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T.C.  

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ 

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 

LİSANS TEZİ YAZIM YÖNERGESİ 

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam ve Dayanak 

 

Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu yönergenin amacı; Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, 

Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü’nde öğrenim gören öğrencilerin 

Lisans Tezlerinin yazımında uyumu sağlamaktır. 

 

Kapsam 

MADDE 2 – (1) Bu yönerge; Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Mühendislik 

Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü’nde yazılacak olan Lisans Tezlerinin yazımında 

uyulması gereken ilke ve kuralları kapsamaktadır. 

 

Dayanak 

MADDE 3 – (1) Bu yönerge 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa ve Kahramanmaraş 

Sütçü İmam Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine dayanılarak 

hazırlanmıştır. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Tez Yazım Planı 

 

MADDE 4 – (1) Tez, 1. Özel Sayfalar, 2. Tez Metni, 3. Kaynaklar, 4. Ekler ve 5. 

Özgeçmiş olarak adlandırılan beş ana kısımdan oluşur. Bu plan çerçevesinde tez 

sayfalarının dizilimi aşağıdaki gibi olmaktadır: 

 Tez cildi ön kapağı (Dış kapak), 

 İç kapak sayfası, 

 Onay sayfası, 

 Tez bildirim sayfası, 

 Özet sayfası, 

 Teşekkür sayfası, 

 İçindekiler sayfası, 

 Şekiller dizini sayfası, 

 Simgeler ve kısaltmalar dizini sayfası, 

 Tez metni sayfaları, 

 Kaynaklar sayfaları, 

 Ekler sayfaları (varsa), 

 Özgeçmiş sayfası, 

 Tez cildi arka kapağı, 

(2) Bu sayfaların düzeni ve yazımı hakkındaki açıklamalar ileriki bölümlerde 

verilmektedir. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Tez İçeriğinin Düzenlenmesi 

 

Özel sayfalar 

MADDE 5 – (1) Özel sayfalar; tezin Dış kapak, İç kapak, Onay, Tez bildirim, Özet, 

Teşekkür, İçindekiler sayfaları ile Şekiller Dizini, Çizelgeler Dizini ve gerekiyorsa diğer 

dizinler ve de Simgeler ve Kısaltmalar Dizini olarak adlandırılan sayfaları kapsar. “İç 

kapak”, “Dış kapak”, “Onay” ve “Tez bildirim” sayfalarının sayfa numaraları yoktur. 

 

a) Dış ve İç kapak sayfaları: 

 

Dış kapak sayfası tezin karton cilt ön kapağıdır ve Ek-1’e uygun olarak 

hazırlanmalıdır. Bu sayfanın tümü Times New Roman yazı karakterinde koyu olarak 

büyük harflerle yazılmalıdır. Sayfanın üst kenar boşluğunu (25 mm) takiben 

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’nin amblemi ve yan tarafında Üniversite ve 

Bölümün adını (14 punto büyüklüğünde ve 1,5 satır aralığında) içeren bir tablo bulunur. 90 

punto boşluktan sonra Tezin adı 18 punto ile yazılmalıdır (tezin adı birden fazla satırda yer 

alıyorsa 1,5 satır aralığı kullanılmalıdır). Tezi yazanın adı (18 punto) öncesindeki ve 

sonrasındaki ibarelerin ortasında yer alacak biçimde yerleştirilmelidir. Tezin Lisans Tezi 

olduğu 16 punto ile takip eden satırlarda belirtilmelidir. 60 puntoluk bir boşluktan sonra 

tezin yazıldığı ili ve yılı (14 punto) belirten bir tablo bulunur. Bu tablo sayfa yazım 

alanının altına (sayfa kenarından uzaklığı 15 mm) dayalı olmalıdır. Tez savunmasından 

sonra teslim edilecek tezlerde, sayfanın en üstünde ve en altında bulunan tabloların taban 

renkleri KYM(189;84;254) olmalıdır.  

 

İç kapak sayfasının sayfa kenar boşlukları; Madde 13 Sayfa Düzeninde olduğu 

gibidir. Bu sayfanın tümü Times New Roman yazı karakterinde koyu ve ortalı olarak Ek-

2’ye uygun biçimde 1,5 satır aralığında yazılmalıdır. Sayfanın başında Üniversitenin ve 

Bölümün adı büyük harflerle 14 punto büyüklüğünde yer alır. Tezi yazanın adı (18 punto) 

öncesindeki ve sonrasındaki ibarelerin ortasında yer alacak biçimde yerleştirilmelidir. 

Bunu takiben altına; 

Bu tez, 

LİSANS 

derecesi için hazırlanmıştır. 

 

örneğine uygun olarak 14 punto ile 1,5 satır aralığında yazılır. Bu metnin altında 102 punto 

boşluk bırakıldıktan sonra tezin hazırlandığı il ve yıl bir satırda 14 punto ve büyük harflerle 

yazılır. Son yazılan satır sayfanın yazım alanının alt sınırında olacak şekilde 

ayarlanmalıdır. 

 

b) Onay sayfası: Ek-3’de belirtilen örneğe uygun olarak hazırlanmalıdır. Bu 

sayfada 1. boşluğa açık olarak tezin yazarının adı ve soyadı, 2. boşluğa tez başlığı (tırnak 

içerisinde), 3. boşluğa tez savunma tarihi yazılmalıdır. İmzalar için mavi renkte mürekkepli 

kalem kullanılmalıdır. Danışman ve jüri için fazladan boş imza satırı bırakılmamalıdır. 

Onay sayfasına sayfa numarası verilmez. 

 

c) Tez bildirim sayfası: Tezin orijinalliği ve etik değerlere bağlı kalınarak 

hazırlandığına ait bilgileri içeren “TEZ BİLDİRİMİ” sayfası örneği Ek-4’te verilmiştir. 

Tez bildirim sayfası tezi yapan öğrenci tarafından imzalanacaktır. Çalışma bir proje ile 

desteklenmiş ise örneğe uygun olarak sayfanın alt kısmına çalışmayı destekleyen kurum / 
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kuruluş adı ve destek projesinin numarası verilmelidir. Tez bildirim sayfasına sayfa 

numarası verilmez. 

 

d) Özet: Tez çalışmasının amacı, kapsamı, kullanılan yöntem(ler) ve varılan 

sonuç(lar) kısaca özet kısmında yer alır. Özet sayfası iki sayfayı geçmeyecek şekilde 

yazılmalıdır. Özet sayfası örneği Ek 5’de verilmiştir. 

 

e) Teşekkür sayfası: 

1) Bu sayfada, tez çalışmasının yapımı ve rapor haline getirilişinde doğrudan 

katkısı olanlar ile görevi olmadığı halde dolaylı da olsa katkısı olan kişi ve kurumlara 

teşekkür edilir. Tez çalışması bir proje kapsamında gerçekleştirilmiş ise, projenin ve ilgili 

kuruluşun adı da bu sayfada belirtilir. 

2) Teşekkür edilen kişilerin ünvanı (varsa), adı, soyadı, görevli olduğu kuruluş ve 

çalışmaya katkısı kısa ve öz olarak belirtilmelidir. Teşekkür sayfasının hazırlanmasında tez 

metninin yazıldığı yazı karakteri ve büyüklüğü ve 1,5 satır aralığı kullanılmalıdır. Bu 

bölümün toplam uzunluğunun bir sayfayı geçmemesi için özen gösterilmelidir. Bu 

sayfanın başlığı olarak “TEŞEKKÜR” koyu ve ortalı olarak yazılmalıdır. 

 

f) İçindekiler sayfası: 

1) İçindekiler sayfası Ek-6’daki gibi, özet sayfasından başlanarak tüm özel sayfalar, 

tez metninde yer alan bütün bölüm başlıkları, kaynaklar ve eklerin verildiği sayfadır.  

2) Tezde kullanılan başlıkların tamamı hiçbir değişiklik yapılmaksızın, 

“İçindekiler” sayfasında yer almalıdır. 

3) Sayfanın tamamı tek aralıkla yazılmalı, bölümler arasında 12 punto boşluk 

bırakılmalıdır. Bu sayfada, her başlığın hizasına, sadece yer aldığı ilk sayfanın numarası 

yazılmalıdır. 

 

g) Şekiller dizini sayfası: Numaralandırılmış şekillerin listesi sırası ile bu sayfada 

verilmelidir. Tez metni içindeki şekil başlığının tümüyle aynısı yazılmalıdır. Sayfanın 

tamamı tek satır aralığında yazılmalı, bir şekilden diğerine geçerken 12 punto boşluk 

bırakılmalıdır. 

 

h) Çizelgeler dizini sayfası: Numaralandırılmış çizelgelerin listesi sırası ile bu 

sayfada verilmelidir. Tez metni içindeki çizelge başlığının tümüyle aynısı yazılmalıdır. 

Sayfanın tamamı tek satır aralığında yazılmalı, bir çizelgeden diğerine geçerken 12 punto 

boşluk bırakılmalıdır. 

 

ı) Simgeler ve kısaltmalar dizini sayfası: Dizinde kullanılan simge ve kısaltmalar 

sol kenara dayalı yazılır “:” işaretinden sonra kısa ve özlü açıklama cümlesi yazılır. Bir 

satırı aşan açıklamalarda bölünen cümle arasındaki boşluk 6 punto, simge ve kısaltmaların 

her birisi arasındaki boşluk 12 punto olmalıdır. Simge ya da kısaltmadan sonra yer alan 

açıklama cümlelerinin hepsi aynı düşey hizadan başlamalıdır. Simgeler küçük harfle koyu, 

buna karşın açıklamaları normal yazılmalıdır. Kısaltmaların tümü büyük harfle koyu, 

açıklamaları ise sadece baş harfleri büyük olacak şekilde küçük harfle normal yazılmalıdır. 
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Tez metni 

MADDE 6 – (1) Tez metni “Bölümlerden” ve “Alt Bölümlerden” oluşur. Tez “1. GİRİŞ” 

bölümü ile başlar ve “SONUÇLAR” (ya da gerekiyorsa SONUÇLAR VE TARTIŞMA) 

bölümü ile biter. Bu iki bölüm arasında tezin amaç ve kapsamı doğrultusunda yazarın ve 

danışmanın uygun gördüğü diğer bölümler (ana metin) tasarlanan anlatım düzeni içinde 

yer alırlar. Tezin bölüm ve alt bölümlerinin belirlenmesinde gereksiz ayrıntıya inilmemeli, 

mantıksal bir bölümleme sistemi izlenmeli, bölüm ve alt bölümlerin içerik açısından 

birbirlerine göre öncelik sırasına dikkat edilmelidir. Tezin bölümlerinin tasarlanmasına 

ilişkin bilgiler aşağıda verilmiştir. 

 

a) Giriş bölümü: 

1) Tez metninin ilk ve önemli bölümlerinden birini oluşturan ‘1. GİRİŞ’ bölümü 

okuru tezin ileriki bölümlerinde sunulacak olan bilgilere hazırlamayı amaçlamaktadır.  

2) GİRİŞ bölümünde tez çalışmasının amacı, kapsamı (tezin amacı doğrultusunda 

ne tür çalışmaları kapsadığı), araştırma yöntem(ler)i ve önceki çalışmalar gibi, okuyucuyu 

konuya hazırlayıcı nitelikteki bilgilerden gerekli görülenler özlü bir biçimde, paragraflar 

halinde verilebilir. Bununla birlikte; bu bilgilerin ayrıntılı biçimde açıklanması gerekiyorsa 

bu durumda; “Amaç”, “Kapsam”, “Yöntem” gibi alt bölüm başlıkları kullanılması yoluna 

gidilmelidir. Eğer tez konusu ile ilgili olarak açıklanması ve yorumlanması gereken önceki 

çalışmalar, kapsam açısından uzun ise bu bilgiler de ”GİRİŞ” bölümü içinde uygun bir alt 

bölüm başlığı (örn: Önceki Çalışmalar) altında verilebilir. Eğer, tez çalışmasında ve 

yazımında olağan dışı ve/veya tartışmalı bir adlandırma, sınıflama ve kavram 

kullanılmışsa, bunların tartışması ve/veya açıklaması da yine bu bölümde verilebilir. 

Önceki Çalışmalar tez konusu ile ilgili, daha önce başka araştırmacılar tarafından yapılmış 

olan çalışmaların konu bütünlüğü içerisinde tarih sırasına göre kısa özetler halinde 

tanıtıldığı bölümdür. 

 

b) Ana metin: 

1) Tezin ‘GİRİŞ’ bölümü ile ‘SONUÇLAR’ bölümü arasındaki bölümlerinin tümü 

‘ANA METİN’ olarak tanımlanmıştır. Ancak tez metni içinde ‘ANA METİN’ adlı bir 

başlık kullanılmaz. Bunun yerine tez konusunun niteliğine, yapılan araştırmanın ayrıntısına 

ve tezin hacmine göre; ana metin yapısı bölümlere, ve her bir bölüm de birinci, ikinci ve 

üçüncü dereceden alt bölümlere ayrılır. Zorunlu durumlar dışında dördüncü derece alt 

bölüm kullanılmamalıdır. Her bir “Bölüm” ve “Alt Bölüm” Ek-6’da gösterildiği gibi 

numaralandırılır. Ana metin, tez çalışmasının türüne, yazarın anlatım tarzına ve ilgili bilim 

dalının geleneklerine göre değişik düzenlerde olabilir. Ana metnin bölüm başlıkları için 

TÜBİTAK’ın ilgili alandaki dergilerindeki başlıklandırma sisteminin tercih edilmesi 

önerilmektedir. 

2) Ana Metin içerisinde başlıklar dışında koyu (bold) ve italik (italic) karakterli 

sözcüklere yer verilmemeli ve altları çizilmemelidir. Bununla birlikte, tezin ait olduğu 

bilim dalının gelenekleri doğrultusunda gereken sözcükler (örn: latince adlar) italik 

yazılabilir, altları çizilebilir ya da diğer karakter değişikliklerine gidilebilir. Bu konu, 

yazarın ve danışmanının yargısına bırakılmıştır. 

 

c) Sonuçlar: “SONUÇLAR” bölümü bir anlamda tezin özetini oluşturur. Bu 

bölümde, yalnızca tez çalışması sonucunda elde edilen sonuçlar olabildiğince kısa, özlü ve 

kolay anlaşılır biçimde yazılmalıdır. Bu sonuçların tartışılması gerekiyorsa, bölümün 

başlığı “SONUÇLAR VE TARTIŞMA” şeklinde de olabilir. Bu durumda da, tartışmaya 

ilişkin anlatım kısa, özlü ve kolay anlaşılır bir dille ele alınmalıdır. Öte yandan, tez 
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kapsamındaki araştırma sonuçlarının daha ayrıntılı ve uzun bir biçimde açıklanması ve 

tartışılması gerekiyorsa bu işlem ana metin içinde yapılmalıdır. Bu durumda, ana metin 

içindeki bazı ana bölümlere ilişkin sonuçlar, ilgili ana bölümün bir alt bölümü olarak 

‘Sonuçlar’ ya da “Sonuçlar ve Tartışma” başlığı adı altında da verilebilir. Bu durumda; 

‘Sonuçlar’ ana bölümünün başlığı ‘GENEL SONUÇLAR’ veya ‘GENEL SONUÇLAR 

VE TARTIŞMA’ olarak yazılmalı ve bu ana bölüm, ana metin içindeki ‘Sonuçlar’ veya 

‘Sonuçlar ve Tartışma’ alt bölümlerinin bir özeti niteliğinde olmalıdır. Tez çalışması 

kapsamında ulaşılan sonuçlara bağlı olarak daha sonra yapılacak araştırmalara yönelik 

önerilerde bulunulması gerekiyorsa; “Sonuçlar” ana bölüm başlığı, “SONUÇLAR VE 

ÖNERİLER” şeklinde de olabilir. Bu durumda; yapılacak açıklamanın kapsamına bağlı 

olarak, gerekiyorsa “Sonuçlar” ve “Öneriler” gibi alt bölüm başlıkları da kullanılabilir. 

 

Kaynaklar 

MADDE 7 – (1) “Atıf” (kaynak gösterme) her bilimsel çalışmada kaçınılmaz olarak ve 

doğru bir biçimde uygulanması gereken bir işlemdir. Atıflar varsayımların dayandırılması 

yoluyla araştırma konusunun daralmasını sağladığı gibi elde edilen sonuçların irdelenmesi 

açısından da büyük önem taşırlar. Öte yandan, atıf aynı zamanda daha önce gerçekleştirilen 

benzer çalışmalara verilen değerin de bir göstergesidir. Bu nedenle, başkaları tarafından 

yoğun çabalar sonucu gerçekleştirilen çalışmaların yazılı ya da çizili her türden 

sonuçlarının kaynak göstermeden kullanılması hem bilimsel etik hem de yasa dışı bir 

uygulamadır. Bu konuya gereken özenin gösterilmesindeki tüm sorumluluk tez yazarına 

aittir. Tez içinde değinilen her kaynağa, tezin “KAYNAKLAR” dizini bölümünde mutlaka 

yer verilmesi esastır. Benzer şekilde, bu dizinde yer alan kaynaklara da metin içinde 

değinilmiş olması gerekir. 

(2) Metin içinde gerekli atıfların yapılmasında değinilen belgelerin 

numaralandırılması (örn: [14] veya Lacey [14] ) sistemine göre yapılmalıdır. Değinilen 

belgelerin “KAYNAKLAR” dizininde yazım biçimine ilişkin örnekler Ek-7’de verilmiştir. 

 

Ekler 

MADDE 8 – (1) Bu bölüme, EKLER yazısının büyük harflerle koyu olarak ve ortalanarak 

yazıldığı bir kapak sayfası ile başlanır. 

(2) Ana metin içerisinde yer almaları halinde konuyu dağıtıcı veya okumada 

sürekliliği engelleyici nitelikteki ve dip not olarak verilemeyecek kadar uzun açıklamalar 

(bir formülün çıkarılışı, geniş kapsamlı ve ayrıntılı deney verileri, katlanmış olarak 

verilmesi gereken çok büyük boyutlu haritalar, örnek hesaplamalar ve bilgisayar 

programları gibi) ve de çok sayıda ardışık sayfalar halindeki çizelgeler, şekiller vb. bu 

bölümde verilmelidir. 

(3) Eklerin her biri için uygun bir başlık seçilmeli ve bunlar, sunuş sırasına göre 

“EK-1, EK-2, EK-3,…” şeklinde sunulmalıdır. Bu bölümde alt başlıkların oluşturulması ve 

bu alt başlıklar altında eklerin verilmesi gerektiği durumlarda; bu bölüm, “EK-A, EK-B, 

EK-C,….” şeklinde uygun başlıklar ile alt bölümlere ayrılabilir. Bu durumda, alt bölümler 

içerisinde yer alan ekler “EK-A1, EK-A2,…EK-B1, EK-B2,….”, çizelgeler “Çizelge A1, 

Çizelge A2,….Çizelge B1, Çizelge B2,….”, şekiller “Şekil A1, Şekil A2,…. Şekil B1, 

Şekil B2,….” biçiminde kendi arasında sıralı biçimde sunulabilir. Eklerin her biri ayrı bir 

sayfadan başlayacak şekilde düzenlenmelidir. Bir ek sayfasının devamı diğer sayfada da 

devam ediyorsa, aynı ek numarası ile ve aynı başlıkla verilmeli, ancak ek numarasından 

hemen sonra “(Devam)” ibaresi konulmalıdır. 

(4) Ekler bölümünün çok sayıda ekten (örn: 5’den fazla) oluşması durumunda; bu 

bölüm için kapak sayfası oluşturulmaz, tezin diğer bölümlerindeki başlık yazım kurallarına 
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uygun olarak “EKLER” bölüm başlığı kullanılır ve devamına “Ekler Dizini” diğer 

dizinlerin oluşturulmasına ilişkin kurallar doğrultusunda yerleştirilir. 

 

Özgeçmiş sayfası 

MADDE 9 – (1) Ek-8’de verilen örneğe uygun olarak tezi hazırlayan öğrenci ile ilgili 

bilgiler “ÖZGEÇMİŞ” başlığı altında tezin son sayfası olarak verilmelidir. 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Tezin Yazımına İlişkin Ayrıntılar 

 

Kullanılacak Kâğıdın Niteliği 

MADDE 10 – (1) Tez A4 standardında (210 mm x 297 mm) kâğıda yazılmalıdır. 

 

Yazı Dili 

MADDE 11 – (1) Tez, kolay anlaşılır akıcı bir dille ve yazım kurallarına uygun olarak 

yazılmalıdır. Anlatım üçüncü şahıs ağzından (edilgen) yapılmalı, cümleler kısa ve özlü 

olmalıdır. Bölüm başlığı altındaki paragraf sayısı anlatım kurgusuna bağlı olmakla birlikte, 

tek cümlelik paragraf kullanmaktan kaçınılmalıdır. 

 

Yazı Karakteri 

MADDE 12 – (1) 12 yazı boyutunda Times New Roman yazı karakteri kullanılır. Uzun 

eşitliklerin, tez metni içerisinde yer alması gereken ancak ebadı büyük olan çizelgelerin 

yazılmasında karakter büyüklüğü bir boyut indirilebilir. Uzun alıntıların yazılmasında ya 

da dipnot numara ve açıklamalarının verilmesinde daha düşük yazı boyutu kullanılır (örn: 

Times New Roman yazı karakteri için 10 punto). Bilimsel zorunluluk halleri haricinde, 

metin dik ve normal harflerle yazılır, koyu (bold) harfler başlıklarda kullanılır. Alt ve üst 

indis (subscript, superscript) karakter büyüklüğü okunabilir büyüklükte olmalıdır. 

Noktalama işaretlerinden sonra bir karakter boşluk bırakılır. 

 

Sayfa Düzeni 

MADDE 13 – (1) Sayfanın sol kenarından 30 mm, diğer kenarlardan 25 mm boşluk 

bırakılmalıdır. Bu durumda başlık ve dip notlar da dahil olmak üzere, her sayfadaki metin 

eni 155 mm, boyu 247 mm olan bir alanın içine yazılmış olmaktadır. Yazılan metin bu 

çerçevenin dışına kesinlikle çıkmamalıdır. Metin alanının dışında yalnızca sayfa numarası 

yer alabilir. Tez metninde tireleme yapılmaz, metin sol ve sağ sınırlara göre hizalanır. 

 

Satır Aralıkları ve Düzeni 

MADDE 14 – (1) Bu yönerge içinde geçen Aralık terimi, bir satır alt kenarından diğer satır 

alt kenarına olan mesafedir. 1 aralık yaklaşık olarak iki küçük harf boyuna eşdeğerdir. 

Punto ise yazı yüksekliği birimi olup 0,35 mm olarak alınır. 

(2) Metinler 1,5 aralıkla yazılır. Bu yönergenin diğer maddelerinde farklı bir format 

belirtildiği durumlarda o kısımlar için belirtilen format uygulanır. 

(3) Metinler iki yana yaslı olarak yazılmalıdır. Bu yönergenin diğer maddelerinde 

farklı bir format belirtildiği durumlarda o kısımlar için belirtilen format uygulanır. 

(3) Paragraftan önce ve sonra 6 punto boşluk bırakılır. Paragraflar arasına boş satır 

konmaz. 

(4) Bir paragrafın ilk satırı sayfanın son satırı, paragrafın son satırı da sayfanın ilk 

satırı olarak (matbaacılıkta dul ve yetim denilen şekilde) yazılamaz. 
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Başlıkların Yazımı 

MADDE 15 – (1) Özet, Teşekkür, İçindekiler, Şekiller Dizini, Çizelgeler Dizini, Simgeler 

ve Kısaltmalar Dizini, Kaynaklar, Özgeçmiş başlıkları, sayfa başından başlatılmalı, 

başlıkları ortalı ve koyu olarak büyük harflerle yazılmalıdır. 

(2) Bölüm başlıkları sayfa başından başlatılmalı ve sonrasında 18 punto boşluk 

bırakılmalıdır. Birinci derece alt bölüm başlıklarından önce 18 punto, sonra 12 punto, 

ikinci ve üçüncü derece alt bölüm başlıklarından önce ise 12 punto, sonra 6 punto boşluk 

bırakılır. Üçüncü dereceden daha alt derecede başlık kullanımından kaçınılmalıdır, ancak 

kullanıldığı taktirde başlıktan önce 6 punto, sonra 6 punto boşluk bırakılır.  

(3) Bölüm başlıkları büyük harf, birinci derece alt bölüm başlıkları her sözcüğün ilk 

harfi büyük diğerleri küçük harfle yazılmalıdır. İkinci ve üçüncü derece alt bölüm 

başlıklarının yalnız ilk harfi büyük diğerleri küçük harfle yazılmalı, varsa birinci derece alt 

bölüm başlıklarındaki ve / veya, ile gibi bağlaçlar küçük harfle yazılmalıdır. Üçüncü 

derece alt bölüm başlıklarının altındaki alt bölüm başlıkları sırası ile düz altı çizili, italik ve 

altı çizili italik olarak verilmelidir. 

(4) Üçüncü derece alt bölüm başlıkları altındaki başlıklar hariç tüm başlıklar 

numaralandırılmalı ve koyu olarak yazılmalıdır. Numaralamada Arap rakamları 

kullanılmalı, aralarına ve sonuna nokta konulmalıdır. Tüm bölüm ve alt bölüm başlıkları 

sayfa yazım alanının sol kenarından başlamalıdır. Başlık yazımından sonra “:” 

kullanılmamalıdır. 

(5) Sayfa sonundaki alt başlığı, en az iki satır yazı izlemeli ya da alt başlık yeni 

sayfada yer almalıdır. 

 

Sayfa Numaralama 

MADDE 16 – (1) Dış kapak, iç kapak, onay ve tez bildirim sayfaları dışında tezin tüm 

sayfaları numaralanır. Bu sayfalar haricindeki tezin özel sayfalar kısmı birden başlayarak 

küçük Romen rakamları ile (i, ii, …..), tezin metin kısmı (Tez Metni) ise Latin rakamları 

ile (1, 2, ….), rakamlar sayfanın alt orta kısmına gelecek şekilde 12 punto ile 

numaralandırılır. Sayfa numaralarının önünde ve arka yanında ayıraç, çizgi vb. gibi 

karakter kullanılmamalıdır. Sayfa numarası sayfanın alt kenarından 10 mm yukarıda 

olacak şekilde yerleştirilmelidir. 

 

Çizelge ve Şekiller 

MADDE 17 – (1) Çizelge ve şekiller sayfa düzeni esaslarına uymak şartı ile metinde ilk 

söz edildikleri yere mümkün olduğu kadar yakın yerleştirilmelidir. Birden fazla çizelge 

veya şekil aynı sayfaya yerleştirilebilir. Ancak iki sayfadan daha fazla sürekli çizelge veya 

şekil verilemez. Çok sayıdaki çizelge veya şekiller, gerektiğinde eklerde verilebilir. 

Çizelge ve şekillerin yerleştirilmelerinde, sayfa kenarlarında bırakılması gereken 

boşluklardan kesinlikle taşmamalıdır. Tezde verilen grafik, resim ve haritalar şekil kabul 

edilerek numaralandırılmalı ve açıklamaları yapılmalıdır. 

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

çizelgenin veya şeklin bölüm içindeki sıra numarası olmak üzere, ana bölümlerde “Çizelge 

1.2”, “Şekil 1.1”, eklerde “Çizelge A.1”, “Şekil B.1” biçiminde sıra ile numara verilir. 

Çizelge ve şekil başlıkları koyu yazılmamalıdır. Birbiri ile yakından ilgili ise “a, b, c, d, 

…” şeklinde simgelenerek, hepsine tek bir şekil numarası verilebilir. Bu durumda şekil 

açıklamasında a, b, c, d, …. ile simgelenen her bir şekil ayrı ayrı tanımlanmalıdır. 

(3) Her şeklin numarası ve açıklaması şeklin altına, her çizelgenin numarası ve 

açıklaması çizelgenin üstüne yazılır. Açıklamaların yazımında birinci kelimenin baş harfi 

büyük, diğerleri küçük yazılmalı ve bitiminde nokta veya virgül konulmamalıdır. 

Açıklamaların yazısı birden fazla satır oluşturuyor ise, yazımda tek satır aralığı 
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kullanılmalı; ikinci ve diğer satırlar şekil veya çizelge kelimesi ve numarasının bitiminden 

itibaren hizalanmalıdır. 

(4) Çizelge üst yazısı ile kendisinden önce gelen metin (ya da Çizelge veya Şekil) 

arasında 12 punto, çizelge üst yazısı ile çizelge arasında 6 punto boşluk bırakılmalıdır. 

Çizelge açıklamaları ile çizelge hiçbir zaman birbirinden ayrılamaz. 

(5) Şekil alt yazısı ile şekil arasında 6 punto, şekil alt yazısı ile devamında gelen 

metin (ya da Çizelge veya Şekil) arasında 12 punto boşluk bırakılmalıdır. Şekil 

açıklamaları ve şekil hiçbir şekilde birbirinden ayrılamaz. 

(6) Gerek tez metninin yazımında ve gerekse Çizelge ve Şekillerin 

yerleştirilmesinde sayfanın dikey kullanılması esastır. Bununla birlikte, dikey kullanımda 

sayfaya sığmayan ve küçültülmeleri ya da parçalara ayrılmaları durumunda 

okunabilirliğinin ya da sürekliliğinin bozulacağı düşünülen Çizelge ve Şekiller yatay sayfa 

düzeni içinde de verilebilir. Bu tür sayfalar yalnızca Çizelge ve Şekiller için kullanılabilir, 

tez metni bu sayfalarda yer almamalıdır. Tezin okunması sırasında, okurun güçlük 

yaşamaması ve dikkatinin kaybolmaması için yatay sayfa kullanımından olabildiğince 

kaçınılması önerilmektedir. Yatay sayfalar dikey sayfalarda olduğu gibi numaralandırılır. 

 

Çizelge ve Şekillere Yapılacak Değinmeler 

MADDE 18 – (1) Tezde kullanılan tüm çizelge ve şekillere tez metni içerisinde değinme 

yapılması gerekmektedir. Tezde kullanılan çizelge veya şekillere yapılacak ilk değinmeler 

aşağıdaki örneklerden birine uygun olarak yapılmalıdır. 

 

Örnekler: 

- Önce, bölgenin 1:20 000 ölçekli bir topografik haritası hazırlanmıştır (Şekil 1.5). 

- Çalışma alanının topografyası (Şekil 1.5) oldukça engebelidir. 

- Çalışma alanının topografik özellikleri Şekil 1.5’te gösterilmiştir. 

- Şekil 2.5’teki topografik haritaya göre……. 

- Deney sonuçları istatistiksel olarak değerlendirilmiştir (Çizelge 4.1). 

- Deney verilerinin istatistiksel değerlendirme sonuçları Çizelge 4.1’de özetlenmiştir. 

- Deney verilerinin istatistiksel değerlendirme sonuçları (Çizelge 4.1), söz konusu 

ilişkiyi doğrulamaktadır. 

(2) Daha önce değinilen Şekil, Çizelge ya da Ekler’e metin içinde daha sonra 

yapılacak değinmeler parantez içinde, Bakınız anlamına gelen, “Bkz.” kısaltması 

kullanılarak, aşağıdaki örneklere uygun biçimde yapılmalıdır. 

Örnek: (Bkz. Şekil 3.3), (Bkz. Çizelge 2.7) 

(3) Tez metninde kullanılan ve başka yazarlara ait yayınlanmış ya da 

yayınlanmamış ve her tür ortamdan alınarak tez metni içinde kullanılan Şekil, Çizelge vb. 

görsel/yazılı unsurlarda ilgili kaynağa atıfta bulunulması temel bir bilimsel etik kuralı olup, 

yazarlar bu konuda dikkatli olmalıdırlar. Bir başka yayından aynen alınan Şekil ve 

Çizelge’ye yapılacak değinmelerde, kullanılacak atıf sistemine (Madde 20) bağlı olarak, 

aşağıdaki örneklerden uygun olanı örnek alınmalıdır. 

Örnekler: 

- Şekil 4.2. Steinernematid nematodların gelişim diyagramı (Boucias ve Pendland, 1998) 

- Çizelge 4.5. Bakteri-böcek etkileşimi örnekleri (Boucias ve Pendland, 1998) 

- veya 

- Şekil 4.2. Steinernematid nematodların gelişim diyagramı [19] 

- Çizelge 4.5. Bakteri-böcek etkileşimi örnekleri [23] 

(4) Başka yayın(lar)dan alınan ama yazar tarafından değiştirilerek ve/veya 

birleştirilerek kullanılan Şekil ve Çizelgelere yapılacak değinmeler, kullanılacak atıf 

sistemine (Madde 20) bağlı olarak, aşağıdaki örneklerden uygun olana göre olmalıdır. 
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Aşağıdaki örneklerde olduğu gibi “den” “ten” şeklindeki sözcük ekleri yazar soyadına göre 

yapılmalıdır. 

Örnekler: 

- Şekil 4.2. Steinernematid nematodların gelişim diyagramı (Boucias ve Pendland, 

1998’den değiştirilerek) 

veya 

- Şekil 4.5. Bakteri-böcek etkileşimi örnekleri [23’ten değiştirilerek] 

 

Denklemler 

MADDE 19 – (1) Denklemler Office Word programında EKLE>NESNE>Microsoft 

Equation 3.0 yolu izlenerek oluşturulmalıdır. Denklemlerle metin arasında üstte 12 

punto, altta 12 punto boşluk bırakılır ve tercihen denklem satırda ortalanır. 

(2) Denklemlere, ilgili bölüm içinde şekil ve çizelgelerdekine benzer olarak sıra ile 

numara verilir. Bu numaralar [(1.1), (1.2),…., (2.1), (2.2),….] (gerekiyorsa aynı denklemin 

alt ifadeleri (1.1a), (1.1b) olarak) şeklinde satırın en sağına yazılır. Tek satıra sığmayan 

uzun denklemler yazar tarafından uygun yerlerinden bölünebilir. Bu durumda satırlar 

arasında 6 punto boşluk olmalı ve denklem numarası denklemin son satırında yer almalıdır. 

Denklem numarası koyu yazılmamalıdır. Metin içerisinde denkleme değinilirken 

“Denklem 2.2” örneğine uyulmalıdır. 

 

Örnek: 

                                         

w

n
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pw

hk
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1

1






  (2.2) 

 

Alıntılar 

MADDE 20 – (1) Tez içinde, bir başka kaynaktan alınmış bir bölüm aynen aktarılmak 

isteniyorsa; bu tür bir alıntı, ana metnin son satırından itibaren 6 punto boşluk bırakıldıktan 

sonra, satır başından başlayarak tırnak işaretleri ("....") içinde bir düşük punto ile 

yazılmalıdır. Alıntıdan sonra, tekrar ana metne geçerken, yine 6 punto boşluk 

bırakılmalıdır. Bu tür alıntılarda alıntının yapıldığı sayfa numarası da belirtilmelidir. 

Örnek: 

Kansu (2000, s. 143) ekonomik zarar eşiği kavramını şu şekilde açıklamıştır: 

veya 

Kansu [23, s. 143] ekonomik zarar eşiği kavramını şu şekilde açıklamıştır: 

“Artan popülasyon karşısında, zarar yapacak düzeye ulaşmadan popülasyonu düşürme 

girişimlerinin gerekli olduğu düzeydir”. 

 

Simgeler ve Kısaltmalar 

MADDE 21 – (1) Tezde, standart kısaltmalar dışındaki kısaltmalara ancak uzun bir sözcük 

grubunun pek çok kez tekrarlanması durumunda gidilebilir. Yalnızca bir kez kullanılan 

sözcük gruplarının kısaltılması okurun dikkatini dağıtacağından önerilmemektedir. Çok 

kullanılan, birden fazla sözcükten oluşan terimler için sözcüklerin baş harfleri kullanılarak 

kısaltma yapılabilir. Bu durumda yapılan kısaltma, metin içinde ilk geçtiği yerde parantez 

içerisinde ve yalnızca bir kez açıklanmalıdır. Bu açıklama ayrıca Simgeler ve Kısaltmalar 

Dizini’nde de verilmelidir. 

(2) Metinde kullanılan standart kısaltmalara bu dizinde yer verilmesine gerek 

yoktur (örn; m: metre, kg: kilogram). Standart kısaltmalar rast gele kullanılmamalı 
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“Uluslararası Birimler Sistemi’ne (SI)” uyulmalıdır. Cümle sonunda bulunmadıkları sürece 

standart birim kısaltmalarının sonuna nokta konulmaz. 

(3) Birden fazla sözcüğün baş harfleri kullanılarak yapılan kısaltmalarda her 

sözcüğün baş harfinden sonra nokta konulmalıdır (örn, Kuzey Anadolu Fayı: K.A.F.; Akım 

Gözlem İstasyonu: A.G.İ.). Ancak; NATO, USA, UNESCO, AET, TÜBİTAK vb. . 

yerleşmiş standart kısaltmalarda harfler arasına nokta konulmaz. Coğrafi yönlerin 

kısaltmaları, yönlerin Türkçelerine göre yapılmalıdır (örn; K, G, D, B, KD gibi). 

(4) Metinde  kullanılan simgeler (örn;, a, b, t, ?, c.b.) metin içinde ilk geçtikleri 

yerde aşağıdaki örneklerden birisine uyan biçimde açıklanmalıdır. Tüm simgelerle ilgili 

açıklamalar ayrıca,  ‘Simgeler ve Kısaltmalar Dizini’ başlığı altında alfabetik sırayla 

sunulmalıdır. 

Örnek: ........ Einstein’ın E = m * c2 (E: enerji, m: kütle, c: boşlukta ışık hızı)  

şeklindeki denklemi........... 

veya  

Bu denklem E = m * c2          (3.1) 

şeklinde olup, burada: 

E: enerjiyi,  

m: kütleyi,  

c: boşlukta ışık hızını ifade etmektedir. 

 

Tez teslimi 

MADDE 22 – (1) Tez A4 standardında (210 mm x 297 mm) en az 80 gr/m2 en çok 100 

gr/m2 beyaz birinci hamur kâğıda basılmalıdır. Tez yazımında kâğıdın yalnızca bir yüzü 

kullanılır. 

(2) Tez Üç nüsha halinde basılmalı ve ciltlenmelidir. 

(3) Tezin yazılı olduğu Word dosyası bir CD içerisinde üç tez nüshasına da 

eklenerek teslim edilmelidir. 
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LİSANS 

derecesi için hazırlanmıştır. 

KAHRAMANMARAŞ 2014
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Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü öğrencisi 

………………………….………. tarafından hazırlanan “………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………….” 

adlı bu tez, jürimiz tarafından …. / …. / …… tarihinde oy birliği / oy çokluğu ile Lisans 

tezi olarak kabul edilmiştir.  

 

 

 

Ünvan, Ad ve Soyad (DANIŞMAN)    ………………………………. 

Ünvan, Ad ve Soyad (İKİNCİ DANIŞMAN)  ………………………………. 

Ünvan, Ad ve Soyad (ÜYE)     ………………………………. 

Ünvan, Ad ve Soyad (ÜYE)     ………………………………. 

Ünvan, Ad ve Soyad (ÜYE)     ………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yukarıdaki imzaların adı geçen öğretim üyelerine ait olduğunu onaylarım.     

Doç. Dr. Ahmet KAYA     ………………………………. 

Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı 
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TEZ BİLDİRİMİ 

 

Tez içindeki bütün bilgilerin etik davranış ve akademik kurallar çerçevesinde elde edilerek 

sunulduğunu, ayrıca tez yazım kurallarına uygun olarak hazırlanan bu çalışmada orijinal 

olmayan her türlü kaynağa eksiksiz atıf yapıldığını bildiririm. 

 

 

             (İmza) 

         (Adı Soyadı) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu çalışma ……………………………………………. tarafından desteklenmiştir. 

Proje No: ……………….. 

Not: Bu tezde kullanılan özgün ve başka kaynaktan yapılan bildirişlerin, çizelge, şekil ve 

fotoğrafların kaynak gösterilmeden kullanımı, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri 

Kanunundaki hükümlere tabidir. 
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TEZİN ADI 

 

ÖZET 

………………………………………………………………………………………………. 
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………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 
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 İÇİNDEKİLER iii 

 SİMGELER VE KISALTMALAR DİZİNİ  v 

 ŞEKİLLER DİZİNİ vi 

 ÇİZELGELER DİZİNİ ix 

1. GİRİŞ 1 

2. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR 2 

 2.1. İkinci Dereceden Başlık 2 

 2.2. İkinci Dereceden Başlık 2 
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3. MATERYAL ve METOD 18 

 3.1. Materyal 18 

  3.1.1. Kimyasallar 18 

  3.1.2. Aletler 19 

 3.2. Metod 20 

  3.2.1. Anaerobik besi yeri 21 

   3.2.1.1. Anaerobik besi yerinin hazırlanması 22 
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23 
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   3.2.3.2. Enzim aktivitelerinin kantitatif olarak belirlenmesi 29 

4. SONUÇLAR (ve TARTIŞMA) 30 

 KAYNAKLAR 31 

 EKLER 32 

 ÖZGEÇMİŞ 33 
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