
BİTİRME TEZİ NASIL YAZILIR 



Başlamadan Önce… 

Zaman planlaması ! 

Araştırma Konusunun Seçimi (doğru kaynaklar, 
bilimsel bilgi !) 

Düzenli Çalışma (planınıza uyunuz, 
danışmanınızdan yardım alınız.) 

 



 
• İstanbul Ticaret Üniversitesi Lisans Bitirme Projesi Ana 

Yönergesi 
 

• http://www.ticaret.edu.tr/tr/Sayfa/Universitemiz/Mevz
uat/UniversitemizMevzuati/Yonergeler/LisansBitirmePr
ojesiAnaYonergesi 
 

• ww4.ticaret.edu.tr/bil  adresinden bitirme kılavuzunu 
indiriniz.  
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Bilimsel  Yayın Nedir 

• Kabul edilebilir temel bir bilimsel yayın; 
meslektaşlara gözlemleri değerlendirme, 
deneyleri tekrarlama, işlemleri değerlendirme 
imkanı verecek yeterli açıklamaya sahip 
olmalıdır. 

• Tekrarlanabilir olmayan ya da kontrol 
edilemeyen bir yazı yazmış iseniz, yaptığınız 
çalışmayı gerçekten yaptığınızı nasıl ispat 
edebilirsiniz? 



• Özgün olmayan bilimsel makaleler yok mudur? Bir 
bilimsel yazı mutlaka özgün ve orijinal olmak 
zorunda mıdır?  

• Genellikle “tarama/değerlendirme makalesi”, 
“konferans raporu”, “toplantı özeti” gibi farklı türde 
ve bilimsel olarak değerlendirilen yazılar, özgün 
olmayabilir ancak bilimsel yazı grubuna girerler.   

• Bu tarz yazılarda, yazar kendisi orijinal bir çalışma 
yapmamış, çeşitli çalışmalardan bir derleme 
hazırlamış olabilir, ancak çalıştığı araştırmalar 
üzerinde kendi özgün yorumunu yapabilir, ayrıca 
mutlaka yazısında yararlandığı kaynakları en ince 
detayı ile yayınlamalıdır. 



Amacınız Nedir? 

Araştırmanın Amacının Belirlenmesi  

• Tez yazarken ya da bilimsel bir çalışma 
hazırlarken araştırmanın amacının 
belirlenmesi hedefinize ulaşma konusunda 
size yön gösterecektir.  

• Neden bu çalışmayı yapıyorum? sorusunu 
kendi kendinize sorduğunuzda buna 
vereceğiniz cevap sizin araştırmanızın amacını 
ortaya koyacaktır. 

 



Kaynak Taraması  

• Seçtiğiniz konu ile ilgili olarak taradığınız kaynaklardan 
genel bir bilgi elde ettikten sonra içerik oluşturmak 
çalışmanızı yönlendirmek açısından size kolaylık 
sağlayacaktır.  

• Tezinize başlamak için yapmanız gereken en önemli şey, 
tezinizi kaç bölümde ele alacağınızı ve hangi bölümde 
hangi konulara yer vereceğinizi belirlemektir.  

• Ondan sonraki aşama ise her bölümün içinde yer alan 
konuları başlık ve alt başlıklar halinde düzenlemelisiniz.  

• Bu içerik oluşturma süreci sizin teziniz omurgası 
oluşturacak ve daha sonrasında ne yapacağınız somut 
bir şekilde ortaya koyacaktır. 
 



Kaynak Taraması  

• https://scholar.google.com.tr/ 

• http://ww4.ticaret.edu.tr/kutuphane/abone-
veritabanlari-2/ 

• http://ieeexplore.ieee.org/Xplore/home.jsp 

• http://www.sciencedirect.com/  

• https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/  
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Kullanılacak Dil  

• Tez yazarken kullandığınız dile dikkat edin! Abartılı 
ve süslü cümlelerden kaçınmak, konunun 
anlaşılması için sizin yararınıza olacaktır.  

• Sade bir dil kullanmaya gayret edin.  
• Tez sadece başka kaynaklardan alıntıladığınız 

bilgileri ard arda sıraladığınız bir çalışma değildir.  
• Konuyla ilgili kendi görüşlerinize de yer 

vermelisiniz. Dipnotlarla alıntıladığınız bilgileri ard 
arda dizmek yerine görüşünüzü destekleyecek 
alıntılar kullanmak çalışmanızı kalitesini 
arttıracaktır. 
 



Tezin İçeriği  

 



Tezin İçeriği 

• Önsöz 
Tezin oluşumuna katkı sağlamış kişi ve kurumlara teşekkür edilir. 

• İçindekiler 
Tez içerisindeki bölümler, alt bölümler ve sayfa numaralarının 
gösterildiği bölümdür. 

• Şekil Listesi 
Tezde kullanılan resim, grafik benzeri şekil adlarından oluşur. 

• Tablo Listesi 
Tezde kullanılan tablo listelerinden oluşur. 

• Sembol ve Kısaltma Listesi 
Tezde kullanılan sembol ve kısaltmaların listesinin olduğu bölümdür. 

• Özet 
Tezin kısaca ne için yazıldığı, hangi amaçla ve niçin yazıldığı ve hangi 
sonuca vardığı açıklanır. Başlık büyük harf ile ve Times New Roman 12 
punto ile yazılır. 
 



Tezin İçeriği 

• Summary 
Özet kısmının İngilizce karşılığıdır. Büyük harf ile Times 
New Roman 12 punto ile yazılır. 
1.Giriş 
Bu bölümde tezin tanıtımı yapılır. Tezin konusu, önemi 
ve bölümleri anlatılır. Son paragrafta ise izlenecek yol 
ve bundan yararlanacak olan kitle belirtilir. 

• 2.Genel Bilgiler 
Bu bölümde konular alt başlıklar halinde sıralanır. Tez 
konusu hakkında bilimsel, ulusal ve uluslararası 
kaynaklara dayanarak veriler aktarılır. 

• 3.Sonuç 
Öneriler kısmı da eklenebilir. Tez içerisinde elde edilen 
bili ve veriler değerlendirilir. 
 



Tezin İçeriği 

Sonuç içerisinde şu bilgilere yer verilir: 

 Bulgular ortaya koyulur. 

 Bulguların yorumu yapılır. 

 Sonuçlar belirtilir. 

 Geçerliliği hakkında yargıya varılır. 

 Bazen tezin kısmi özeti de verilebilir. 

 Bazı önerilerde bulunulabilir. 

 Bölümlerde anlatılmış olan konular yinelenmemelidir. 

 Sonuçta verilen veriler ve bilgiler kısa, açık, net 
olmalıdır. 

 



Tezin İçeriği 

• Kaynaklar 
Tez içerisinde kullanılan kaynaklar belirtilir. 

• Kaynakça yazılırken şu hususlara dikkat edilir: 
Araştırma içerisinde yararlanılan kaynakların hepsi 
kaynakça içerisinde gösterilir. 

• Eğer dipnot olarak gösterilmemiş atıfta bulunmalar var 
ise bunlara kaynakça içinde yer verilmez. 

• Kaynakça, yazarların soyadlarına göre alfabetik 
sıralamaya konulur. 

• Kaynakçada kaynaklar numaralandırılmaz ve sayfa 
numarası yer almaz. 

 



Kaynakların Gösterimi  
 

 
Raporda geçen atıflara raporda geçtiği sıraya göre 
[1], [2] gibi numara verilir. Yayınlar, Kaynaklar 
bölümünde sırasıyla; Yazar/lar, Başlık, Yayın yeri, 
Basım detayları, Yayın yılı ile verilir.  
 
 Kitap referansı için gösterim [1]  
Yazarın SOYADI, ADI., Kitap adı, Yayınevi, Basım Yeri, ISBN, Yayın 
yılı.  
[1] MERCER, P.A. ve SMITH, G., Private viewdata in the UK, 2nd 

ed., Longman, London, 123-4567-890, 1993 . 

 



 Dergilerdeki makaleler için gösterim [2].  
 

Yazarın SOYADI, ADI., Makalenin adı, Derginin Adı, Cilt no ve 
(bölüm no), sayfa numaraları, Yayın yılı.  
[2] EVANS, W.A., Approaches to intelligent information retrieval, 
Information processing and management, 7 (2), 147-168, 1994.  
 
  Konferans bildirileri için gösterim [3]. 
Yazarın SOYADI, ADI., Bildiri Adı, Konferans Kitapçığının Adı, 
Tarih ve Kongre Yeri, Basım Yeri: Yayınevi, sayfa numaraları, 
Yayın yılı.  
 
[3]SILVER, K., Electronic mail: the new way to communicate, 9th 
International Online Information Meeting, 3-5 December 1990 
London, Oxford: Learned Information, 323-330, 1991.  
 

 



 Tezler için gösterim [4]. 
Yazarın SOYADI, ADI., Tezin Adı, Yüksek Lisans/Doktora, Enstitü 
Adı, Yayın yılı.  
[4] AGUTTER, A.J., The linguistic significance of current British 
slang, Thesis (PhD), Edinburgh University, 1995.  
 
 Web sayfaları için gösterim [5].  
Yazarın SOYADI, ADI., Başlık [online], (Edition), Yayın Yeri, Web 
adresi:URL [Ziyaret Tarihi].  
 
[5] HOLLAND, M., Guide to citing Internet sources [online], 
Poole, Bournemouth University, 
http://www.bournemouth.ac.uk/library/using/ 
guide_to_citing_internet_sourc.html [Ziyaret Tarihi: 4 Kasım 
2014].  
 

 



• Ekler 
Ekler bölümü Tez çalışmasını bölecek kadar 
büyük ise ayrı bir bölüm içerisinde harfler ile 
belirtilir. 

• Özgeçmiş 
Fotoğraflı kısa bir özgeçmişten oluşur. 

 



Tez Sunumu 

 



Tez Sunumu  

• Tez sunumunuzda rahat ama şık bir kıyafet tercih ediniz. 
• Sunumunuz maksimum 15 dakikada bitecek şekilde 

hazırlanmış, önceden kendi kendinize sunularak denenmiş 
olmalıdır.  

• Teorik bilgilere çok kısaca yer veriniz, sunumunuzda sadece 
kendi yaptığınız çalışmayı anlatınız. 

• Sunumunuzda yazım hataları, imla hataları olmamalıdır. 
• Siz bu çalışmada neyi, nasıl, niçin, ne şekilde yaptınız? 

Sunumunuzun amacı budur.  
• Cevabını bilmediğiniz hiçbir tanım/kelime/vb. ifade 

sunumunuzda yer almamalıdır.  
• Juri üyelerinin sorularına kısa ve net cevaplar verin. 

Bilmiyorsanız dürüst olun ve bilmiyorum diyebilin. Aksi 
halde bilmediğiniz halde cevap vermek, sizi mahçup 
duruma düşürecektir.   


