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I. TEMEL KURALLAR 

 
Bu kılavuz, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Resim Bölümü öğrencilerinin mezun 

olabilmeleri için yükümlü oldukları “Bitirme Çalışması”nın tamamlanması sırasında 

uyulması gereken ölçüt ve ilkeleri içermektedir. 

 

A. BİTİRME ÇALIŞMASI DANIŞMANLARININ BELİRLENMESİ 

 

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Bitirme Çalışması ders sorumlusu öğretim 

elemanı danışman olarak atanır. 

 

B. BİTİRME ÇALIŞMASI TÜRLERİ 

 
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Resim Bölümü Bitirme çalışması teorik ve 

uygulamalı çalışmaları kapsar. Öğrenci 20-30 sayfa aralığında Bitirme Çalışmasına ek 

olarak an az 15 adet sanat çalışması yapmakla yükümlüdür. 

 (Kapak, Özet, İçindekiler, Tablo Listesi, Resim Listesi, vb. ekler kelime sayısına 

eklenmez). 

Sanat çalışmalarının türleri danışman ve Bölüm Başkanlığının iznine bağlıdır. 

 
 

C. DANIŞMANLIK VE BİTİRME ÇALIŞMASI ÖĞRENCİSİNİN 

SORUMLULUKLARI 

Dönem boyunca öğrenci, bitirme çalışması danışmanı ile haftalık olarak düzenli 

görüşmeler yaparak çalışmasında yönlendirilir. Öğrenci, danışmanı tarafından 

kendisine verilen ödevleri verilen süre zarfında yapmakla yükümlüdür. 

 

D. BİTİRME ÇALIŞMASI SAVUNMA SINAVI 
 

Bitirme Çalışmasını, ilgili öğretim elemanının danışmanlığında tamamlayan öğrenci, 

jüri önünde tamamladığı çalışmasının sunumunu multimedya araçları kullanarak 

yapar. Jüri; Bitirme Çalışması dersini yöneten Danışman öğretim elemanı ve yine 

öğrencinin bağlı olduğu bölümden Bölüm Başkanlığınca görevlendirilen iki (2) 

öğretim elemanı ile birlikte toplam 3 öğretim elemanından oluşur. Ayrıca, fakülte 

içerisinden ilgili alandan ya da alana yakın öğretim elemanları arasından iki (2) yedek 
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jüri üyesi belirlenir.  

 
Öğrenci savunma sınavı tarihinden en az bir hafta önce bitirme çalışmasının birer 

nüshasını danışmanına ve iki jüri üyesine teslim eder. 

 
Bitirme çalışması savunma sınavı, yarıyıl sonu sınavları sırasında program 

başkanlıklarınca belirlenen tarih, saat ve yerde yapılır. Bitirme çalışması sunuşları 

ilgili jüri üyelerinin belirleyeceği bir süre içerisinde ve bilgisayar ortamında (sunu 

yazılımı ya da benzer bir yazılım kullanılarak) sunulur. Öğrenci en az 15 eserden 

oluşan sergisini eş zamanlı olarak jüriye sunmak ile yükümlüdür.  Bu savunma sonucu, 

öğrenciye gerekçeli olarak bildirilir.  

 
Öğrencinin bitirme çalışması 100 puan üzerinden değerlendirilir; 60 ve üstü puan alan 

öğrenciler başarılı olarak kabul edilir, bu rakam da başarı notu olan harfe dönüştürülür. 

 

Sınavın sonucu, Form 2: Bitirme Çalışması Savunma Formunun proje danışmanı 

ve jüri üyeleri tarafından savunma sınavı sırasında doldurulup bölüm başkanlıklarına 

teslim edilmesiyle bildirilir1. 

 
E. BİTİRME ÇALIŞMASI TESLİM FORMATI 

 

Savunma sonrasında bitirme çalışması dosyası, dekanlık, bölüm başkanlığı ve jüri 

üyeleri arşivine 1’er nüsha olmak üzere teslim edilecektir. Bitirme Çalışması 

kapsamında gerçekleştirilen sanat çalışmalarından 1 adeti de bölüm başkanlığına 

teslim edilecektir. 

F. FİKİR HIRSIZLIĞI VE TELİF HAKLARI 

Bitirme çalışması, yalnızca jüriye yapılan bir sunum değil, öğrencinin mezuniyetiyle 

beraber kariyerini de başlatacak üründür. Dolayısıyla bitirme çalışmasının hem 

akademik etik kurallara hem de fikir ve sanat eserleriyle ilgili yasalara uyması gerekir. 

Bir başkasının yapıtından yapılmış alıntıların belirtilmesi, başkalarına ait ürünlerin 

                                                      
1 Bitirme Çalışmasından mezun olmaya hak kazanan öğrenci Form 4-5: Mezuniyet Yeterlilik 

Formunu (I-II) danışmanına ve jüri üyelerine imzalatacak ve projesine ekleyecektir. 
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kullanımı için yazılı (resmi) izinlerin alınması gerekir Form 3: Telif Hakkı İzin 

Formu. Bu kurallara uymadığı tespit edilen öğrenci, dersten kalır ve disiplin kuruluna 

sevkedilir. 

İntihal, bir kişinin eserinde başka kişilerin ifade, buluş veya düşüncelerini kaynak 

göstermeksizin kendisine aitmiş gibi kullanmasıdır. 

Ulaşılan kaynak okunmak suretiyle kişi kendi cümleleriyle beraber konuyu aktarma 

yolu tercih etmelidir. Kullanılan kaynak atıf yapılmak suretiyle belirtilecek ve 

kaynakçada gösterilecektir. Böylece intihal gibi bir sorun ortadan kalkacaktır. 

Yükseköğretim kurumları öğrencilerine verilecek disiplin cezaları ile soruşturma usul 

ve esasları 18.08.2012 tarihli ve 28388 sayılı resmi gazetede yayımlanan 

Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’nde düzenlenmiştir. 

Yönetmeliğin 7. maddesi gereğince “ Seminer, tez ve yayınlarında intihal yapmak.” 

suçu bağlamında yükseköğretim kurumundan bir yarıyıl için uzaklaştırma cezası 

öngörülmüştür. 

Bitirme Çalışması kapsamında verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi 

ile birlikte karar verilmek üzere bölüm kuruluna gönderilir. 

 

II. BİTİRME ÇALIŞMASI YAZIM KURALLARI 

Bu bölümde, bitirme çalışması yazımında kullanılacak kağıdın ve yazının özelliği, 

sayfanın düzeni, metin içinde kaynak gösterme, sayfaların numaralandırılması ile ilgili 

kurallar ve örnekler verilmiştir. 

 

A. BİTİRME PROJESİNİN BİÇİM ÖZELLİKLERİ 

Bitirme çalışması metni A4 (21x29.7 cm) boyutunda 70-100 gr birinci hamur beyaz kağıda 

yazılmalıdır. 

 

1. Kâğıt Özelliği 

Çalışma, A4 boyutunda (210 mm x 297 mm) ve en az 80 g/m², en çok 100 g/m²   birinci 

hamur beyaz kâğıda yazılmalıdır. Çoğaltma fotokopi ile yukarıda özellikleri belirtilen 
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kâğıda, net ve okunaklı olacak şekilde yapılmalıdır. 

2. Sayfa Düzeni 

Çalışmanın yazımında her sayfanın sol kenarından 4 cm, üst kenarından 3 cm, sağ 

ve alt kenarlarından ise 2,5 cm boşluk bırakılmalıdır. Çalışmanın hem dikey hem de 

yatay sayfalarına yazılan metinler bu sınırların dışına çıkmamalıdır. Yalnızca sayfa 

numaraları bu alanın dışında olup, sayfanın sağ üst kenarında olmalıdır. 

 

3. Yazı Özelliği 

Bitirme çalışması, bilgisayar ortamında uygun bir program kullanılarak yazılmalıdır. 

Çalışma, kâğıdın tek yüzüne yazılmalıdır. Yazı Times New Roman karakterlerinde ve 

12 punto büyüklüğünde olmalıdır. Tablolarda ya da formüllerde karşılaşılan zorunlu 

hallerde en fazla 12 ve en az 8 punto yazı büyüklüğü kullanılabilir. Alıntılarda yazı 

büyüklüğü 11 punto, dipnotlarda ise yazı büyüklüğü 9 punto olmalıdır. Alt ve üst 

indislerin yazımında düzyazı büyüklüğünden daha küçük bir karakter kullanılmalıdır 

(“MS Word” programında otomatik olarak verilen “üst simge” ve “alt simge” 

özellikleri kullanılabilir). Çalışma da özellikle belirtilmesi gereken kısımlarda (Latince 

tür adları gibi) “italik” yazı tipi stili kullanılabilir. Bunun dışında başka yazı tipi 

kullanılmamalıdır. Yazımda virgülden ve noktadan sonra bir karakter ara verilmelidir. 

4. Paragraf Düzeni 

Çalışma metni blok yazım şeklinde (paragraf başında girinti yok) ve iki yana yaslı 

olarak yazılmalıdır. Paragrafların en az üç cümle olacak şekilde yazılması uygun 

olanıdır. Ancak zorunlu hallerde paragraf üç cümleden az olabilir. Bölümler daima 

yeni bir sayfada başlamalıdır.   

Metin üzerinde yapılacak tüm düzeltme veya değişiklikler elektronik ortamda 

yapılmalıdır. Elle ya da çeşitli düzelticiler kullanılmamalıdır. 

 

5. Satırlar ve Aralıklar 

Çalışma 1,5 satır aralığında yazılmalıdır. Özel sayfa veya ana bölüm başlığından 

sonra; paragraflar ve kaynaklar arasında; her türlü alt başlık, doğrudan alıntı, eşitlik, 



7 
 

bitirme çalışması metni ile aynı sayfada yer alan tablo veya şekillerden önce ve sonra 

bir satır boşluk (18 nk) bırakılmalıdır. 

Ancak Özet, Şekil ve Tablo tanıtım yazıları, kaynaklar, doğrudan alıntılar ve dipnotlar 

tek satır aralığında olmalıdır. Tablo tanıtım yazılarından sonra ve şekil tanıtım 

yazılarından önce tek satır aralığında boşluk bırakılmalıdır. 

 

Çalışma metninin sağ kenarında tüm satırlar çerçeve içerisinde aynı hizada 

bitirilmelidir. Satır sonlarında kelimeler tek harften ve sayfanın son satırının son 

kelimesi de hiçbir şekilde bölünmemelidir.  

 

Çalışma metninde yapılacak maddelemeler belirli bir sistem dâhilinde yapılmalıdır. 

Örneğin; maddelemeler de sürekli a., b., c. vb. veya 1., 2., 3., vb. kullanılması gibi.  İki 

madde /numara arasında boşluk bırakılmamalıdır. 

 

6. Yazı Dili 

Bitirme çalışmasının yazımında kullanılacak üslup yazara bağlı olmakla birlikte, 

anlatımda Türkçe yazım kurallarına uygun, kolay anlaşılabilir, üçüncü tekil şahıs 

ağzından, bilimsel, kısa ve öz cümleler kullanılmalıdır.  

Noktalama ve imlâ için Türk Dil Kurumu İmlâ Kılavuzu ve Türkçe sözlüğüne uyulmalıdır. 

Tezde SI birimleri kullanılmalıdır. Zorunlu durumlarda MKS birimleri de kullanılabilir. 

 

7. Sayıların Yazılışı 

• Büyük sayılar yazılırken, sayının son rakamından itibaren üçer üçer gruplandırma 

yapılıp bu üçerli gruplar arasında bir karakter boşluk bırakılmalıdır. Ancak, bu 

boşluklara nokta veya virgül konulmamalıdır. Örneğin bir milyonun yazılışı 

aşağıdaki gibi olmalıdır; 

Örn: 1 000 000 

• Ondalık sayıların yazımında sadece virgül kullanılmalı, virgül anlamında nokta 

kullanılmamalıdır. Art arda gelen ondalıklı sayılar noktalı virgül (;) ile ayrılmalıdır. 

Örn: 5,10 

• Sayılar metin içerisinde yazıyla yazılır. Buna karşılık saat, para tutarı, ölçü, 
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istatistik verilere ilişkin sayılarda rakam kullanılır. Saat ve dakikalar metin içinde 

yazıyla da yazılabilir:  

  

• Birden fazla kelimeden oluşan sayılar ayrı yazılır (iki yüz, üç yüz altmış beş).  

  

• Romen rakamları ancak yüzyıllarda, hükümdar adlarında, tarihlerde ayların 

yazılışında, kitap ve dergi ciltlerinde ve kitapların asıl bölümlerinden önceki 

sayfaların numaralandırılmasında kullanılabilir (XX. yüzyıl, 1.XI.1928, I. Cilt, XII. 

Cilt).  

 Sıra sayıları yazıyla ve rakamla gösterilebilir. Rakamla gösterilmesi durumunda ya 

rakamdan sonra bir nokta konur ya da rakamdan sonra kesme işareti konularak 

derece gösteren ek yazılır (15., 56., XX.; 5'inci, 6'ncı). Sıra sayıları ekle 

gösterildiğinde rakamdan sonra yalnızca kesme işareti ve ek yazılır, ayrıca nokta 

konmaz (8.'inci değil 8'inci, 2.'nci değil 2'nci).  

  

• Üleştirme sayıları rakamla değil yazıyla belirtilir (2'şer değil ikişer, 9'ar değil 

dokuzar, 100’er değil yüzer). 

 

8. Sayfaların Numaralandırılması 

Sayfa numaraları çalışmanın ön kısmını oluşturan sayfalarda Romen rakamları (i, ii, 

iii, iv, vb.) ile numaralandırılır. Bu rakamlar sayfanın sağ üst köşesine yazılır. 

Numaralandırmaya iç kapak sayfasından itibaren başlanır. Ancak iç kapak ve bitirme 

çalışması onay sayfalarına numaralar yazılmaz. Giriş bölümü ile başlayan metinden 

özgeçmişe kadar olan (özgeçmiş de dâhil) sayfalar Arabi rakamlarla (1, 2, 3, vb.) 

numaralanır. Sayfa numaraları sağ üst köşeye yazılmalı, önünde ve arka yanında 

ayıraç, çizgi vb. gibi bir karakter kullanılmamalıdır. Sayfa numaraları metin için 

kullanılan yazı karakteri ile yazılmalı, yazı boyutu metin için kullanılan boyutun bir 

altı (11 punto) olmalıdır. 

9. Bölüm Düzeni 

Çalışma metni genel olarak "GİRİŞ" bölümü ile başlayıp, "ÖNERİLER" bölümüyle 

sona ermektedir. Bu iki temel bölüm arasında yer alacak bölümler ve başlıkları çalışma 
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metnine ve kapsamına bağlı olarak yazar tarafından belirlenir. Çalışmanın bölümleri 

belirlenirken gereksiz ayrıntıya inilmemeli, bölüm ve alt bölümlerin birbirlerine göre 

öncelik sırasına dikkat edilmelidir. Ayrıca, her bölüm de kendi içinde alt bölümlere 

ayrılabilir. Bu alt bölümler ve başlıkları için aşağıdaki hususların göz önünde 

bulundurulmasında yarar vardır.  

a) Her başlık ait olduğu ana/alt bölümün neyle ilgili olduğunu açık bir şekilde 

belirtmelidir.  

b) Birinci dereceden başlıklar büyük ve koyu harflerle yazılmalıdır.  

c) İkinci ve üçüncü dereceden başlıklar koyu ve başlığı oluşturan kelimelerin ilk 

harfleri büyük yazılır.  

d) Dördüncü dereceden başlıklar koyu, italik ve başlığı oluşturan kelimelerin ilk 

harfleri küçük yazılır. Diğer başlıklar dördüncü derece başlıklar ile aynı olmalıdır.  

e) Yukarıda belirtilen başlıklardan farklı olarak kullanılmak istenen ara başlıklar 12 

punto yazılmalıdır. Ancak kesinlikle koyu olarak yazılmamalıdır. Ara başlıklar sadece 

düz ve altı çizili veya sadece italik veya italik ve altı çizili olacak şekilde yazılmalıdır.  

f) Tüm bölüm başlıkları sol sayfa boşluğuna dayalı olarak numaralandırılmalıdır.  

g) Başlıkların birinci satıra sığmaması durumunda ikinci satır metinle hizalayarak 

yazılmalıdır.  

h) Birinci derece başlıklardan sonra 2 satır (veya 36 nk) boşluk, diğer başlıklardan 

sonra ise 1 satır (veya 18 nk) boşluk bırakılmalıdır. 

B. BİTİRME ÇALIŞMASI İÇİNDE KAYNAK GÖSTERME 

Bitirme çalışmasında yer alan ve yazarın kendi ürünü olmayan her türlü ifade, bulgu, 

bağıntı, şekil, tablo vb. gibi tüm alıntılarda kaynak gösterilmelidir. Değinilen 

kaynaklar ya da kaynak gösterilmeden yapılan alıntılar Kastamonu Üniversitesi 
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Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulunun açıkladığı etik kurallara uymalıdır ve bu 

durum yazarın sorumluluğundadır. 

Kaynak gösterme bilimsel bir çalışmanın vazgeçilmez öğeleridir. Kaynak gösterme, 

çalışma sırasında bir başka çalışmanın belirli bir cümle, paragraf ya da kavramının, 

tartışma, eleştiri ya da vurgulama amacıyla ödünç alınması nedeniyle; bir başka 

çalışmanın özel bir bölümü, cümlesi, kavramı vb. yerine, çalışmanın bütününden 

etkilenilmesi ya da o çalışmanın genel yarısının eleştirilmesi, değerlendirilmesi gibi 

durumlarda; çalışma sırasında değerlendirilen, eleştirilen vb. çalışmaların belirli 

kısımlarının kullanıldığının gösterilmesi amacıyla yapılır. Kaynak göstermenin temel 

amacı, araştırmacının kendi bitirme çalışmasını ya da kendi konusunu oluştururken 

dayandığı, eleştirdiği ya da tartıştığı vb. kaynakları göstermektir. 

 

Çalışma içinde değinilen her kaynak, bitirme çalışmasının "KAYNAKLAR" 

bölümünde mutlaka yer almalıdır; öte yandan, çalışma da değinilmeyen herhangi bir 

kaynak ise bu bölümde bulunmamalıdır.  

  

Son yıllara kadar bilimsel çalışmalarda; Kaynak gösterme, gönderme yapma, 

alıntılama ve kaynakça hazırlama gibi aşamalarda, ağırlıklı olarak “Dipnot Sistemi” 

olarak da bilinen Chicago of Manual Style (CMS) kullanılmıştır. Bugün Chicago 

sistemi, bu etkinliğini yitirmiş gözükmektedir. Son zamanlarda özellikle Sosyal 

Bilimlerde American Psychological Association (APA) stili kullanılmaktadır. 

Aşağıda her iki sisteme ait örneklemeler ve gerekli açıklamalar yapılmıştır. 

 

1. American Psychological Association (APA) Sistemi İle Kaynak Gösterme 

APA sistemine göre alıntılar, metin içinde parantezler kullanılarak yapılır. Parantezler 

içinde alıntı yapılan yazarın soyadı, eserin yayın yılı ve sayfa numarası yer alır. 

Parantez İçi Sisteme Ait Genel Kurallar  

  

• Hazırlanan bir metinde, kaynaklarla ilgili künye bilgileri dışında bir açıklama 

gerekiyorsa, bu amaçla dipnot ya da son not sisteminden yararlanılır. Örneğin yazarın 

unvanı, çalıştığı kurum ve uzmanlık alanı ya da bir terimin anlamı, hatırlatma notu 
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verme gibi amaçlar için bu yöntem kullanılır. çalışmanın herhangi bir sayfasında 

metnin içinde yazılması halinde konuyu dağıtıcı ve okumada sürekliliği engelleyici 

nitelikteki çok kısa ve öz açıklamalar birkaç satır halinde aynı sayfanın altına dipnot 

olarak verilebilir. 

 

• Dipnotlar sayfa içindeki ana metinden sonra iki aralık bırakılarak, soldan sağa sayfanın 

ortasına kadar çizilen sürekli bir çizgi ile ayrılmalıdır. Sayfanın alt kenarında 

bırakılması gereken boşluğa kesinlikle taşmamalıdır. Dipnot çizgisi ile dipnot 

numarası arasında bir aralık boşluk bırakılmalıdır. Dipnot numarası simge olarak 

seçilmeli ve dipnotun ilk satırı ile arasında bir karakter boşluk bulunmalıdır. Dipnotun 

açıklamasında 9 punto kullanılmalıdır. Dipnotlar her sayfa içinde belirme sırasına göre 

“*” den başlayarak numaralandırılmalı ve dipnot açıklaması mutlaka değinmenin 

geçtiği sayfada yer almalıdır. 

 

• Eğer metin içinde başka bir metne sadece gönderme yapılmışsa ya da başka bir 

metinden ilham alınmış; ama bu ilham, yazarın kendi plânlaması ve anlatımıyla ortaya 

konmuşsa, tırnak işareti kullanılmadan, ilgili metinden sonra parantez içinde yazar 

soyadı ve yayın yılı verilir. 

 

• Eğer metin içinde başka bir metinden alıntıya yer verilecekse, tırnak işareti mutlaka 

kullanılmalıdır. Alıntılanan metin, bir paragraf oluşturacak boyutta ise farklı bir 

biçimlendirme (daha küçük bir punto) ile verilmelidir. Kaynak metinle ilgili bilgilerin 

verilmesinde, yukarıdaki hususlara dikkat edilmelidir.  

  

• Alıntılanan metin, orijinal kaynaktan değil de ondan yararlanan bir kaynaktansa bu 

durum; parantez içinde kısa künye bilgileri verilirken orijinal kaynağın yazarının 

soyadı, yayın yılı, sayfa, aktaran, soyadı, yayın yılı, sayfa olarak belirtilir.  

  

• Metin içinde alıntı ya da gönderme yapılan metnin yazarı birden fazlaysa yazarların 

soyadları arasında “virgül” ve “ve bağlacı” kullanılır. Ancak yazar sayısı üçten 

fazlaysa ilk yazarın soyadından sonra vd. (ve diğerleri) ifadesinin kullanımı daha 

uygundur. 
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• Metin içinde bir yazara ait aynı yıl yayınlanmış iki çalışmadan alıntı yapılmışsa, 

eserlerin yayın yıllarında sonra, ayrım yapılmasını sağlamak amacıyla, a ve b gibi 

harflendirmeler yapılır.  

  

• Kaynaklarla ilgili bilgiler verilirken eksiklikler varsa; söz gelimi yayın yeri ya da 

yayıncı bilgisi kitapta yer almamışsa bu bilgiler verilmez; ancak sıralamada herhangi 

bir değişiklik yapılmaz.  

  

• Kitaplardan ve makalelerden yapılan doğrudan alıntılarda sayfa bilgisi mutlaka 

parantez içindeki bilgiler arasında yer almalıdır. Buna karşılık kitaplardan ve 

makalelerden yapılan dolaylı alıntılarda sayfa bilgisinin verilmesine gerek yoktur.  

  

• Alıntı, bir kitaptan yapılmışsa, kaynaklar bölümünde sayfa numarasının verilmesine 

gerek yoktur. Alıntı, bir makaleden ve kitap bölümünden yapılmışsa, kaynaklar 

bölümünde makalenin sayfa aralıkları bilgisine yer verilmelidir. 

 

Alıntı yapılan kaynağın metin içindeki gösterimi yazar sayısına göre farklılık 

gösterebilmektedir. Kaynakların metin içindeki gösterimleri örneklerle aşağıda 

verilmiştir. 

Tek Yazarlı Çalışma Örneği;  

  

• Aydınözü (2011) çalışmasında ……. 

• Karatekin (2013) tarafından yapılan araştırmada ….… bulunmuştur.  

• Çalışmada ….… adlandırılmıştır (Özdemir, 2005). 

• Balcı (2012) ….. tespit etmiştir.  

•Sönmez (1998) Türkiye’deki bölgesel eşitsizlikleri incelediği 

çalışmasında,……………...dır.   

• Türkiye’deki bölgesel eşitsizliklerin incelendiği bir çalışmada,..............…dır 

(Sönmez, 1998).  

• Sönmez’in 1998’de yayınlanan çalışmasında, Türkiye’deki bölgesel eşitsizlikler 

konusunda………..dır. 
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Not: İki ya da daha fazla aynı soyadlı yazar varsa ve yayın yılları aynı ise metin 

içinde bu kaynaklar yazarların ilk adlarının kısaltması ile birlikte verilir:  

  

• Özdemir (2000) ve S. Özdemir (2000) tarafından yapılan çalışmalarda…. 

 

İki Yazarlı Çalışma Örneği;  

  

• Özdemir ve Recepoğlu (2013) çalışmasında……  

• Hoy ve Miskel (2013) ….. olduğunu belirtmiştir.  

• Çalık ve Koşar (2014) ….. tespit etmişlerdir.  

• ………. etkili olur (Hoy ve Miskel, 1991).  

• Yöntem en genel anlamda ………...tanımlanır (Dembo ve Gibson, 1985).  

• Dembo ve Gibson’a (1985) göre ………………….……......................dır.  

  

Üç, Dört veya Beş Yazarlı Çalışma Örneği;  

 İlk geçtiği yerde:  

  

• Borau, Ulrlich, Sosyal ve Shen (2009) tarafından yapılan araştırmada ...  

• William, Johns, Smith, Bruce ve Bradley (1994)........................buldu.  

  

Sonraki atıflarda:  

  

• Borau vd. (2009) ………. olduğunu vurgulamıştır.  

• Williams ve diğerleri (1994) tarafından yapılan……………………  

 

Not: İkiden fazla yazarlı eserler kaynak gösterildiğinde, eser Türkçe ise ilk yazarın 

soyadından sonra ve diğerleri anlamına gelen “vd.” kısaltması kullanılabilir.  

  

Altı veya daha Fazla Yazarlı Çalışma Örneği;  

 • Abisel vd. (2005) … çalışmasında  

• Sayılan ve diğerleri (2005)....................................................... 
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Gruplar (Yazar olarak)  

  

Grup isimleri yazar gibi ele alınır (kurum, dernek, hükümet kuruluşları ve çalışma 

grupları). Genellikle metin içinde her geçtikleri yerde yazılırlar. Bazı grup yazarlarının 

ismi ilk geçtiği yerde açıkça yazılır ve sonra kısaltılarak kullanılır. Kısaltmalar, 

okuyucu için yeterince bilgi verecek şekilde olmalıdır ve kaynakçaya da hiç bir güçlük 

olmadan yerleştirilebilmelidir. İsim uzunsa ve eğer kısaltması kolaylıkla okunabilir ve 

biliniyor ise, ikinci ya da daha sonra geçtiği bir yerde kısaltma kullanılır. Eğer isim 

kısa ise veya kısaltma anlaşılmıyorsa, her geçtiği yerde açık adını yazmak daha 

yararlıdır.  

  

• (Milli Eğitim Bakanlığı [MEB], 1991).  

Daha sonraki göstermelerde (MEB, 1991). 

Aynı parantez içinde iki veya daha çok çalışma  

  

• (Köklü ve Büyüköztürk, 1991, 1993); (Balcı, 1984, 1990, 1993, basımda). 

 

Aynı yazarın aynı yıl yaptığı çalışmaları  

  

• (Demir, 1990a, 1990b, 1990c; Yılmaz, 1992 basımda-a, 1992 basımda b) 

 

Yazarları farklı iki veya daha fazla çalışma  

  

• Çeşitli çalışmalar …………………..…..... (Başaran, 1984; Bursalıoğlu, 1987; 

Taymaz, 1984). 

 

Aynı anda birden fazla kaynağa değinme yapılıyorsa, bunlar en eski yayından en 

yeni yayına doğru sıralanmalı ve yayın araları noktalı virgül ile ayrılmalıdır.  

  

• Gösterimler, gerçeği çoğunlukla somut olarak betimleyen ve var olanı başka 

ifadelerle içine alabilen yapıdır (Palmer, 1978; Karput, 1985; Goldin, 1987).  
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Bir komisyon ya da kurum tarafından hazırlanan ve yazarı belirtilmeyen 

yayınlarla kurum ve kuruluşlar tarafından yazarsız yayınlanan kaynaklar, eser 

Türkçe ise Anonim, yabancı dilde ise Anonymous ve yıl olarak belirtilir.  

  

• Sarımsak üretimi Kastamonu yöre insanının en önemli gelir kaynaklarından biridir. 

Yıllar içinde istikrarsız fiyat dalgalanmaları sebebiyle üretim miktarları da 

dalgalanmakla beraber, genel bir artış söz konusudur (Anonim, 2004)  

• Dünya üzerinde iş kazaları nedeniyle yılda yaklaşık 300.000 kişi ölmektedir 

(Anonymous, 2008).  

Aynı yazar(lar)ın değişik tarihlerdeki yayınlarına aynı anda değinme yapılıyorsa, 

yayınlar tarih sırasına göre eskiden yeniye doğru virgül ile ayrılarak 

sıralanmalıdır.  

  

• Hassas ekim makinalarının performansının belirlenmesinde kullanılan deneme 

ölçütlerinin, tohum büyüklüğü ve filizlenme şekli sebepleriyle sarımsak ve arpacık 

soğanı dikim makinalarında kullanılmasının uygun olmadığı belirtilmiştir (Ünal, 2005, 

2006). 

• Türkiye’de tarım sektöründe iş kazası riski diğer sektörlerden fazladır (Ünal vd., 

2008a, 2008b). 

 

İkincil kaynaklardan alıntı yapılırken metin içerisinde asıl yararlanılan kaynağa 

atıfta bulunulur. Kaynaklar bölümünde ise sadece ikincil kaynağın bilgileri 

verilir.  

  

• Gülme her bir bireye daha sağlıklı bir yaşam sağlar, mizah en az aşk kadar önemlidir 

ve bütün hastalıklara çare olabilir (Adams, 1998’den aktaran Franklin, 2008: 1-2).  

  

Not: Kaynak listesinde bütün künye bilgileri ile yer alır, Adams’ın kimlik bilgileri 

kaynaklar bölümünde gösterilmez.  

  

• Mizahın en kısa ve öz tanımını Einstein yapmıştır: “mizah, gülen düşüncedir” Mizah, 

gerek ortaya çıkması gerekse yorumlanması aşamalarında, zekâya ve sistemli bir 
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düşünce bütünlüğüne gereksinim duyar. “Komik” olan bir şeye gülebilme yeteneğine 

“mizah anlayışı” denir. Mizah güldürmek amacıyla yazılan her şeydir. Sadece insanlar 

gülebilirler (Millspaugh, 1979, s. 2644’ten aktaran Özkan, 2008, s.14).  

  

İnternet kaynaklı bilgiler, metin içerisinde yazar (kişi/kurum) adı ve yılı verilerek 

belirtilmelidir. Yazarı belirlenemeyen İnternet kaynaklarına atıf yapılması 

gereken durumlarda büyük harflerle URL-sıra numarası, yıl şeklinde 

yazılmalıdır.  

  

• “Zeolit’’ kelime olarak “Kaynayan Taş’’ anlamında ve ısıtıldığında patlayarak 

dağılan bir volkanik mineraldir (URL-1, 2002). 

 

Doğrudan ve Dolaylı Alıntılar  

 

Doğrudan Alıntı  

 

Bir kaynaktan doğrudan alıntı yaparken; alıntı 40 kelimeden az ise tırnak işareti ile 

metin içerisine yazılır. 

 

Örnek 1:  

 Karasar (2011, s. 32)’ ın belirttiği üzere “yirminci yüzyıl dünyası, bilimsel ve teknik 

gelişmelerin, şimdiye kadar görülen en hızlı ve en büyük atılımlarına tanık olmuştur”.  

  

Örnek 2:  

 Bilimi çeşitli şekillerde tanımlamak mümkündür. Örneğin, Yıldırım (1991, s. 95) 

bilimi “dünyamızda olup biten olguları ‘betimleme ve açıklama’ yoluyla anlama 

girişimidir” şeklinde tanımlıyor.  

  

Alıntı 40 kelimeden fazla ise ayrı bir paragraf halinde (ana metnin son satırından 

başlayarak 1,5 satır aralığı boşluk bırakılır) , yazının sağından ve solundan 1 cm içeri 

girinti yapılarak ve blok hizalama şeklinde tek satır aralığı boşluk bırakılarak 

yazılmalıdır. Ayrıca yazı boyutu 10 puntoya düşürülmelidir. 
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Örnek 1:  

  

…Bağımlı değişken, bir tür “sonuç” olup, araştırmacıyı rahatsız eden ve açıklanması 

istenen durumdur. Bağımlı değişken, araştırmacı tarafından seçilir ve bunun hakkında 

toplanacak bilginin problem çözümüne ışık tutması beklenir. Örneğin, bir araştırmada 

“öğrenci başarısını etkileyen faktörler” üzerinde durulmak isteniyor ise, burada, 

çeşitli faktörlerden etkilenmesi beklenen “öğrenci başarısı” bağımlı değişken olarak 

alınabilir (Karasar, 2011, s. 61) 

Eğer alıntı yapılan metinde aynı cümle içinde kelime atlanarak yazılıyorsa bu üç nokta 

(...) ile, eğer bazı cümleler atlanıyorsa bu dört nokta (....) ile belirtilmelidir. 

Örnek:  

  

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. ... Hipotez, doğa yasası, teori, nedensellik ve olasılık ilkeleri 

gibi kavramları ele almaya ihtiyaç vardır (Yıldırım, 1991). 

  

Dolaylı Alıntı  

Dolaylı (endirekt) kaynak olarak adlandırılan, eldeki bir yayında belirtilen ancak 

ulaşılamayan kaynaktan aktarım, mutlaka gerekiyorsa ve az sayıda yapılmalıdır. 

Bir kaynaktan dolaylı alıntı; aşağıda verilen örnekteki gibi yapılmalıdır.  

 

 Örnek:  

 Bilim ve teknik alanında 20. yüzyılda diğer yüzyıllara göre daha hızlı ve daha geniş 

çapta gelişmeler yaşanmıştır (Karasar, 2011). 

 

Lowe, Lia ve Greenland (1999)’ın belirttiğine göre, Haas (1980) en yaygın diyabet 

komplikasyonunun nöropati olduğunu bulmuştur. 

 

2. Klâsik Dipnot Sistemi ([CMS] Chicago of Manual Style) 

Dipnotlar, her sayfada metnin en son satırının altında, tek satır aralık bırakılarak 

sayfanın sol kısmından başlayan kısa bir çizgiyle, metinden ayrılırlar. Sayfanın sol ve 

sağ kenar boşlukları arasındaki bu çizginin altında, tek satır aralık bırakılır. Dipnotlar 

bu kısma, birbirini izleyen numaralara uygun surette yerleştirilirler. Dipnot numaraları 



18 
 

danışmanın uygun bulması durumunda, her yeni bölüm için tekrar 1'den başlatılabilir.  

  

Dipnotlar, 9 punto Times New Roman/Times ile yazılır. Dipnot numaraları, 

noktalama işaretlerinden hemen sonra, ilgili kelime, cümle ve paragraf sonlarına yarım 

ara yukarıya yazılır ve parantez içine alınmaz. 

 

Genel kurallar:  

 • Referans dipnotlarında, ilgili kaynağa ilk kez referans veriliyorsa, bu referansta, 

eserle ilgili yazar adı ve soyadı, eser adı, yayına hazırlayan (veya editör), çeviren veya 

çizer adı ve soyadı, cilt, basım, baskı ve yayın bilgisi (cilt sayısı, basım sayısı, baskı 

sayısı, seri adı, yayın yeri, yayınevi, yayın tarihi), cilt numarası ve sayfa sayıları 

belirtilmelidir.  

• Bir eserde yazar, kişi veya tüzel kişi (kurum, kuruluş gibi) özelliğini taşıyabilir. 

Dipnotta, yazar adları, kaynak kitabın iç kapağında verildiği şekilde tekrarlanır. Yani 

önce yazar adı,(varsa önce ilk, sonra ikinci adı), sonra yazarın soyadı belirtilir. İki veya 

üç yazarlı eserlerde, her yazarın adı, eserin iç kapağında verilen sırayla ve aralarına 

virgül konularak verilir. Üçten fazla yazarı olan eserler için, sadece ilk yazarın adı ve 

soyadı verildikten sonra “ve diğerleri” anlamına gelen “v.d.” veya Latince “et. al.” 

ibaresi kullanılır. Atıf yapılan eserin iç kapağında herhangi bir yazar adı verilmemişse 

ve eserin yazar/ yazarları başka sayfa veya kaynaklardan da elde edilememişse, o 

zaman dipnot, eser adıyla başlar. Ancak, eserin yazarları başka sayfa veya 

kaynaklardan doğru olarak saptanmışsa, o zaman bu adlar, atıf yapılan eserin iç kapağı 

dışında bir yerden elde edildiklerini göstermek üzere, parantez içine alınırlar. İç 

kapakta, yazarın takma veya müstear adı kullanılmışsa, bu ad dipnotta da aynen verilir. 

Ancak, yazarın gerçek adı biliniyorsa veya saptanmışsa, takma addan sonra bir 

parantez veya köşeli parantez içinde gösterilebilir.  

• Kitap adı, atıf yapılan eserin iç kapağında olduğu şekilde verilir. Ancak, kitap adı, 

hem asıl ad, hem de tamamlayıcı ikinci ve/veya üçüncü adlardan oluşmuşsa, o zaman 

asıl ad ve tamamlayıcı ikinci ad arasına, iç kapakta olmasa bile iki nokta üst üste konur. 

Böylece, asıl ve tamamlayıcı adın birbirine karıştırılması önlenir.  

• Dipnotlarda kitap adları, koyu renk harflerle yazılır ve kitap adından hemen sonra 
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virgül konur. 

• Çeviri, yayıma hazırlanmış ve editörlü eserlerde: kitap, makale gibi eser adlarından 

sonra, çevirmen, yayıma hazırlayan ve editör parantez içerisinde gösterilir. İstenirse, 

bu işlev adları, “yay. haz., ed., çev., çiz.” şeklinde kısaltılarak da verilebilirler.  

• Makalelerde, yazarı/yazarların adından sonra virgül konur. Virgülden sonra makale 

adı, çift tırnak içinde ve italik verilir. Makale adından sonra yine virgül konulur. Bunu 

süreli yayının adı izler. Süreli yayın adı koyu punto ile verilir.  

• Dipnotlarda, yazar adı, eser adı, çeviren, çizen, hazırlayan kişilerin adlarından sonra, 

cilt, basım, baskı ve yayın bilgilerinin verilmesi şu şekildedir: Cilt bilgisi, atıf yapılan 

kitaplar için geçerlidir. Bir kitap, sadece bir ciltten ibaretse, cilt bilgisi verilmez. Kitap 

birden fazla cilt halinde yayımlanmışsa, bu durumda, kitabın kaç ciltten oluştuğu, 

örneğin 4 c. şeklinde belirtilir. Cilt sayısından sonra virgül konur ve eğer varsa basım 

ve baskı sayıları verilir. Atıfta bulunulan eser ilk basım (edition) ise, dipnotta basım 

sayısı belirtilmez. Ancak eserin , 2. veya daha sonraki basımlarından yararlanıldıysa, 

o zaman basım sayısı, “2. bs., 3. bs.” şeklinde belirtilir. Atıf yapılan eserin basım 

sayısının yanı sıra, baskı (print, printing) sayısı da mevcutsa (3. bsk., 12. bsk.) gibi., 

bu sayı da, basım bilgisinden sonra virgül konarak gösterilir. Yayım bilgisi, atıf yapılan 

eserin eseri yayımlayan kuruluş, yayım yeri ve eserin yayım tarihinden oluşur. (Remzi 

Kitabevi, İstanbul 1999 gibi) Yayım yeri ile yayımcı kuruluş arasına virgül konur. 

Atıfta bulunulan eserde yayım yeri yoksa bu durum “y.y.” (yayım yeri yok) 

kısaltmasıyla,  yayımcı kuruluşun  adı yoksa yine “y.y.” (yayımcı yok) kısaltmasıyla 

ve yayım tarihi belirtilmemişse “t.y.” (tarih yok) kısaltmasıyla gösterilir. Eserin iç 

kapağında yayım tarihi belirtilmemişse, ancak iç kapağın arkasında copyright tarihi (© 

sembolünden sonra verilen tarih) gösterilmişse, o zaman bu tarih, dipnotta yayım tarihi 

olarak verilir. Dipnotlarda, kitap, süreli yayın, ansiklopedi, tez gibi eserlerin hangi 

cildinden alıntı yapıldığını göstermek için, ilgili cilt numarası büyük Romen rakamıyla 

verilir. Bundan sonra virgül konur ve hemen ardından alıntı yapılan sayı, virgül, yayım 

yılı, virgül, ilgili sayfa  veya sayfaların numarası verilir. (Örnek: Sa: 12, C: IV, No: 4, 

1995, s. 1 gibi). 

• Yayınlanmamış tezlerin adları, makale adı gibi çift tırnak içinde verilir.  
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• Ansiklopedi maddelerinin adları, makale adı gibi verilir.  

• Elektronik kaynaklara ilişkin dipnotlarda ise: eser, aynı zamanda daha önce basılı 

halde yayınlanmışsa, o zaman, önce yazının yer aldığı ilk kaynağın referans dipnotu, 

sonra parantez içinde elektronik kaynağın site adı ile siteden yararlanılan tarih verilir. 

Eğer eser daha önce basılı halde yayınlanmamışsa, varsa yazarın adı ve soyadıyla eser 

adı, sonra “çevrimiçi” ibaresi ile eserin yer aldığı elektronik kaynağın site adı ve 

siteden yararlanılan tarih verilir. 

 • Arşiv Belgelerine Yapılan Atıflar: Bu tür atıflar için verilen dipnotlarda, belgenin 

mahiyetini bildiren açıklama, belge tarihi, arşiv ve varsa dosya numaraları belirtilir.  

• Gazete Makaleleri veya Haberlerine Yapılan Atıflar: Gazete makaleleri ve 

haberlerine yapılan atıflarda, süreli yayın makaleleri için belirtilen kurallar uygulanır. 

Ancak, her iki durumda da, makale veya haber başlığından sonra, ilgili gazetenin adı, 

günü, ayı, yılı ve sayfası belirtilir.  

• Kutsal Kitaplara ve Klasik Eserlere Yapılan Atıflar: Kuran ve benzeri kutsal kitaplara 

yapılan atıflarda, kitap adları, koyu renkle yazılmaz.  

• Latin ve Eski Yunanca klasik eserlere yapılan atıflarda, eser adları, koyu renkle 

yazılır. Ancak, bu eserlerin cilt numaraları küçük Romen rakamlarıyla, bölümleri ve 

sayfa numaraları ise rakamla gösterilir. 

 

Metin İçinde Kaynak Gösterme  

Tek yazarlı kitap 

Mehmet Saray, Rus İşgali Devrinde Osmanlı Devleti ile Türkistan Hanlıkları 

Arasındaki Siyasi Münasebetler (1775–1875), Türk Tarih Kurumu Basımevi, 

Ankara 1994.  

  

İki-üç yazarlı kitap  

 Mehmet Gönlübol-Cem Sar, Atatürk ve Türkiye’nin Dış Politikası (1919–1938), 

Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara 1995.  
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Çok yazarlı kitap  

 M. Arslan v.d., Gümrük Birliğinin Türk Ekonomisi ve Bütçesine Etkileri, Asam 

Yayınları, Ankara 2002.  

  

Tüzel kişi yayınları (Yazar belirtilmemiş kitap)  

Atatürk’ün Tamim ve Telgrafları, Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara 

2006.  

 İmlâ Kılavuzu, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara 2000.  

  

Çeviri eser  

 M. Şamsuddinov, Mondros’tan Lozan’a Türkiye Ulusal Kurtuluş Savaşı Tarihi, 

(Çeviren: Ataol Behramoğlu), Epsilon Yayınları, İstanbul 2007.  

  

Derleme eser  

 Türkiye Cumhuriyeti’nin Andlaşmaları, (Derleyen: Ahmet Yavuz), Türkiye 

Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Yayınları, Ankara 1992.  

  

Yayıma hazırlanmış eserler 

Tâcizâde Cafer Çelebi, Hevesnâme, (Yayına hazırlayan: Necati Sungur), Nehir 

Yayınları, İstanbul 2001.  

  

Editörlü Eser  

 Fındıklı Silâhdar Mehmet Ağa, Silâhdar Tarihi: Onyedinci Asır Saray Hayatı, 

(Editör: Mustafa Nihat Özün), Akba Kitabevi, Ankara 1947.  

  

Editörlü eserde bölüm  

 Sabahattin Küçük, “Divan Şiirinde 'Güneş' Üzerine Bir Deneme”, (Editör: Zeynep 

Kerman), Mehmet Kaplan İçin, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, 

Ankara 1988.  
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 Editörsüz ya da editörü belli olmayan eserde bölüm  

İsmail Parlatır, “Bilimsel Yazıların Hazırlanmasında Uygulanacak Kurallar”, Türk 

Dili ve Kompozisyon Bilgileri, Yargı Yayımevi, Ankara 2001.  

  

Tek yazarlı makale  

 Lütfi Öztürk, “Bölgelerarası Gelir Eşitsizliği: Coğrafi Bölgeler Üzerine Tamamlayıcı 

Bir Analiz 1965–2001”, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

Dergisi, Cilt: XXII, Sayı: 2, 2003.  

  

İki-üç yazarlı makale  

 Adil Oğuzhan, Derman Küçükaltan, Ebru Boyacıoğlu, “Bölgesel Kalkınmada 

Kültürel Turizmin Etkisi: Kırkpınar Yağlı Güreşleri Örneği”, Trakya Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Dergisi Cilt: VI, Sayı: 1, 2005.  

  

Seminer, Kongre ve Sempozyum Bildirileri 

Ayşe Güneş Ayata, “Kültürel Kimlik Ve Etnik Gruplar”, Toplum ve Göç, II. Ulusal 

Sosyoloji Kongresi, (20–22 Kasım 1996/Mersin), T.C Başbakanlık İstatistik Enstitüsü, 

Ankara 1997.  

  

Ali Fuat Bilkan, “Amasya’nın Osmanlı Dönemi Kültür Hayatındaki Yeri ve Önemi”, 

I. Amasya Araştırmaları Sempozyumu 2. Kitap, (15–18 Haziran 2007), Amasya 

Valiliği, Amasya 2007.  

  

Yayımlanmamış Tezler  

 Halil Karamahmut, “Ekonomik ve Stratejik Açıdan Hazar Havzası”, İstanbul 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamış Doktora Tezi, 1998.  

 

Gazete Yazıları  

“Dedikodu (Kastamonu’da Hayat)”, Çalçene, 16 Kânunuevvel 1927, No: 9.  

 Yusuf Niyazi, “Köşemden Sesler (Buda Bir Dert!)”, Çalçene, 24 Ağustos 1927, No: 

2.  

 Resmi Gazete, 02.05.2008/26864 (Mükerrer 2)  
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Ansiklopedi maddesi  

 Yavuz Bayram, “Servi”, Türk Dünyası Edebiyat Kavramları ve Terimleri 

Sözlüğü, Cilt: V, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi 

Başkanlığı Yayını, Ankara 2006.  

  

Arşiv belgeleri  

 Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Yıldız Hususî. 314/14, 134/88. 

Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Yıldız Resmî. 114/102.  

Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Mühimme Defteri, No: 38/115  

Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, fon kodu: 030.18.1.1., yer no: 16.69.15 ya da  

Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, 030.18.1.1/16.69.15. , 

 

Kanun maddeleri ve mahkeme kararları  

 “366 sayılı Mübadele, İmar ve İskân Vekâleti’nin Teşkilât ve Mesarifi Hakkında 

Kanun”, Düstur, 3. Tertip, c. 5, İstanbul 1931.  

  

“27.12.2007 tarih ve 5726 sayılı Tanık Koruma Kanunu”, Resmi Gazete, 

05.01.2008/26747.  

Elektronik kaynaklar  

Kişisel WEB sayfası  

Ahmet Mermer, Prof. Dr. Ahmet Mermer,  http://w3gazi.edu.tr/web/mermer 

26.05.2004.  

  

Kurumsal WEB sayfası  

 Milli Kütüphane, Milli Kütüphane, http://mkutup.gov.tr 04.04.2005.  

  

WEB’de dergi  

 Türkiyat Araştırmaları Dergisi (Editörler: Yakup Karasoy, Alaaddin Aköz), Selçuk 

Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, http://turkiyat.selcuk.edu.tr/dergi.htm 

07.05.2008. 

 

http://turkiyat.selcuk.edu.tr/dergi.htm%2007.05.2008
http://turkiyat.selcuk.edu.tr/dergi.htm%2007.05.2008
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WEB’de kitap (Basılmış)  

 Robert Day, Bilimsel Bir Makale Nasıl Yazılır ve Yayımlanır, (Çeviren: Gülay 

Aşkay Altay), Tübitak Yayımları, Ankara 1996, 

http://journals.tubitak.gov.tr/kitap/maknasyaz/index.html 05.04.2005.  

  

WEB’de makale (Basılmış)  

 Mine Mengi, “Divan Şiiri ve Bikr-i Mana”, Divan Şiiri Yazıları, Akçağ Yayımları, 

Ankara 2000, s. 22–29; http://turkoloji.cu.edu.tr/ESKI%20%20EDEBIYATI/2asp 

13.04.2005.  

  

Veri tabanı (CD Rom, Disk…)  

 Dursun Kaya v.d., Türkiye Yazmaları Toplu Katalogu, (CD I, II), Milli Kütüphane 

Başkanlığı, Ankara 2004.  

  

Belgesel, dizi, film 

Salih Diriklik (Yönetmen), Ölümünün Ellinci Yılında Mehmet Akif Ersoy, TRT, 

1986.  

Yücel Çakmaklı (Yönetmen), Küçük Ağa, TRT, 1984.  

Mesut Uçakan (Yönetmen), Reis Bey, Moroğlu Film, 1988.  

Nick Hurran (Yönetmen), Kara Kaplı Defter (Little Black Book), Columbia Tristar, 

ABD 2004.  

  

Aynı kaynağa ikinci kez atıfta bulunma  

 Aynı kaynağa ikinci kez atıfta bulunmada, izlenecek kurallar aşağıda gösterilmiştir: 

 

Kullanılan kaynak basılı eser ise “a.g.e”, şeklinde kısaltmaya gidilir ve sadece 

yazar soyadı verilir.  

 Örnek Saray, a.g.e, s. 55.  

  

Kullanılan kaynak makale ise “a.g.m”, şeklinde kısaltmaya gidilir ve sadece yazar 

soyadı verilir.  

 Örnek Öztürk, a.g.m, s. 10.  
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Bir yazarın birden fazla eseri çalışmada kullanılmışsa, eserler arasında bir 

ayrıma gidebilmek için eser adı kısaltılabilir.  

 Örnek  

 Kemal Arı, “Mübadele ve Ulusal Ekonomi Yaratma Çabaları” Toplumsal Tarih, 

Sayı: 68, Ağustos 1999, s. 12.  

  

Kemal Arı, Büyük Mübadele: Türkiye’ye Zorunlu Göç (1923-1925), Tarih Vakfı 

Yurt Yayınları, 4.bs., İstanbul 2003, s. 23.  

  

Arı, Mübadele ve Ulusal Ekonomi…, s. 12  

Arı, Büyük Mübadele…, s. 23 gibi. 

 

3. Simgeler ve Kısaltmalar 

Çalışma da çok kullanılan birden fazla sözcükten oluşan terimler için baş harfleri 

kullanılarak Türk Dil Kurumu’nun (TDK) Yazım/İmla Kılavuzuna göre kısaltmalar 

yapılır. Kuruluş, kitap, dergi vb. adlarının kısaltmaları genellikle her kelimenin ilk 

harfinin büyük olarak yazılmasıyla yapılır. Birimler için TS 294-297 numaralı Türk 

Standartlarında verilen SI birim sistemi esas alınmalı, birimlerin simgeleri için de aynı 

standartlardan yararlanılmalı, birim gösteren simgenin sonuna nokta konulmamalıdır.  

  

Küçük harflerle yapılan kısaltmalara getirilen eklerde kelimenin okunuşu, büyük 

harflerle yapılan kısaltmalara getirilen eklerde kısaltmanın son harfinin okunuşu 

dikkate alınır. Ancak kısaltması büyük harflerle yapıldığı halde bir kelime gibi okunan 

kısaltmalara getirilen eklerde bu okunuş esas alınır. 

 

4. ŞEKİLLER, TABLOLAR, GRAFİKLER, RESİMLER, FOTOĞRAFLAR 

VE HARİTALAR 

 

Çalışma içinde anlatıma yardımcı olacak biçimde şekiller, tablolar, grafikler, resimler, 

fotoğraflar ve haritalar konulabilir. 
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4.1.  Şekillerin, Tabloların, Grafiklerin, Resimlerin, Fotoğrafların ve Haritaların 

Yerleştirilmesi  

 Şekillere, tablolara, grafiklere, resimlere, fotoğraflara ve haritalara metinde ilk 

değinildiği sayfada veya bir sonrakinde yer almalıdır. Bunların yerleştirilmelerinde 

sayfa kenarlarında bırakılması gerekli boşluklar kesinlikle aşılmamalıdır. Taşma 

durumunda olanlar ya küçültülmeli ya da Ek olarak sunulmalıdır.  

  

Katlanmış şekil, tablo, grafik, resim, fotoğraf ve harita ekte verilmeli ve cilde 

girmelidir. Tezin ekinde cilde giremeyecek nitelikte belgeler varsa bunlar için arka 

kapak içine bir cep düzenlenebilir. Eğer ses materyali kullanılacaksa, metin içinde bu 

materyalle ilgili geniş bir bilgi verilmelidir. Ayrıca ses dosyaları CD’ye kaydedilerek 

tezin iç kapağına yapıştırılan zarf içinde verilmelidir.  

  

Bir sayfadan uzun olan tablolar, şekiller vb. tez metni içinde bulunmak zorunda ise bir 

sayfa boyutunda uygun bir yerden bölünmelidir. Tablonun/Şeklin devamı bir sonraki 

sayfada aynı tablo/şekil numarası ve (devam) ile verilmelidir.  

 

Örnek:  

  

Tablo 3.1. Pancar üreticilerinin çeşitli tarım alet makinalarına sahip olma oranları (%)  

  

Tablo 3.1.’in devamı (İkinci sayfaya geçilmesi durumunda) 

 

4.2. Şekillerin, Tabloların, Grafiklerin, Resimlerin, Fotoğrafların ve Haritaların 

Numaralandırılması  

  

Tüm şekillere, tablolara, grafiklere, resimlere, fotoğraflara ve haritalara kendine ait bir 

numara verilmelidir. Numaralama rakamlarla yapılmalıdır. Numaralar her bölüm 

içinde kendi aralarında birbirinden bağımsız olarak ayrı ayrı olmalıdır.  

  

Tablolar, şekiller ve grafikler; Tablo 1., Tablo 2. , Tablo 3. , Şekil 1. , Şekil 2. , Şekil 

3. , Grafik 1. , Grafik 2. , Grafik 3. ya da Tablo 1.1, Tablo 1.2, Tablo 1.3, Şekil 1.1, 
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Şekil 1.2, Şekil 1.3, Grafik 1.1. , Grafik 1.2. , Grafik 1.3. şeklinde numaralandırılabilir. 

Tablo ve şekiller sayfaya göre ortalanarak verilmelidir.  

  

4.3.  Şekil, Tablo, Grafik, Resim, Fotoğraf ve Harita Açıklamaları  

  

Şekil, tablo, grafik, resim, fotoğraf ve haritalarda yer alacak tüm çizgi, işaret, 

simge, rakam ve yazılar, bilgisayar kullanılarak yapılmalı, bunların okunacak 

kadar büyük olmasına dikkat edilmelidir. Şekil, grafik, resim, fotoğraf ve haritalar 

yatayda ortalanmalı, açıklaması 12 puntoyla şeklin alt orta kısmına gelecek şekilde bir 

satır aralığı kullanılarak yazılmalıdır.  

  

Tablolar yatayda ortalanmalı, açıklaması 12 puntoyla tablonun üst kısmına gelecek 

şekilde bir satır aralığı kullanılarak ve italik olarak yazılmalıdır.  

Açıklamalar olabildiğince öz olmalıdır. Açıklamaların bir satırı aşması halinde, ikinci 

ve diğer satırlar birinci satır başı ile aynı sütundan başlamalı, blok yazım yapılmalıdır.  

  

Şekil, tablo, grafik, resim, fotoğraf ve harita açıklamalarının sonuna nokta veya virgül 

konulmamalıdır.  

  

Tezde tabloların hazırlanmasında aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir. 

 

• Tablolarda 1 satır aralığı kullanılmalıdır.  

• Tablolar oluşturulurken dikey çizgiler kullanılmamalıdır.  

• Tabloların boyutu yazım alanını aşmamalıdır.  

• Tablo numarası ve ismi, tablonun bir satır üstünde yer almalıdır.  

• Tablo adının ilk kelimesinin ilk harfi büyük yazılmalı, diğer kelimeler küçük 

harfle yazılmalıdır.  

• Eğer tablo bir başka çalışmadan ya da kaynaktan alınmışsa tablo altında kaynak 

belirtilmelidir.  

  

Şekil, resim, fotoğraf, harita ve grafiklerin hazırlanmasında aşağıdaki hususlara dikkat 

edilmelidir.  
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• Şekil, resim, fotoğraf, harita ve grafiklerde 1 satır aralığı kullanılmalıdır.  

• Şekil, resim, fotoğraf, harita ve grafik adının ilk kelimesinin ilk harfi büyük 

yazılmalı, diğer kelimeler küçük harfle yazılmalıdır.  

• Şekil, resim, fotoğraf, harita ve grafik numarası ve ismi şeklin altında yer 

almalıdır.  

• Eğer şekil, resim, fotoğraf, harita ve grafik bir yayından alınmışsa şekil adının 

yanında kaynak belirtilmelidir. 

 

C. KAPAKLAR VE İÇERİK 

 

1. Dış Kapak: 

 
Dış kapak içeriği ve düzeni Ek 1’deki gibi dizayn edilmelidir. Bitirme Çalışmasının 

dış kapağı A4 (21x29.7 cm) boyutunda en az 160 gr bristol (krome) beyaz karton 

olmalıdır. Bitirme Çalışmasının dış kapağı A4 (21x29.7 cm) boyutunda en az 160 gr 

bristol (krome) beyaz karton olmalıdır.  

 

Bitirme çalışmasının ilk bölümü dış kapaktan oluşur. Dış kapakta projeyi hazırlayan 

öğrencinin bağlı bulunduğu program, çalışmanın ismi, öğrencinin adı soyadı, yeri ve 

yıl yer alır (bkz. Örnekler -Dış Kapak Örneği). 

Buna göre kapağın üst orta bölümünde Kastamonu Üniversitesi logosu bulunmalıdır. 

Altında üniversite, fakülte ve bölümün adı, çalışmanın adı, araştırmacının adı, 

danışmanın/danışmanların unvanı ve adı, şehir ve yıl yer almalıdır. Kapakta, lisans 

bitirme çalışması olduğu belirtilmelidir. Yazılar “Times New Roman” karakteri ile 

yazılmalı, tez başlığı 14 punto, diğer bütün yazılar 12 punto olmalıdır. Yalnızca tez adı 

koyu olarak yazılmalıdır. Unvanlar ve danışmanın adı dışında, kapaktaki bütün yazılar 

büyük harf ile yazılmalıdır. Unvanların baş harfleri ile danışmanın ad-soyadının baş 

harfleri büyük, takip eden harfler küçük harf olmalıdır. 

 

Tezin dış ön kapağı ile iç kapak sayfası arasında boş tam bir sayfa bırakılmalıdır. İç 

kapak sayfası, tez yazımında kullanılan normal kağıda basılmalı; içerik ve düzen 

olarak tamamen dış ön kapağın aynı olmalıdır. Tezin dış arka kapağından önce boş 

tam bir sayfa bırakılmalı, arka kapak ön kapak ile aynı kartondan olmalıdır. 
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2. Beyan 

 
Bu bölümde Ek 2’te verilen standart form tezin yazım diline uygun olmak üzere Türkçe ya da 

İngilizce olarak hazırlanarak araştırmacı tarafından imzalanacaktır. 

 
3 Önsöz ve/veya Teşekkür 

 
Önsöz ve/veya Teşekkür Sayfasının yapılması araştırmacının insiyatifinde olup 

Bitirme Çalışmasını yapanın isteğine bağlı olup, zorunlu değildir. Önsözde 

araştırmanın yapılmasına olumlu veya olumsuz etki eden faktörlerden söz edilerek 

hazırlanmasında doğrudan katkısı bulunan kişiler ile doğrudan ilgili olmadığı halde, 

olağan görevi dışında katkıda bulunan kişi ve kuruluşlara teşekkür edilebilir. Teşekkür 

edilen kişilerin (varsa) unvanı, adı, soyadı, görevli olduğu kuruluş ve çalışmaya olan 

katkısı, kısa ve öz bir biçimde belirtilmelidir. Bu bölüm olabildiğince kısa ve öz olarak 

yazılmalı, bilimsellikten uzaklaşılmamalıdır. 

 

4 İçindekiler 

 
İçindekiler sayfası, varsa önsöz/teşekkür; yoksa beyan sayfasından sonra yer almalıdır. 

Bu bölümde tezdeki ana başlıklar koyu, alt başlıklar açık renkle belirtilerek metin 

içinde verilen numaralarıyla yer almalıdır. Üçüncü dereceden daha ileri derecede alt 

bölüm başlıklarının yazılmasına gerek yoktur. İçindekiler bölümünde kısaltma ve 

simgeler listesi, şekil, resim ve tablo listesi, ekler listesi de yer almalı, bu listelerin her 

biri ayrı sayfa başı ile verilmelidir. 

 
5 Kısaltmalar ve Simgeler Listesi 

 
Bitirme çalışması çok tekrar eden kısaltma ve simgelere bu bölümde yer verilmelidir. 

İçindekiler dizini ile aynı sayfa düzenindeki bu sayfada tezde kullanılan kısaltmalar ve 

simgeler ile bunların açık yazılışları tezin ana metnindeki yazım kurallarına uyularak 

belirtilir. 

 

6 Şekil, Resim ve Tablolar Listesi 

 

Çalışmada yer alan şekil, resim ve tablolar için de ayrı ayrı (şekil listesi ayrı, tablo 

listesi ayrı vb) kendi içinde numaralandırılmış liste oluşturulmalıdır. Şekil, resim ve 
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tablo listesi tezde geçiş sırasına göre ve tezdeki başlıklarıyla aynı olacak şekilde ve 

içindekiler listesinin sayfa düzeninde hazırlanmalıdır. 

7 Türkçe Bitirme Çalışması Özeti 
 

Bitirme Çalışmasının girişinde içindekiler kısmından hemen sonra bir ara sayfa olmak 

üzere çalışmanın Türkçe özeti; yazılır (bkz. Özet Örnekleri). 

Bu bölümün amacı, okuyucuya Bitirme Çalışmasının konusu hakkında bilgi vermektir. 

Bu sebeple araştırmanın yapılma amacını (ele alınan problemin kısa bir tanımı ve 

çalışmanın amacı), nasıl yapıldığını yani yöntemini, bulguların ne olduğunu ve varılan 

bu bulguların sonucunda neyi ifade ettiği anlatılmalıdır. Bunlar yapılırken kelime 

seçimine dikkat edilmeli, gereksiz kelimelere; genel bilgi, liste, şekil veya tabloya yer 

verilmemelidir. Özette çalışmanın başlığı yer almamalıdır. Özet 250 kelimeyi 

aşmayacak ve bir sayfaya sığacak şekilde, paragraf girintisi yapılmadan tek paragraf 

halinde yazılmalıdır. 

Özet başlığı sola yaslanarak koyu renk, 14 punto ve büyük harf ile yazılmalı ve özetin 

sonunda ise bir satır boşluk bırakılarak koyu punto ile “Anahtar Sözcükler” başlığı ve 

çalışmayı en iyi ifade eden 5 anahtar sözcük alfabetik sıralanmış olarak yazılmalıdır. 

 

8 Giriş ve Amaç 

 
Bu bölüm konuya giriş yapmayı sağlayacak şekilde genelden özele bir anlatım 

izlemeli, açık, sade, özlü, kısa bilgiler içermelidir. İlk olarak doğrudan projenin konusu 

ile ilgili bilgiler verilmeli, sonrasında amacı, önemi, konunun çalışılma nedenleri, 

bilime katkı ve/veya yöntem açısından ne gibi yenilikleri hedeflediği anlatılmalıdır. 

Bilgiler kaynaklar ile desteklenerek yorum yapılmadan verilmelidir. Kaynak 

seçiminde araştırmalar temel alınmalıdır. Bu bölüm en fazla 2-3 sayfa olmalıdır. 

 
9 Genel Bilgiler 

Bu bölümün amacı, projenin anlaşılmasına katkı sağlayacak güncel literatür 

bilgilerinin verilmesidir. Konunun teorik ve pratik temelleri ile ilgili literatür 

çalışmaları belli bir düzen ve sistematik biçimde verilmeli, gerektiğinde alt başlıklar 

da kullanılarak ayrıntılı bilgiler verilmelidir. Alt başlıklar seçilirken konunun genel 

akışına uygun olması göz önüne alınmalıdır. Konuyla ilgili bilgi verilirken, genelden 
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özele doğru gidilerek konu proje çalışmasına getirilmelidir. Bölümün uzunluğu bütün 

proje metninin 1/3’ünü geçmemelidir. Konuyla ilgili kaynaklar titizlikle seçilmeli, 

doğrudan bağlantısı olmayan bilgilerden kaçınılmalı, bütün bilgiler kaynak 

gösterilerek desteklenmeli, ancak yorum yapılmamalıdır. 

 

10 Gereç ve Yöntem (varsa) 

Bu bölümde proje çalışmasında araştırma yapılmışsa yeri ve tarihi, araştırmanın tipi, 

evreni ve örneklemi, örnekleme yöntemi, varsa araştırma hipotezi, veri toplama 

araçları, veri toplama yöntemi, verileri analiz biçimi, varsa sınırlılıklar ve karşılaşılan 

güçlükler açıklanmalıdır. Gereç ve yöntem bölümü hazırlanırken, diğer 

araştırmacıların da aynı yöntemle çalışmayı tekrarlayabilmesine imkan verecek 

şekilde ayrıntılı olması sağlanmalıdır. Kullanılan yöntem eğer daha önce başka 

araştırmacılar tarafından kullanılmış ve yayınlanmışsa bu kaynaklara atıf yapılmalı, 

bunlar üzerinde değişiklik yapılarak uygulanmışsa değişiklik yapılan bölümler 

ayrıntılı olarak belirtilmelidir. Okuyucuya kolaylık sağlaması açısından gereç ve 

yöntem bölümü alt başlıklara ayrılabilir. 

Canlılar üzerinde uygulama yapılarak gerçekleştirilecek her türlü araştırmada belirli 

etik kurallara uyulması zorunlu olduğundan, araştırmaya başlamadan önce gerekli 

durumlarda ilgili etik kurullardan izin belgesi alınmalı, etik iznin alındığı bu bölümde 

belirtilmeli, etik kurul onayı tez metninin sonunda ekler bölümünde yer almalıdır. 

Araştırmacının ideal gördüğü, gerçekleştirmek istediği, ancak çeşitli nedenlerle 

vazgeçmek zorunda kaldığı bütün konular araştırmanın sınırlılıklarını oluşturur. 

Sınırlılıklar, problem alanından, araştırmanın amaçlarından, yöntemden, örnekleme 

ulaşma ve diğer zorluklardan kaynaklanabilir. Araştırma sonuçlarının 

yorumlanmasında sınırlılıklar dikkate alınmalıdır; bu nedenle gereç ve yöntem 

bölümünde sınırlılıklara değinilmesi yerinde olur. 

 

11 Bulgular (varsa) 
 

Bu bölümde bir önceki bölümde belirtilen yöntemlerle gerçekleştirilen uygulamalar 

sonucunda elde edilen bulgular sistematik bir biçimde verilmelidir. Çalışmanın 

sonuçları, kullanılan istatistik yöntemi ve sonuçların analizi ile elde edilen anlamlılık 
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düzeyleri belirtilmeli, fakat bunlar üzerinde yorum yapılmamalıdır. Bulguların 

sunumunda çizelge (tablo), grafik, şekil ve resim gibi anlatım araçlarından 

yararlanılabilir, ancak aynı bulguların tablo ve grafik gibi iki farklı yöntemle ifade 

edilerek bilgi kirliliği yaratmasından kaçınılmalı, tablo altlarında tablo bulguları 

tekrarlanmamalı, özetlenmelidir 

12 Tartışma ve Sonuç 

 
Tartışma bölümü, çalışmanın yorum kısmıdır. Elde edilen bulgular değerlendirilerek 

daha önce bu konuyla ilgili yapılmış olan diğer çalışmalarla karşılaştırılır, benzer ve 

farklı olduğu yanlar belirtilerek muhtemel nedenleri tartışılmalı ve bunun ne anlam 

ifade ettiği yorumlanmalıdır. Araştırmada hipotezler kuruldu ise elde edilen sonuçların 

ileri sürülen hipotezi destekleyip desteklemediği/hipotezin doğrulanıp doğrulanmadığı 

belirtilmelidir. 

Tartışma yapılırken bulguların sunum sırasına göre yapılması sağlanmalıdır. 

Araştırmanın amacıyla ilgili olmayan bulgular tartışılmamalıdır. Katılımcıların sosyo-

demografik özellikleri bu bölümde tartışılmamalıdır. Tartışmada, “a ile b arasında 

mutlak ilişki vardır”, “a arttıkça b azalmaktadır”, “a, b’yi kötüleştirmektedir” vb kesin 

ifadeler değil, yumuşak ifadeler kullanılmalıdır: Bu anlamlılık derecesi, a ile b arasında 

ilişki olduğunu göstermektedir vb. 

Tartışma yapılırken tezin “giriş ve amaç” ile “genel bilgiler” bölümlerinde anlatılan 

bilgilerin tekrarından kaçınılmalı; sadece elde edilen verilerle ilişkili kaynaklardan söz 

edilmelidir. 

Tartışma bölümünün sonunda araştırmadan elde edilen bilgiler yardımıyla varılan 

sonuçlar bir-iki paragrafta açık, kısa ve anlaşılır bir tarzda yazılmalı, araştırmanın 

amacının ne ölçüde gerçekleştiği ve varsa araştırmacının önerileri belirtilmelidir. 

Öneriler araştırmanın amacı ve sonuçlarıyla doğrudan bağlantılı olmalıdır. Yeterli 

vurgulama ve anlatım açıklığı sağlanması için, sonuç ve öneriler maddeler halinde bir-

iki sayfada verilebilir. 
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13 Kaynakça (Bibliyografya) Yazımı 

Kaynakça oluşturulurken aşağıdaki kurallara uyulur. 

Kaynaklar başlığı, sayfanın sol kenar boşluğundan başlayarak büyük harflerle yazılmalı 

ve başlık ile ilk kaynak arasında iki satır aralığı boşluk bırakılmalıdır. Tez içerisinde 

kullanılan kaynaklar da, soyadı veya yıl sistemine göre dizin haline getirilerek, yine 

sayfanın sol kenar boşluğu hizasından başlanarak ve iki yana yaslı olarak yazılmalıdır. 
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                                                                                                                                                           Tarih  

                                                        

                                                                                                                                             Adı ve Soyadı 

 

                                                                                                                                                       İmza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



43  

 Form 2: Bitirme Çalışması Savunma Formu 

 
 

              KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ 

        GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ 

 

BİTİRME ÇALIŞMASI SAVUNMA FORMU 

Dersin Kodu Dersin Adı Yarıyıl 

   

 

Öğrencinin Adı Soyadı  

Öğrencinin Numarası  

Öğrencinin Programı  

 

Bitirme Çalışması Başlığı  

Bitirme Çalışması Danışmanı  

   BİTİRME ÇALIŞMASI BAŞARI NOTU 

 

Bitirme Çalışmasının Sunulduğu Tarih/Yer/Saat    

Bitirme Çalışması Danışmanının Verdiği Puan 

(100 Puan üzerinden verilir/ Bitirme Çalışması 

Başarı Puanının %60’ıdır.) 

   

Bitirme Çalışması Savunma Sınavı Jürisinin 
Projeye Verdiği Puanın Aritmetik Ortalaması (100 
Puan üzerinden verilir/ Bitirme Çalışması 

Başarı Puanının %40’ıdır.) 

1. Jüri 2. Jüri 3. Jüri 

    

Bitirme Çalışması Başarı Puan (Rakam Olarak)    

Bitirme Çalışması Başarı Notu (Harf Olarak)    

 

Tarih: ....../......../....... 

Bitirme Çalışması Danışmanının Adı ve Soyadı:  

İmza  

 

 

Jüri Üyesi Adı ve Soyadı:  

İmza  

 

Jüri Üyesi Adı ve Soyadı:  

İmza  
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Form 3: Telif Hakkı İzin Formu 
 

 

 

 

 
 

              KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ 

        GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ 
 

 
TELİF HAKKI İZİN FORMU 

 

 

Öğrencinin Adı Soyadı  

Öğrencinin Numarası  

Öğrencinin Programı  

 

Eser Sahibinin Adı-Soyadı  

Eser Türü  

Eser Adı  

Yukarıda belirtilen telifli eserimi, Kastamonu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım 

Fakültesi Bitirme Çalışmasında eğitim amacıyla kullanılması ve eserin ticari amaçla 

kullanılmaması kaydıyla yukarıda kimliği bildirilen öğrencinin kullanması için izin 

veriyorum. 

 

 

 

 

 

Tarih: ....../......../....... 

 
Telif Sahibi 

İmza 



  

Form 4: Mezuniyet Yeterlilik Formu-1 
 

 

 

 
 

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ 

GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ 
 

 

 

Bu bitirme çalışması ile ……………………………………………… isimli öğrencinin 

………………………………………………………….Programı’ndan mezun olması 

için gereken tüm koşulları ve istekleri yerine getirdiğini onaylıyorum. 

 

……………………………. 

( İmza, Danışman ) 

 

…..…………………………. 
( İsim, Danışman ) 

 

 

Bu bitirme çalışması ile ……………………………………………… isimli öğrencinin 

………………………………………………………….Programı’ndan mezun olması 

için gereken tüm koşulları ve istekleri yerine getirdiğini onaylıyorum. 

 

…………………………………. 

( İmza ) 

 
…..………………..……………. 

( İsim ) 

 

 

Bu bitirme çalışması ile ……………………………………………… isimli öğrencinin 

………………………………………………………….Programı’ndan mezun olması 

için gereken tüm koşulları ve istekleri yerine getirdiğini onaylıyorum. 

 

 

 

………….…….………………. 

(İmza ) 

 

.………………………………… 

( İsim ) 

 



  

Form 5. Mezuniyet Yeterlilik Formu-2 

 

 

Kurum             :  

Programı              : 

Bitirme Çalışması Sahibi : 

Bitirme Çalışması Başlığı : 

Sınav Yeri                           : 

Sınav Tarihi              : 

 
 

Bitirme çalışması tarafımızdan okunmuş, kapsam ve kalite yönünden kabul edilmiştir. 

 

 

 
 

 
Danışman (Unvan ve Adı) Kurumu İmza 

 

 

Sınav Jüri Üyeleri 

(Unvan ve Adları) 

 

  

 

  ………………………………… 

 

  

  ………………………………… 

 

  

 

 

 

 

 

Yukarıdaki jüri kararı Bölüm Başkanlığının ......./....../........ tarih ve ..... sayılı 

kararı ile onaylanmıştır. 

 

 

 
Bölümü Başkanı 

…………………… 

 


