğlu, Kişisel görüşme, 17.08.2017. 

 

 
1.3.2.4.2. Metin İçi Kaynak Gösterme Yöntemi 

Metin içi kaynak gösterimi yapılırken “Bağlaç Yöntemi” olarak da isimlen- 

dirilen Amerikan Psikologlar Derneğinin (American Psychological Association- 

APA) sisteminin (https://apastyle.apa.org) ya da 2017-2018 yıllarında “İlahiyat Atıf 

Sistemi” olarak geliştirilip ilk sürümü 12/03/2018 tarihinde yayınlandıktan sonra 

Türkiye’de ve Türk Cumhuriyetlerinde ilahiyat dışındaki alanlarda da kullanıla- 

bilme özelliğinin aranması nedeniyle Eylül 2018 itibari ile ikinci sürümü hizmete 

sunulan İSNAD atıf sisteminin (https://www.isnadsistemi.org/) güncel yazım ku- 

ralları göz önünde bulundurulmalıdır. 

Tek Yazarlı Alıntı 

Yazarın sadece soyadı ve eserin yayımlandığı tarih verilir. Örnek: (Finney, 

1971: 18). 

İki Yazarlı Alıntı 

Yazarların sadece soyadları ve eserin yayımlandığı tarih verilir. Örnek: 

(Dannenbring ve Bregman, 1978: 63). 

https://apastyle.apa.org/
https://www.isnadsistemi.org/
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3-5 Yazarlı Alıntı 

Yazarların adının ilk geçtiği yerde hepsinin soy isimleri verilir. Daha sonra 

bu yazarlara tekrar alıntı yapıldığında ise sadece ilk yazarın soy ismi ile vd. ifadesi 

yazılır. Örnek: (Bradley vd., 1999: 143). 

Altı veya Daha Fazla Yazarlı Alıntı 

Yazarların adının ilk geçtiği yer de dâhil olmak üzere sadece ilk yazarın soy 

ismi ve “vd.” ifadesi yazılır. Örnek: (Brown vd., 2014: 83). 

Film, TV Programı veya Kaynak Kişi 

Normal eser gibi Soyadı, yıl yazılır. Örnek: (Uçakan, 1993), (Uygun, 2018) 

ve (Demiroğlu, 2017) 

Alıntı yapılırken dikkat edilecek diğer noktalar şu şekildedir: 

• Birden fazla yayından alıntı yapılması durumunda yayınların ilk yazar- 

larının soy isimleri dikkate alınarak alfabetik sıralama yapılır. Ayrıca yayınlar bir- 

birlerinden noktalı virgül ile ayrılır. Örnek: (Anderson, 2005; Calvo ve Lang, 2004; 

Carretie, Hinojosa, Marin-Loeches,Mecado ve Tapia, 2004; Nummenmaa, Hyona 

ve Calvo, 2006). 

• Tüm kaynaklarda alıntının yapıldığı sayfa numarası yıldan sonra ve- 

rilir. Örneğin: (Csikai ve Chaitin, 2006: 112). 

• Bir yazarın aynı yılda yayınlanan birden fazla yayınından alıntı ya- 

pılacaksa yıldan sonra a, b ve c şeklinde kodlama yapılır. Örnek: (Meriç, 2000a) 

• Yapılan alıntı cümle içerisinde verilecek ise yazarların soy isimle- 

rinden sonra yayının yılı paranteze alınır ve metne devam edilir. Örnek: (Kağıtçı- 

başı ve Berry’nin (1989) değindiği gibi…). 

• Alıntı bir kurumdan yapılmış ise ilgili kurumun ilk geçtiği yerde açık 

ismi ve yanında kısaltması yazılır. Bu kaynağın tekrar kullanılması durumunda ise 

sadece kısaltması verilmelidir. Örnek: (Yüksek Öğretim Kurumu [YÖK], 2010). 

• Kanun, yönetmelik veya yönergelerden alıntı yapıldığında ilk geç- 

tiği yerde açık ismi ve yanında kısaltması yazılır. Bu kaynağın tekrar kullanılması 

durumunda ise sadece kısaltması verilir. Ayrıca kaynağın adının yanına köşeli pa- 

ranbitirme çalışması içerisinde [yayım tarihi ve madde numarası] verilir. Örnek: 

(İlköğretim ve Eğitim Kanunu [İEK], 1961: madde 22). 

• Yazarların kaynakların orijinallerine ulaşmaları gerekmektedir. Bu 

durumun mümkün olmadığı koşullarda ise aktarana alıntı yapılarak ilgili kaynak 
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kullanılabilir. Örnek: (Sanlı, 1973’ten aktaran: Çakın, 1997: 12). Kaynaklar bölü- 

münde ise yalnızca alıntı yapılan kaynağa yer verilir. 

• Aynı soyadına sahip ilk yazarların adlarının baş harfleri soyadları ile 

birlikte verilir. Örnek: (R. D. Luce’un (1959) ve P. A. Luce’un (1986) araştırmala- 

rında...). 

• Aynı yazarın, birden fazla yayınından alıntı yapılmak istendiğinde 

yazarın soy ismi ve yıllar virgül ile ayrılarak yan yana verilmelidir. Örnek: (Smith 

ve Sam, 1991, 1993). 

• Yazarı olmayan kaynaklara “Anonim” olarak atıfta bulunulur ve sa- 

dece yıl ile birlikte yazılır. Örnek: (Anonim, 1983). 

• Tarihsiz çalışmalar “bt” ile belirtilir. Örnek: (Eflatun, bt). 

• Tablo, şekil, resim vb. bir kaynaktan alınmış ise hemen alt kısmına, 

metin içi kaynak gösterme kurallarına göre “kaynak: yazarın soyadı, yıl” şeklinde 

alıntının yapıldığı kaynak verilmelidir. 

• Tablo, şekil, resim ve benzerlerinin kaynağı hemen altında yukarı- 

daki örneklere uygun olarak verilmelidir. 

 
 

1.3.2.5. Sonuç 

Bu başlık büyük harflerle, koyu(bold), ortalı ve üstten 5 cm. aşağıda olacak 

şekilde yazılmalıdır. Başlıktan sonra bir satır boşluk bırakılır. 

Bu bölümde; çalışmada ulaşılan genel sonuçlar mümkün olduğu kadar kısa, 

öz ve anlaşılır bir biçimde belli bir sıra, düzen ve mantık çerçevesinde tekrara 

düşmeden yazılır. Bulgular ve literatür karşılaştırmalarından çok elde edilen ve 

ulaşılan net sonuçlar verilir. Konuyla ilgili ileriye dönük yapılacak çalışmalara 

veya tartışmalara değinilebilir. Ayrıca konuyla ilgili çalışma yapacak olanlar için 

sonuç baş- lığı altında birtakım önerilerde bulunulabilir. Sonuç ve öneriler bölümü 

genel kom- pozisyon biçiminde yazılabileceği gibi, varılan sonuçlar ve ortaya 

konulan öneriler bu kompozisyonu bozmayacak şekilde maddeler halinde de ifade 

edilebilir. Bu başlık altında alt başlıklara yer verilmez. 
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1.3.3. Son Kısım 

 

 
1.3.3.1. Kaynaklar 

Bu başlık büyük harflerle, koyu(bold), ortalı ve üstten 5 cm. aşağıda olacak 

şekilde yazılmalıdır. Başlıktan sonra bir satır boşluk bırakılır. 

Çalışmanın kaynaklar bölümünde, çalışma sırasında gönderme yapılan ya 

da alıntılanan kaynakların tümü eksiksiz bir biçimde verilir. Kaynakların yazımında 

temel olarak aşağıdaki ilkeler takip edilir: 

Metin içerisinde gönderme yapılmayan kaynaklara “Kaynaklar” bölümünde 

yer verilmez. 

• Kaynaklar yazar soyadına göre alfabetik sıralanır ve sıra numarası 

kullanılmaz. Ana bilim dalı gereklerine uygun olarak, bazı çalışmalarda kronolojik 

sıralama da yapılabilir. Soyadları aynı olan farklı yazarlara ait kaynaklar yayın 

tarihi büyükten küçüğe doğru sıralanır. 

• Kaynakların birinci satırı en solda, diğer tüm satırları 1,25 cm 

içeriden yazılır. 

• Aynı yazarın farklı eserlerinden alıntı yapılmış ise bu kaynaklar ta- 

rihi büyükten küçüğe doğru sıralanır (APA) ya da eser isimleri dikkate alınarak 

alfabetik olarak sıralanır (The Chicago Manual of Style). Aynı yazarın aynı tarihli 

eserleri ise tek yazarlıdan başlayarak sıralanmalıdır. 

• Kaynakça, Kitaplar, Makaleler veya Yazmalar gibi başlıklara 

bölünmeden tek parça halinde verilmelidir. 

• ----Kaynakçada aynı yazarın birden çok eseri varsa yazar adı tekrar 

edilmeli, ----, veya _, gibi çizgiler kullanılmamalıdır. 

• DİA, Yay. İst. gibi kısaltmalar kullanılmamalıdır. 

 

 
1.3.3.1.1. Dipnotlu Kaynak Gösterme Yöntemine Göre Kaynaklar 

Örneği 

Kitaplar 

Karaman, Hüseyin. Nurettin Topçu’da Ahlak Felsefesi. İstanbul: Dergâh 

Yayınları, 2000. 
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Topaloğlu, Bekir & Çelebi, İlyas. Kelâm Terimleri Sözlüğü. İstanbul: İSAM 

Yayınları, 2010. 

Topaloğlu, Bekir & Yavuz, Y. Şevki & Çelebi, İlyas. İslam'da İnanç Esas- 

ları. İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayın- 

ları, 1998. 

Karaman, Hayrettin vd. Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir. 5 cilt. Ankara: 

Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 2014. 

Çeviriler 

Mahmud, Abdülhalim. Muhâsibî Hayatı Eserleri Fikirleri, çev. M. Beşir 

Eryarsoy. İstanbul: İnsan Yayınları, 2005. 

Kitap Bölümü veya Diğer Kısımlar: 

Ulrich, Rudolph. “Mâtürîdîliğin Ortaya Çıkışı", çev. Ali Dere. İmam 

Mâturîdî ve Mâturidilik içinde, ed. Sönmez Kutlu. 154–186. Ankara: 

Kitâbiyât Yayınları, 2003. 

Osmanlıca veya Arapça Eserler 

Nev‘îzâde Atâî. Hadâiku’l-hakāik fî tekmileti’ş-Şekāik. nşr. Abdülkâdir Öz- 

can. İstanbul: Çağrı Yayınları, 1989. 

Cüveynî, İmâmü’l-Harameyn. el-İrşâd ilâ kavâtı‘i’l-edille fi usûli’l-i‘tikâd. 

nşr. M. Yûsuf Mûsâ & A. Abdülhamîd. Kahire: Mektebetü’l-Hancî, 

1369/1950. 

Yazma Eser 

Rüstüğfenî, Ebü’l-Hasan. el-Fevâid, Mecmû‘u’l-havâdis ve’n-nevâzil. Sü- 

leymaniye Ktp., Yeni Cami, no. 000547, 53a-126b. 

Makale 

Türcan, Galip. “Kelâm’ın Meşrûiyeti Sorunu: Ehl-i Sünnet Kelâmı ve Ol- 

gusal Gerçeklik Arasındaki İlişki”. Marife Dergisi 5/3 (2005): 175– 

193. 

Ansiklopedi Maddesi: 

Akün, Ömer Faruk. “Âlî Mustafa Efendi”. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm An- 

siklopedisi. 2: 416-417. Ankara: TDV Yayınları, 1989. 

Bitirme çalışması 

Keskin, Zahide. Uygulama ve Delilleri Açısından Namazda Ellerin Du- 

rumu. Rize: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Sosyal Bilimler 

Bölümsü, Yüksek Lisans Bitirme çalışmasıi, 2016. 
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İnternet Sayfası 

Sandıkçı, Muhittin. “Öğrencilerden Mehmetçik'e anlamlı destek”. Anadolu 

Ajansı. Erişim 23.02.2018. http://aa.com.tr/tr/turkiye/ogrencilerden- 

mehmetcike-anlamli-destek/1070737. 

Arşiv Belgesi 

Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA), İrade Mesâil-i Mühimme (İ. Mes. 

Müh), 2079. 

Gazete Makalesi 

Göka, Erol. “Değiştirir İnsanları Bir Anda, Para” Yeni Şafak, 9 Haziran 

2016. 

Göka, Erol. “Değiştirir İnsanları Bir Anda, Para” Yeni Şafak, 9 Haziran 

2016. Erişim 28 Şubat 2017. http://www.yenisafak.com/yazar- 

lar/erolgoka/ degistirir-insanlari-bir-anda-para-2029603. 

Film, TV Programı 

Uygun, Niyazi. “Pelin Çift İle Gündem Ötesi”. Program. Nuh Tufanı. TRT1, 

03 Ocak 2018. 

Uçakan, Mesut. İskilipli Atıf Hoca Kelebekler Sonsuza Uçar. Dram, 1993. 

Kaynak Kişi 

Demiroğlu, Mehmet. Rize doğumlu, 53 yaşında, İşçi emeklisi. Rize’de otu- 

rur. Görüşme 17.08.2017. 

 
1.3.3.1.2. Metin İçi Kaynak Gösterme Yöntemine Göre Kaynaklar 

Örneği 

Türkçe Kitap 

Kazgan, G. (2000). İktisadi düşünce (9. Baskı). İstanbul: Remzi Kitabevi. 

Yabancı Kitap 

Garnham, A., & Oakhill, J. (1997). Thinking and reasoning (4th ed.). 

Oxford: Blackwell. 

Editörlü Türkçe Kitap İçinde Bölüm 

Sucuoğlu, B. (1997). Özürlü çocukların aileleriyle yapılan çalışmalar. A. N. 

Karancı, (Ed.), Farklılıkla yaşamak aile ve toplumun farklı gereksi- 

nimleri olan bireylerle birlikteliği içinde (s. 35-56). Ankara: Türk 

Psikologlar Derneği Yayınları. 

http://aa.com.tr/tr/turkiye/ogrencilerden-
http://www.yenisafak.com/yazar-
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Editörlü Yabancı Kitap İçinde Bölüm 

Lang, P. J., Bradley, M. M., & Cuthbert, B. N. (1997). Motivated attention: 

Affect, activation, and action. In P. J. Lang, R. F. Simons, & M. Ba- 

laban (Eds.), Attention and orienting: Sensory and motivational pro- 

cesses (pp. 97–135). Mahwah, NJ: Erlbaum. 

Türkçe’ye çeviri Kitap 

Bahtin, M. M. (2004). Dostoyevski poetikasının sorunları (Çev. Ç. Soyde- 

mir) İstanbul: Metis. 

Türkçe Makale 

Özkaptan, C. ve Tekinalp, O. (2003). Uzay uygulamalarında küçük uydula- 

rın yeri ve maliyet etkenleri. Pivolka, 1(7), 3-13. 

Yabancı Makale 

Light, M. A., & Light, I. H. (2008). The geographic expansion of Mexican 

immigration in the United States and its implications for local law 

enforcement. Law Enforcement Executive Forum Journal, 8(1), 73- 

82. 

Türkçe Yüksek Lisans Bitirme çalışması 

Demir, A. İ. (1993). Mütekaddimin devri kelamcılarına göre bilgi kaynağı 

olarak Keşf ve İlham (Yüksek Lisans bitirme çalışmasıi). 

https://bitirme çalışması.yok.gov.tr/Ulu- salBitirme 

çalışmasıMerkezi adresinden edinilmiştir. 

Türkçe Doktora Bitirme çalışması 

Gün. M. (2015). Likidite ve değerleme: Likit varlık ve likit olmayan varlık 

değerleri için iskonto değerlemesi, Türkiye hisse senedi piyasası için 

model uygulaması (Doktora bitirme çalışmasıi). https://bitirme 

çalışması.yok.gov.tr/UlusalBitirme çalışması- Merkezi adresinden 

edinilmiştir. 

Yabancı Yüksek Lisans Bitirme çalışması 

McNieI, D. S. (2006). Meaning through narrative: A personal narrative dis- 

cussing growing up with an alcoholic mother (Master's thesis). Ava- 

ilable from ProQuest Dissertations and Theses database. (UMI No. 

1434728). 

Yabancı Doktora Bitirme çalışması 

Adams, R. J. (1973). Building a foundation for evaluation of instruction in 

higher education and continuing education (Doctoral dissertation). 
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Retrieved from http://www.ohiolink.edu/etd/ 

Kongre/Sempozyum 

a. Türkçe Kongre Bildirisi 

Pişkin, M. ve Ayas, T. (2005, Eylül). Zorba ve kurban lise öğrencilerinin 

utangaçlık, içedönüklük, dışadönüklük ve özsaygı değişkenleri bakı- 

mından incelenmesi. VIII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik 

Kongresi’nde sunulan bildiri, Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim 

Fakültesi, İstanbul. 

b. Uluslarası Sempozyum Bildirisi 

Liu, S. (2005, May). Defending against business crises with the help of in- 

telligent agent based early warning solutions. Paper presented at the 

Seventh International Conference on Enterprise Information Sys- 

tems, Miami, FL. Abstract retrieved from 

http://www.iceis.org/iceis2005/abstracts_2005.htm 

Kanun, Yönetmelik veya Yönergeler 

İlköğretim ve Eğitim Kanunu. (1961). T.C. Resmi Gazete, 10705, 12 Ocak 

1961. 

Web Sayfasından Alınan Bilgi 

M.E.B. (1993). Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı 

Yönetmeliği. http://mevzuat.meb.gov.tr/html/21482_0.html adre- 

sinden 05. 09. 2016 tarihinde edinilmiştir. 

US ISBN Agency. (2004). The digital world and the ongoing development 

of ISBN. Retrieved from http://isbn.org/standards/home/isbn/digi- 

talworld.asp. on 03. 09. 2016 

Film ve TV Programı 

Uçakan, M. (1993). İskilipli Atıf Hoca Kelebekler Sonsuza Uçar. 

Uygun, N. (2018, Ocak 3). Pelin Çift İle Gündem Ötesi [Program]. Nuh Tu- 

fanı. TRT1. 

Kaynak Kişi 

Demiroğlu, M. (2017, Ağustos 17). Rize doğumlu, 53 yaşında işçi emeklisi, 

Rize’de oturur. 

1.3.3.2. Ekler 

Bu başlık büyük harflerle, koyu(bold), ortalı ve üstten 5 cm. aşağıda olacak 

şekilde yazılmalıdır. Başlıktan sonra bir satır boşluk bırakılır. 

http://www.ohiolink.edu/etd/
http://www.iceis.org/iceis2005/abstracts_2005.htm
http://mevzuat.meb.gov.tr/html/21482_0.html
http://isbn.org/standards/home/isbn/digitalworld.asp
http://isbn.org/standards/home/isbn/digitalworld.asp
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• Çalışmanın metni içinde yer alması halinde konuyu dağıtacak ve 

okumada sürekliliği engelleyecek nitelikte olan, buna karşılık dipnot olarak 

verilemeyecek kadar da uzun olan açıklamalar, geniş kapsamlı ve ayrıntılı deney 

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

sorularının listeleri, kolay bulunamayacak belgelerin kopyaları, istatistikler, uzun 

yasa metinleri, uzun konuşma metinleri, herhangi bir yöntemin detaylı açıklaması, 

uzun ve ayrıntılı tablolar, izin belgeleri vb. dokümanlar bu bölümde verilir. 

• Ekler, birbirinden ayırt edilmesi gerekecek sayıda ise rakamlarla 

(Ek-1, Ek-2, …) birbirini izleyecek biçimde numaralanır; her numaranın karşısına 

içeriğini belirten uygun bir başlık konur ve her bir ek, ayrı sayfadan başlayacak 

şekilde sunulur. Eğer ek, bir sonraki sayfada devam ediyorsa 

Ek-11 Halk Hikâyeleriyle İlgili Derleme Yapabilmek İçin Çeşitli 

Kurumlardan Alınan İzinler 

Ek-11 (Devam) Halk Hikâyeleriyle İlgili Derleme Yapabilmek İçin 

Çeşitli Kurumlardan Alınan İzinler 

şeklinde gösterilmelidir. 

• Ekler bölümünün sayfa numaraları, kaynaklar kısmının bitişini izle- 

yen sayfa numarası ile devam eder. 

• Ekler, “İÇİNDEKİLER” listesinde sırasıyla eksiksiz olarak ve tam 

adıyla verilir. 

• A4 boyutundan büyük harita ve benzeri ekler, metin içerisinde değil, 

bu kısımda verilir. Bu tür ekler sadece CD/DVD/SD kart olarak da verilebilir. 

CD/DVD/SD kart ekleri bitirme çalışmasının arka kapağının içine yapıştırılacak 

bir cep içine yerleştirilir ve üzerine bitirme çalışmasını hazırlayanın adı soyadı, 

“Ek numarası” yazılarak belirtilir (Örnek: Ek-3: Bilgisayar Programı CD’si-

DVD’si-SD kartı). 

 
 

1.3.3.3. Öz Geçmiş 

Bu başlık büyük harflerle, koyu(bold), ortalı ve üstten 5 cm. aşağıda olacak 

şekilde yazılmalıdır. Başlıktan sonra bir satır boşluk bırakılır. 

Bitirme çalışması yazarı, bitirme çalışmasının en son sayfası olarak “ÖZ 

GEÇMİŞ” başlığı altında ki şisel bilgilerini (Ek-11)’de gösterildiği gibi aktarılır. 
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Bu başlık altında, bitirme çalışmasını hazırlayan öğrencinin öğrenim gördüğü 

veya çalıştığı kurumlara, varsa yaptığı bilimsel faaliyetlere ve yayınlara, aldığı 

ödüllere ve kişisel bilgilerine, bir sayfayı aşmayacak şekilde yer verilir. 
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EKLER 

Ek-1: Dış Kapak Örneği  

 

 
T.C. 

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 

TARİH BÖLÜMÜ 

 

 

BİTİRME ÇALIŞMASININ BAŞLIĞI 

 

 

AD-SOYAD 

 

 

 

BİTİRME ÇALIŞMASI DANIŞMANI 

UNVAN AD-SOYAD 

 

 

 

BİTİRME ÇALIŞMASI 

RİZE-2020 

 

Kapak sayfası 14 

punto times new 

roman karakterinde , 

1.5  satır aralıklı 

olmalıdır. 
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Ek-2: İç Kapak Örneği 

T.C. 

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 

FEN EDEBİYAT FAKLTESİ 

TARİH BÖLÜMÜ 

 

 

 

BİTİRME ÇALIŞMASI BAŞLIĞI 

 

 

…………………………………. danışmanlığında, ………………………… tarafından hazırlanan 

bu çalışma, Tarih Bölüm Kurulu kararıyla oluşturulan jüri tarafından …/…/… tarihinde Tarih bilim 

Dalı’nda Bitirme Çalışması olarak kabul edilmiştir. 

 

 

Jüri Üyeleri                         Unvanı Adı Soyadı                             İmzası 

Başkan: 

Üye     : 

Üye     : 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Dr. Zehra ASLAN 

TARİH BÖLÜM BAŞKANI 
 

 

Tüm iç kapak; 12 punto, 1.5 

satır aralıklı, times new 

roman karakterinde olmalıdır. 
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Ek-3: Bitirme Çalışması Onay Sayfası Örneği 

 
 

KABUL VE ONAY 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih 

Bölümü’nde [Öğrencinin Adı Soyadı] tarafından hazırlanan [Bitirme Çalışmasının 

Adı] başlıklı bu çalışma, [Savunma Sınavı Tarihi] tarihinde yapılan savunma sınavı 

sonucunda oy birliği/oy çokluğuyla başarılı bulunarak jürimiz tarafından [Lisans 

Bitirme Çalışması] olarak kabul edilmiştir. 

 

 

Başkan: (Unvanı, Adı ve Soyadı, İmza, Kabul/Red) 

Üye: (Unvanı, Adı ve Soyadı, İmza, Kabul/Red) 

Üye: (Unvanı, Adı ve Soyadı, İmza, Kabul/Red) 

 

 

 

 

 

   / /   
 

İmza 

(Unvanı, Adı ve Soyadı) 

Bölüm Başkanı 
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Ek-4: İçindekiler Örneği (Birinci Seçenek) 

İÇİNDEKİLER 

KABUL VE ONAY ..................................................................................... x 

ÖN SÖZ ....................................................................................................... x 

İÇİNDEKİLER ............................................................................................ x 

ÖZET ........................................................................................................... x 

KISALTMALAR ......................................................................................... x 

TABLOLAR LİSTESİ ................................................................................. x 

ŞEKİLLER LİSTESİ ................................................................................... x 

GİRİŞ ........................................................................................................... x 

BİRİNCİ BÖLÜM 

BÖLÜM BAŞLIĞI 

I. BİRİNCİ DERECE BAŞLIKLANDIRMA ....................... x 

A. İkinci Derece Başlıklandırma ........................................................ x 

B. 

1. Üçüncü Derece Başlıklandırma ................................................. x 

2. 

a. Dördüncü Derece Başlıklandırma ......................................... x 

b. 

(1). Beşinci Derece Başlıklandırma ...................................... x 

(2) 

(a). Altıncı Derece Başlıklandırma.................................. x 

(b) 

II. BİRİNCİ         DERECE         BAŞLIKLAN- 

DIRMA. x 
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İKİNCİ BÖLÜM 

BÖLÜM BAŞLIĞI 

I. BİRİNCİ DERECE BAŞLIKLANDIRMA ....................... x 

A. İkinci Derece Başlıklandırma ........................................................ x 

B. İkinci Derece Başlıklandırma ........................................................ x 

II. BİRİNCİ DERECE BAŞLIKLANDIRMA ........................................ x 

SONUÇ VE ÖNERİLER ............................................................................. x 

KAYNAKLAR ............................................................................................ x 

EKLER ......................................................................................................... x 

ÖZ GEÇMİŞ ................................................................................................ x 
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EK-5: Özet Örneği 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi    

Bölümü: Tarih  

Bitirme Çalışması Türü: Lisans 

Bitirme Çalışması 

Danışman: Prof. Dr. Zehra ASLAN 

Hazırlayan:  

Yıl:  

Sayfa Sayısı: 

 

ÖZET 

 
 

BAŞLIK 

 
Özet Metni (150-200 kelime) 

 
Anahtar Kelimeler: 

Bitirme çalışması 
Yazım Kılavuzu 

|  



43  

 
 

Ek-6: Kısaltmalar Dizini Örneği 

age. : Adı geçen eser 

agm. : Adı geçen makale 

agb. : Adı geçen bildiri 

agy. : Adı geçen yayın 

agt. : Adı geçen bitirme çalışması 

b.a : Eserin bütününe atıf 

bk. : Bakınız 

by. : Basım yeri yok 

c. : Cilt 

cm : Santimetre 

çev. : Çeviren 

Doç. : Doçent 

Dr. : Doktor 

drl. : Derleyen 

dzl. : Düzenleyen 

ed. : Editör 

H : Hicri 

haz. : Hazırlayan 

Hz. : Hazret, Hazreti 

k.g. : Karşı görüş 

krş. : Karşılaştırınız 

M : Miladi 

md. : Madde 

p. : Page 

MÖ : Milattan önce 

MS : Milattan sonra 

No. : Numara 

öl. : Ölüm tarihi 

Prof. : Profesör 

s. : Sayfa 

S : Sayı 

ss. : Sayfadan sayfaya/sayfalar 

t.y. : Basım tarihi yok 

vb. : Ve benzeri, ve benzerleri, ve bunun gibi 

vd. : Ve devamı; ve diğerleri 

vr. : Varak 

vol : Volume 

vs. : Vesaire 

yy. : Yüz yıl 

Bitirme çalışması 
Yazım Kılavuzu 

|  
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Ek-7: Öz Geçmiş Örneği 
 

 

 
 

ÖZ GEÇMİŞ 
 

Adı, Soyadı  

Doğum Yeri ve 
Yılı 

 

Medeni Durumu  

Bildiği Yabancı 
Diller ve Düzeyi 

 

Öğrenim Durumu Başlama - Bitirme 
Yılı 

Kurum Adı 

Lise    

Lisans    

Yüksek Lisans    

Doktora    

Çalıştığı Kurum (/lar) Başlama - Ayrılma Yılı 

1.   

2.   

3.   

Üye Olduğu Bilim- 

sel ve Mesleki Ku- 

ruluşlar 

 

Katıldığı Proje ve 
Toplantılar 

 

Yayınlar  

Aldığı Ödüller  

İletişim (eposta)  

 

Bitirme çalışması 
Yazım Kılavuzu 

|  


