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1. GENEL BİLGİLER
Bu kılavuz, İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü Lisansüstü
Programlarında yazılan tezlerin, düzen ve yazım kuralları için bir standart oluşturmak ve tezin
sonlandırılmasına kadar geçen süreçte öğrenciyi doğru yönlendirebilmek amacı ile
hazırlanmıştır.
Tez metni kolay anlaşılır ve yazım kurallarına uygun sade bir Türkçe ile yazılmalıdır. Türk Dil
Kurumunun yazım kılavuzu ve sözlüğü esas alınmalıdır. Bu amaçla, Türk Dil Kurumunun web
sayfasından (http://www.tdk.org.tr) yararlanılması tavsiye edilir.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ LİSANÜSTÜ EĞİTİM ve ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ 08.09.2016/29825 tarih
ve Madde 49 (8)-(Değişik: RG-22/1/2018-30309) de belirtildiği üzere;
‘’Doktora öğrencisinin tez savunma sınavına girebilmesi için, alanı veya tezi ile ilgili, ilk yazarın
kendisinin olduğu en az bir makalesini, ulusal veya uluslararası hakemli bir dergide yayımlaması
veya yayıma kabul yazısını enstitü yönetim kuruluna sunması gerekir. Tez danışmanı(lar)ı bu
yayında ortak yazar olarak yer alabilir. İlgili yayında, Üniversitenin adının geçmesi şartı aranır.’’
maddesine istinaden, Doktora öğrencisinin tez savunma sınavına girebilmesi için, alanı veya tezi
ile ilgili makalesini yada kabul yazısını Tez nüshalarının Özgeçmiş ekinden hemen sonra vermiş
olması zorunludur.
Öğrenci; kılavuzdaki düzen ve yazım kurallarına göre tezini hazırlamakla, bilimsel etik kurallara
riayet etmekle ve telif / patent hakları hususunda özenli olmakla yükümlüdür. Tezin, düzeni ve
yazım kurallarına uygunluğu “Tez Format Sorumlusu” tarafından denetlenir. Bunun için, öğrenci
tezinin basılı bir kopyasını Enstitü Öğrenci İşlerine teslim eder.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ LİSANÜSTÜ EĞİTİM ve ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ 08.09.2016/29825 tarih
ve YÜKSEK LİSANS Madde 36(2) ve DOKTORA Madde 50(4) ‘te belirtildiği üzere; ‘’Tezle ilgili
benzerlik ön incelemesi, danışmanın bilgisi dahilinde öğrenci ile birlikte Üniversitenin kabul ettiği
yazılım programı kullanılarak yapılır’’ maddesine istinaden Teziniz, İstanbul Üniversitesi
Kütüphanesi tarafından sağlanan “İntihal Tespit Programı” kullanılarak taranacaktır. Bu amaçla,
Enstitümüzün TEZ ÇALIŞMASI BENZERLİK RAPORU UYGULAMA USUL ve ESASLARI Yönergesinde
belirtildiği üzere “Tez Benzerlik İnceleme Raporu Başvuru Formu” nu doldurup, danışmanın
bilgisinde, enstitüdeki öğrenci işleri sorumlusuna başvurulması gerekmektedir. “İntihal Tespit
Programı” ile taratılan ve benzerlik oranı belirlenen üst limitin altında olan tez asil ve yedek jüri
üyelerine dağıtılmak üzere çoğaltılır. Jüri üyelerine dağıtılacak tez nüshalarının ekinde; “İntihal
Tespit Programı” tarafından oluşturulan “Benzerlik Nihai Raporu” ve bu rapor esas alınarak
hazırlanmış ve danışman tarafından onaylanmış olan “Tez Benzerlik Raporu Uygunluk Formu” nun
konulması zorunludur.
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2. TEZİ OLUŞTURAN BÖLÜMLER
İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü Lisansüstü Programlarında
yazılan tezler; Tablo 1’deki düzen ve içeriğe uygun olarak hazırlanmalıdır.
Tablo 1. Tezi oluşturan ana ve alt bölümler

ANA BÖLÜMLER
DIŞ KAPAK

ALT BÖLÜMLER

İç Kapak *
Teşekkür (Tez BAP Koordinasyon Birimi
tarafından desteklenmiş ise*)
Onay Sayfası *
Etik Beyan *
İthaf
Önsöz *
İçindekiler *
ÖN SAYFALAR
Özet *
Abstract *
Tablo Listesi (Tablo varsa *)
Şekil Listesi (Şekil varsa *)
Simge Listesi (Simge kullanılmışsa *)
Kısaltma Listesi (Kısaltma kullanılmışsa *)
Ek Listesi (Ek verilmişse *)
Giriş *
Materyal ve Metot *
Bulgular *
ANA METİN
Tartışma ve Sonuçlar *
Kaynaklar *
TAMAMLAYICI BÖLÜM
Ek(ler) (Verilmişse *)
Özgeçmiş *
Formlar *
Tez ile ilgili makale ya da kabul yazısı*
(Doktora tezleri için zorunludur)
*: Tezde mutlaka olması gereken kısımlar
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3. TEZ DÜZENİ
3.1. Dış Kapak
Dış kapak siyah cilt ile ciltlenmelidir ve dış kapakta aşağıdaki bilgiler bulunmalıdır (Tez dış kapak
sayfası örneği EK 1’de verilmiştir).
•
•
•
•
•
•
•
•

•

T.C. İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü
Tezin adı
Tezin türü (Yüksek Lisans veya Doktora)
Tezi yapan öğrencinin unvanı (=M.Sc., sadece“Doktora Tezi” hazırlayan öğrenciler için
geçerlidir), adı-soyadı
Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü Ana Bilim Dalı adı (Enstitü Ana Bilim dalları
listesi EK 2’de verilmiştir).
Tez Danışman/danışmanlarının unvanı, adı-soyadı
Tezin teslim edildiği ay ve yıl
Tez sınavında başarılı olan öğrenciler tezlerinden sadece 2 (iki) tanesinin dış kapak
sırtına; öğrenci bürosundan öğrenecekleri kütüphane kayıt numarası, tezi hazırlayanın
adı-soyadı, tezin türü (Yüksek Lisans veya Doktora Tezi) ve teslim edildiği yılı
yazmalıdırlar.
Dış kapak sırt yazısının yönü aşağıdan yukarıya doğru olmalıdır (Tez dış kapak sırt yazısı
örneği EK 3’de verilmiştir).

3.2. Ön Sayfalar
3.2.1. İç Kapak
• İçeriği ve düzeni dış kapak ile aynı olmalıdır.
3.2.2. Teşekkür
• İ.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinasyon Birimi tarafından proje olarak
desteklenen tezlerde, bu destek ayrı bir sayfada belirtilmelidir (Örneği EK 4’te
verilmiştir).
3.2.3. Onay Sayfası
• Tez savunma sınavında başarılı olan öğrenciler bu sayfayı tüm jüri üyelerine
imzalatmalıdırlar.
• Tez onay sayfası üniversite ve enstitü adı, tezi hazırlayan öğrencinin adı-soyadı, tez
başlığı, tezin yapıldığı Ana Bilim Dalı adı, tez savunma tarihi, tez danışmanı ve jüri
üyelerinin unvan-ad-soyadı bilgilerini mutlaka içermelidir (EK 5’te verilen örneğe
uygun olarak hazırlanmalıdır).
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3.2.4. Etik Beyan
• Etik beyan EK 6’da verilen örneğe uygun olarak hazırlanmalıdır.
3.2.5. İthaf
• İsteğe bağlı olan ithaf yazısı, sağ-üste konumlandırılarak, aşağıdaki örneklere uygun
olarak yazılır.
“Annem’e .......”
“Babam’a ........”
“Sevgili Eşim’e .......”
“Değerli Hocam’a .......”
3.2.6. Önsöz
• Tez konusu takdim edilir.
• Tezin hazırlanması sırasında imkânlarından yararlanılan kurum ve kuruluşlara değinilir.
• Danışmandan başlanılarak, tezin hazırlanmasında katkısı olan özel ve tüzel kişilere
teşekkürde bulunulur.
3.2.7. İçindekiler
• “İçindekiler” başlığı altında tezdeki tüm ana başlıklar ve bunların alt başlıkları sayfa
numaraları ile birlikte verilmelidir (Örneği EK 7’de verilmiştir).
3.2.8. Özet
• Özet, tezin başlığı ve yazar ad-soyadı kalın (bold) belirtilerek 250 kelimeyi geçmeyecek
ve bir (1) sayfaya sığacak şekilde hazırlanmalıdır (Örneği EK 8’de verilmiştir).
• Özet metninin altına beş (5) adet anahtar kelime eklenmelidir.
• Özet içinde italik yazı tipi, tablo, şekil, grafik, atıf yapılan kaynaklar, kimyasal veya
matematiksel formüller, semboller, alt veya üst simge (subscript, superscript) Yunan
harfleri veya diğer standart olmayan simge veya karakterler içermemelidir.
3.2.9. İngilizce Özet (Abstract)
• İngilizce özet (Abstract), tezin başlığı ve yazar ad-soyadı kalın (bold) belirtilerek 250
kelimeyi geçmeyecek ve bir (1) sayfaya sığacak şekilde hazırlanmalıdır (Örneği EK 9’da
verilmiştir).
• Özet metninin altına beş (5) adet anahtar kelime eklenmelidir.
• İngilizce özet içinde italik yazı tipi, tablo, şekil, grafik, atıf yapılan kaynaklar, kimyasal
veya matematiksel formüler, semboller, alt veya üst simge (subscript, superscript)
Yunan harfleri veya diğer standart olmayan simge veya karakterler içermemelidir.
3.2.10. Tablo Listesi
• Tezde kullanılan tüm tablo başlıklarının, tezde bulundukları sayfa numaraları ile
listesidir (Örneği EK 10’da verilmiştir).
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3.2.11. Şekil Listesi
• Tezde kullanılan tüm şekil açıklamalarının, tezde bulundukları sayfa numaraları ile
listesidir (Örneği EK 11’de verilmiştir).
3.2.12. Simge Listesi
• Tezde simge kullanılıyorsa, açıklamaları alfabetik sıralı olarak listelenir (Örneği EK 12’de
verilmiştir).
3.2.12. Kısaltma Listesi
• Tezde kısaltma kullanılıyorsa, açıklamaları alfabetik sıralı olarak listelenir (Örneği EK
13’te verilmiştir).
3.2.13. Ek Listesi
• Tezde ek veriliyorsa tüm ek başlıklarının, tezde bulundukları sayfa numaraları ile
listesidir (Örneği EK 14’te verilmiştir).

3.3. Ana Metin
3.3.1. Giriş
• Tezin ana metni GİRİŞ bölümü ile başlar.
• Çalışmanın amacı ve kapsamı belirtilmeli ve ana hatlarıyla çalışmanın gerekliliği ortaya
konulmalıdır.
• Çalışma konusuna yönelik bilgi verilmelidir. Ancak; tüm genel bilgiye değil doğrudan
çalışılmakta olan konuya odaklanılmalı, gereksiz yere uzun tutulmamalıdır.
• Çalışma konusu ile ilgili literatür; amaç, amaca götürecek hedefler ve kapsam dâhilinde
irdelenmelidir.
• Bu bölümde tablo, şekil ve denklemlere de yer verilebilir.
3.3.2. Materyal ve Metot
• Materyal, yöntem/yöntemler, bu yöntemde kullanılan alet ve malzemeler ve araştırma
planı ayrıntılı olarak verilmelidir.
• Uygun olduğu takdirde çalışma planı akış şeması halinde gösterilmelidir.
• Yöntemlere kaynak gösterilmelidir. Eğer başkasından alınan yöntemde değişiklik
yapılmışsa yapılan değişiklik belirtilmelidir.
• Veri elde etme biçimleri ve deney grupları tanımlanmalı, materyalin veya verilerin
toplandığı veya deneylerin yapıldığı tarihler yazılmalıdır.
• Verilere hangi istatistiksel değerlendirmenin uygulandığı belirtilmelidir. Bu bölümde
tablo, şekil ve denklemlere de yer verilebilir.
• Etik kurul onayı gerekiyorsa etik kurulun adı, kararın tarih ve numarası yazılmalıdır.
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3.3.3. Bulgular
• Tezin bu bölümünde yapılan gözlemlerden, laboratuvar çalışmalarından, ölçümlerden,
hesaplamalardan elde edilen tüm bulgular tablo, şekil, fotoğraf, grafik ve /veya
haritalar vb. kullanılarak açıklanır.
3.3.4. Tartışma ve Sonuç
• Tezin bu bölümünde; elde edilen bulgular diğer çalışmaların bulgularıyla karşılaştırılır
ve sonuçlar belirtilir.
• Diğer çalışmaların bulgularıyla benzerlik ve aykırılıklar yorumlanır, açıklık getirilemeyen
noktalar belirtilir. Ancak, spekülatif yorumlardan kaçınılmalıdır. Çalışmanın bilime nasıl
bir katkıda bulunduğu mutlaka belirtilmeli, çalışmanın özgün kısımları vurgulanmalıdır.
• Tez çalışmasından çıkarılan sonuçlar olabildiğince açık ve öz olarak yazılmalıdır. Varsa
önerilere de yer verilebilir. Varılan sonuçlar ve öneriler maddeler halinde yazılabilir.
3.3.5. Kaynaklar
• Metin içerisinde kaynak gösterilen her çalışma “Kaynaklar” listesinde yer almalı,
"Kaynaklar” listesinde yer alan her çalışma da metin içinde mutlaka kaynak
gösterilmelidir.
• Metin içi kaynak gösterme ve “Kaynaklar” listesi oluşturmada dikkat edilmesi gereken
hususlar, Bölüm 4.9 ‘da ve Tablo 2 -3’te ayrıntılı olarak açıklanmıştır.
• Kaynaklar listesi için örnek EK 15’te verilmiştir.

3.4. Tamamlayıcı Bölüm
3.4.1. Ek(ler)
• Tez çalışmasında kullanılan hesaplamalar, tablolar, şekiller ve benzeri ham veriler
metin içinde akışı bölecek kadar çoksa bu bölümde yer alır.
3.4.2. Özgeçmiş
• Doğum tarihi, doğum yeri ve eğitim bilgilerini içermelidir.
• Çalışılan kurum (lar) belirtilmelidir.
• Eğer varsa tüm bilimsel etkinlikler (Ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplarda
bölümler, Ulusal/uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler,
Ulusal/uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan sözlü veya poster bildiriler ve
yürütücüsü olduğu veya araştırmacı olarak katıldığı projeler verilmelidir.
• EK 16’da verilen örneğe uygun olarak yazılmalıdır.
3.4.3. Formlar
Çalışmada kullanılan formlar tamamlayıcı bölüm içinde verilir. Başarılı bir Tez Savunma Sınavı
sonrasında, aşağıda belirtilen formlar taranarak basılı ve elektronik ortamda tezdeki yerine
koyulur.
• Etik Kurul Onayı
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Etik kurul kararı gerekli çalışmalarda etik kurul kararının fotokopisi koyulur.
• Patent Hakkı İzni
Çalışmada patent hakkı izni alınması gerekli bir durum varsa alınan iznin fotokopisi
koyulur.
• Telif Hakkı İzni
Tezin yazımı sırasın telif hakkı izni alınması gerekli bir durum varsa alınan iznin
fotokopisi koyulur.
• Tez Çalışması Benzerlik Raporu Uygunluk yazısı ve Eki
“Tez Benzerlik Raporu” ve “Tez Benzerlik Raporu Uygunluk Yazısı”, Tez Savunma Sınavı
sonrasında başarılı bulunan öğrenci tarafından, mezuniyet işlemleri için tezlerin Enstitüye
teslim edilen ciltlenmiş ve elektronik nüshalarında yer alması gerekmektedir (bk. 19.01.2018
tarihli İ.Ü. Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitü Yönetim Kurulu Kararıyla kabul edilen
Lisansüstü Tezlere ait Benzerlik Raporlarının Alınması ve Kullanılmasına İlişkin Uygulama
Esasları).
3.4.4. Tez ile ilgili makale ya da kabul yazısı
• Tez ile ilgili basılmış makalenin ilk sayfa fotokopisi.
• Tez ile ilgili makale henüz basılmamış ancak basıma kabul edilmişse, basıma kabul
edildiğini bildiren dergi yazarından (editör) gelen kabul mektubu (Makalenin adı ve
öğrencinin isminin ilk yazar olarak basıma kabul yazısında mutlaka olması zorunludur)
• Doktora Tezleri için zorunludur (bk. Bu kılavuzun Genel Bilgiler Bölümüne).
• Özgeçmiş Ekinden hemen sonra Tez içine yerleştirilmiş olmalıdır.
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4. TEZ YAZIM KURALLARI
4.1. Yazım Alanı, Yazım Özelliği, Font ve İmla
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Tez yazımında A4 boyutunda (21,0 x 29,7 cm; 8,27 x 11,69 inç ) ve 80 g/m2’lik birinci
hamur beyaz kâğıt kullanılmalıdır.
Sayfa kenar boşlukları; sol kenarda 3,5 cm, üst ve alt kenarlarda 3,5 cm, sağ kenarda
ise 1,5 cm olmalıdır.
Tüm yazılarda 12 punto Times New Romen karakter kullanılmalıdır.
Tez metninde satırlar iki yana yaslı (Justify) yazılmalıdır.
Tez Başlığı, Özet ve Abstract sayfaları; Yüksek Öğretim Kurulu Yayın ve Dokümantasyon
Dairesi Tez Merkezi Tez Veri Tabanının taranabilir alanlarına yüklenmektedir. Bu
nedenle bu gibi metin alanları; italik yazı tipi, tablolar, şekiller, grafikler, fizik-kimyamatematik formülleri, semboller, alt veya üst simgeler (subscript, superscript), Yunan
harfleri veya diğer standart olmayan simge veya karakterler içermemelidir.
Tez metni kolay anlaşılır ve yazım kurallarına uygun sade bir Türkçe ile yazılmalıdır. Türk
Dil Kurumunun yazım kılavuzu ve sözlüğü esas alınmalıdır. Bu amaçla Türk Dil
Kurumunun web sayfasından (http://www.tdk.org.tr) yararlanabilirsiniz.
Zorunluluk olmadıkça cümleye rakamla başlanmamalıdır.
Noktalama işaretlerinden sonra, ondalık kesirler veya sayı bölüklerini ayırmada
kullanılanlar hariç, bir boşluk bırakılmalıdır.
Açılan parantezden sonra ve kapatılan parantezden önce boşluk bırakılmamalıdır.
Yüzde ve binde işaretleri yazılırken sayılarla işaret arasında boşluk bırakılmaz (Örneğin;
%25, ‰38 vb.).
Türkçe yazım kılavuzuna göre tam sayıları ondalık kesirden ayırmak için virgül kullanılır.
Bu nedenle sayılar yazılırken tam sayıyı ondalık kesirden ayırmak için virgül anlamında
nokta kullanılmamalıdır. Büyük sayılar yazılırken, sayının son rakamından itibaren üçer
üçer gruplandırma yapılıp, bu üçlü gruplar arasına nokta konulabilir veya bir boşluk
bırakılabilir.
Doğru 1310,25
Yanlış 1310.25

Türkçe
1,6 1 000 000
1.6 1,000,000

1.000.000

1310.25
1310,25

1.6
1,6

İngilizce
1 000 000
1.000.000

1,000,000

Yabancı dilde özeti yazarken sayılarda virgül ve nokta o dilin kurallarına göre
konulmalıdır.
• İlgili bilim alanı için geçerli uluslararası (ISO) simgeler ve SI birim sistemi kullanılmalıdır.
• Tez metninde dipnot kullanılmamalıdır.
4.2. Sayfa Düzeni ve Sayfaların Numaralandırılması
• Ana bölüm ve alt bölüm başlıkları (bk. Tablo 1) yeni bir sayfanın başından başlamalıdır.
• Paragrafa 1,25 cm girinti yapılarak başlanmalı, paragraflar arası boşluk
bırakılmamalıdır.
•
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•
•

•
•
•

Paragraflarda en az ilk iki veya son iki satır aynı sayfada olmalıdır. Kelimeler satır
sonlarında tire “-“ işareti ile bölünmemelidir.
“Ön Sayfalar” kısmında numaralandırma; sadece Önsöz, İçindekiler, Özet, Abstract,
Tablo Listesi, Şekil Listesi, Simge Listesi, Kısaltma Listesi ve Ek listesi sayfalarını içerecek
şekilde küçük Romen rakamları ile yapılmalı, numara sayfanın alt-orta kısmına
konumlandırılmalıdır.
İç kapak, Teşekkür, Onay Sayfası, Etik Beyan ve İthaf sayfalarında ise sayfa
numaralandırılması yapılmayacaktır.
Tezin “Ana Metin” ve “Tamamlayıcı Bölüm” (bk. Tablo 1) kısımlarında numaralandırma
rakamlarla yapılmalı ve sayfanın alt-orta kısmına konumlandırılmalıdır.
Tüm sayfa numaralarının font büyüklüğü 11 punto ve yazı karakteri Times New Romen
olmalıdır. Kalın (Bold) karakter kullanılmamalıdır.

4.3. Satır Aralıkları
• Metin yazımında 1,5 satır aralığı kullanılmalıdır.
• “Ana metin” bölümlerinde (Kaynaklar hariç olmak üzere; Giriş, Materyal ve Metot,
Bulgular, Tartışma ve Sonuçlar) başlıktan önce ve sonra bir buçuk (1,5) aralıklı iki yazı
boşluğu bırakılmalıdır.
• Ön sayfaların başlıklarında başlıktan sonra bir (1) yazı boşluğu bırakılmalıdır.
• Alt bölüm başlıklarından sonra boşluk bırakılmamalıdır.
• Tez metni içindeki “Şekil” ve “Tablo” açıklamaları 1 (bir) satır aralığı ile yazılmalıdır.
• Teşekkür, Onay Sayfası, İçindekiler, Tablo Listesi, Şekil Listesi, Simge Listesi, Kısaltma
Listesi, Ek Listesi ve Kaynaklar Listesi 1 (bir) satır aralığı ile yazılmalıdır.
4.4. Bölüm ve Alt Bölüm Başlıkları
• Tez metninin bölüm ve alt bölüm başlıkları numaralandırılmalıdır.
• Tüm bölüm ve alt bölüm başlıkları kalın (bold) karakterde olmalıdır.
• Tüm bölüm ve alt bölüm başlıkları sayfada sola hizalı (left alignment) olmalıdır.
• Tez metninin ana bölüm başlıkları büyük harfler ile yazılmalıdır (Örn; 3. BULGULAR,
4. TARTIŞMA VE SONUÇLAR gibi).
• İkinci derece bölüm başlıklarında her sözcüğün ilk harfi büyük harfler ile başlamalıdır
(Örn; 3.1. Ftalat Esterleri gibi). Ancak başlık “ve, veya, ile“ vb. bağlaçlar içeriyorsa
bunlar küçük harflerle yazılmalıdır.
• Üçüncü ve dördüncü derece bölüm başlıklarında yalnızca başlığın ilk harfi büyük, öteki
tüm sözcükler küçük harflerle yazılmalıdır (Örn; 3.1.1. Biyoakümülasyon direnci ve
degradasyon gibi).
• Başlıklar, kendisinden sonra gelen alt başlıklardan veya metin kısmından ayrı sayfalara
düşmemelidir.
4.5. Şekiller
• Metin içinde yer alan şekillerin çerçevesinin satır uzunluğu 16 cm’yi aşmamalıdır.
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•
•
•
•
•

•
•
•

Şekiller numaralandırılmalı ve tüm şekillere mutlaka metin içinde gönderme
yapılmalıdır.
Şekiller metinde ilk söz edildikleri yere mümkün olduğunca yakın ve sola hizalı (Left
alignment) yerleştirilmelidir.
Şekil açıklamaları şekil/şekillerin kolay anlaşılmasını sağlayacak yeterli bilgiyi
içermelidir.
Şekil açıklaması şeklin altına yazılmalı, şekil açıklamasından önce ve sonra bir (1) satır
aralıklı tek satır boşluk verilmelidir.
Şekil açıklamaları bir (1) satır aralığı ile ve sadece baştaki sözcüğün ilk harfi büyük, diğer
sözcükler küçük harf olacak şekilde (özel isimler hariç) sola hizalı yazılmalı ve nokta (.)
ile sonlanmalıdır. Açıklayıcı yazı, cümle niteliğinde değilse sonuna nokta
konulmamalıdır.
Bir başka yayından aynen ya da değiştirilerek alınan şekillerde, şekil açıklaması sonuna
“…..’den alınmıştır” ya da “…..’den değiştirilmiştir” ibaresi eklenmelidir (bk. Şekil adı
yazım formatı örneği 1).
Şekil birden fazla harita, grafik, fotoğraf vb. içeriyorsa; büyük harflerle
numaralandırılmalı, şekil açıklamalarında her biri için açıklayıcı bilgi alfabetik sırada
verilmelidir (bk. Şekil adı yazım formatı örneği 2).
Şekillerde o bilim dalında yerleşmiş olan Uluslararası sembol ve harf birliğine
uyulmalıdır.

Şekil adı yazım formatı örneği 1:
Şekil 2. Karadeniz’de son 25 000 yılda çökelmiş derin su sedimentlerinin genelleştirilmiş
stratigrafisi (Ross ve Degens (1974)’den alınmıştır).
Şekil adı yazım formatı örneği 2:
Şekil 3. (A) Marmara Denizi’nin üç boyutlu batimetri haritası (Gazioğlu ve diğerleri
(2002)’den alınmıştır). (B) ve (C) büyütülmüş üç boyutlu batimetri haritaları
üzerinde Orta ve Çınarcık çukurluklarından çalışılan karotların konumları
4.6. Tablolar
• Tablolar numaralandırılmalı ve tüm tablolara mutlaka metin içinde gönderme
yapılmalıdır.
• Tablolar metinde ilk söz edildikleri yere mümkün olduğunca yakın ve sola hizalı (Left
alignment) yerleştirilmelidir.
• Tablo açıklaması tablonun üstüne ve sola hizalı yazılmalıdır.
• Tablo açıklamasından önce ve sonra bir (1) satır aralıklı tek satır boşluk verilmelidir.
• Tablo açıklamaları bir (1) satır aralığı ile ve sadece baştaki sözcüğün ilk harfi büyük,
diğer sözcükler küçük harf olacak şekilde (özel isimler hariç) sola hizalı yazılmalı ve
nokta (.) ile sonlanmalıdır (bk. Tablo adı yazım formatı örneği). Açıklayıcı yazı, cümle
niteliğinde değilse sonuna nokta konulmamalıdır.
• Tablo ile ilgili detay açıklayıcı bilgiler var ise tablo altına 8 punto ile yazılmalıdır.

14

Bir başka yayından aynen ya da değiştirilerek alınan tablolarda, tablo açıklaması
sonuna “…..’den alınmıştır” ya da “…..’den değiştirilmiştir” ibaresi eklenmelidir.
• Tablo sayfaya dikey sığmadığında yatay olarak da verilebilir. Yatay tabloda başlık cilt
tarafında olmalıdır.
Tablo adı yazım formatı örneği;
Tablo 11. Marmara Denizi ve Karadeniz karotlarında AMS 14C metodu ile belirlenen kalibre
edilmemiş yaşlar
•

4.7. Denklemler
• Denklemler ana metinde ilk söz edildikleri yere mümkün olduğunca yakın
yerleştirilmelidir ve mutlaka metin içinde gönderme yapılmalıdır.
• Bir başka yayından aynen alınan denklemlerde sonunda alıntılanan kaynak
gösterilmelidir.
• Denklemler sola hizalı (Left alignment) yazılmalıdır.
• Denklemlerde ad (başlık) verilmez.
• Denklemler her ana bölümde 1’den başlayarak ve ilk sayı bölüm numarası olmak üzere
ardışık numaralandırılarak, parantez içinde satır sonuna yazılmalıdır.
Örneğin;

1. Bölümün 7. denklemi (1.7),
3. Bölümün 2. denklemi (3.2) biçiminde yazılmalıdır.

•
•

Denklemden önce ve sonra bir buçuk (1,5) satır aralıklı tek satır boşluk verilmelidir.
Denklemlerde o bilim dalında yerleşmiş olan Uluslararası sembol ve harf birliğine
uyulmalıdır.

4.8. Semboller ve Kısaltmalar
• Tezde, genel kabul görmüş standart kısaltmalar dışındaki kısaltmalar ancak çok gerekli
oldukları durumlarda yapılmalı ve yapılan kısaltma genel kabul görmüş diğer standart
kısaltmalarla karışmamalıdır.
• Kısaltma, kısaltılacak ifadedeki kelimelerin baş harfleri büyük yazılarak yapılır [Örneğin
Di Metil Ftalat (DMF) gibi]. Bütün teknik terimlerin kısaltmaları, “Kısaltmalar
Listesi”nde yer almalıdır. Türkçede sıklıkla kullanılan kısaltmalar (Bakınız; (bk.) , ve
bunun gibi; (vb.)) için Türk Dil Kurumu yazım kılavuzuna (http://www.tdk.org.tr)
başvurulmalıdır. Bunların kısaltmalar listesinde yer almasına gerek yoktur.
• Kısaltma yapılacak ifade ilk geçtiği yerde önce tam olarak yazılmalı, arkasında parantez
içinde kısaltması verilmelidir. Bundan sonra geçtiği yerlerde ise sadece kısaltması
kullanılabilir.
• Tezde sembol kullanılmışsa açıklayıcı bilgisi simge listesinde yer almalıdır.
• Ölçümlerde metrik sistem, sıcaklık için Celsius derecesi, günün saatlerinde 24 saatlik
sistem kullanılmalıdır. Ölçüm birimlerinin rakamlardan sonra gelen kısaltmalarında
nokta kullanılmamalıdır.
Örneğin;

“ 2 g ”, “125 m”, “100 km” biçiminde yazılmalıdır.
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4.9. Kaynaklar
Metin içerisinde kaynak gösterilen her çalışma “Kaynaklar” listesinde yer almalı, "Kaynaklar”
listesinde yer alan her çalışma da metin içinde mutlaka kaynak gösterilmelidir.
4.9.1. Metin İçi Kaynak Gösterme
• Metin içi kaynak gösterme, yazar soyadı ve yayın yılı belirtilerek iki biçimde
yapılmalıdır:
Örnek 1: Infaunal yaşam biçimine sahip bentik foraminiferler sediment içerisinde 10 cm
derinliğe kadar yaşayabilirler (Jorissen, 1999).
Örnek 2: Jorissen (1999) tarafından gerçekleştirilen bir çalışmada, infaunal yaşam biçimine
sahip bentik foraminiferlerin sediment içerisinde 10 cm derinliğe kadar yaşayabildiği
gösterilmiştir.
•
•
•

•

Yazar sayısına göre metin içinde kaynak gösterme şekilleri Tablo 2’de belirtilen
kurallara göre yapılmalıdır.
Tezin ana metni içinde kaynak verilirken, üçten fazla yazarı olan eserler için, sadece ilk
yazarın soyadı verildikten sonra “ve diğerleri” ibaresi kullanılmalıdır.
Kişisel iletişim sonucu elde edilen bilgiler (kişisel görüşmeler/yazışmalar vb.), verilecek
bilgiye genel kullanıma açık kaynaklardan erişilemiyorsa ve bilginin verilmesi de
zorunlu ise kullanılmalıdır. Bilgi alınan kişiden, bilginin kullanılacağına ilişkin yazılı
doğrulama ve onay alınmalıdır.
Basımı kabul edilmiş ve DOI numarası almış çalışmalar kaynak gösterilirken, basım
aşamasında olduğunu ifade eden (baskıda) ibaresi yazılmalıdır.
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Tablo 2. Yazar - tarih sistemine göre metin içinde kaynak gösterme şekilleri
ÇALIŞMA

ÖRNEK

İki yazarlı ise

…(Kırcı-Elmas ve Zeki, 2018). Veya Kırcı-Elmas ve Zeki (2018)…

Tek yazarlı ise

Üç ve daha çok yazarlı
ise
Aynı yazarın farklı
yıllardaki çalışmaları

…(Okuş, 2006). Veya Okuş (2006)…

…(Gökaşan ve diğerleri, 2011). Veya Gökaşan ve diğerleri (2011)…
Kronolojik sırada yerleştirilir.
…(Ünlü, 2010; 2018). Veya Ünlü (2010; 2018)…

Aynı yazarın aynı yıl
içindeki çalışmaları

Aynı yazar/yazarların aynı yıl içindeki çalışmaları başlıklarına göre
(A, An, The hariç) alfabetik sıralanır.
…(Algan, 2011; 2013a; 2013b; 2013c; 2018). Veya
Algan (2011; 2013a; 2013b; 2013c; 2018)…

Aynı yazarın
aynı yıl içinde
aynı yazarlarla yaptığı
çalışmaları

“ve diğerleri” ifadesini kullanarak kaynak gösterme kuralının istisna bir
durumudur. Karışıklığa engel olacak kadar yazar soyadı tüm göndermelerde
yer alır.
…(Ünlü, Kırcı-Elmas ve Zeki, 2018).
…(Ünlü, Kırcı-Elmas, Zeki, Demirel ve diğerleri, 2018). Veya
Ünlü, Kırcı-Elmas ve Zeki (2018)…
Ünlü, Kırcı-Elmas, Zeki, Demirel ve diğerleri (2018)…

Aynı soyadına sahip
farklı yazarların
çalışmaları

İki veya daha fazla aynı soyada sahip yazar varsa, yıllar farklı olsa bile,
yazarların soyadından sonra isimlerinin baş harfleri yazılır (Aynı bilgi ile ilgili
kaynak gösterilecekse alfabetik sırada yerleştirilir).
…(A.N. Demirel, 2014; S. Demirel, 2014). Veya
A.N. Demirel (2014) ve S. Demirel (2014)…

Basımı kabul edilmiş ve
DOI numarası almış
çalışmaları kaynak
gösterme
Aynı bilgi ile ilgili çok
sayıda kaynak
gösterme

Devlet kurumları ve
diğer çalışma gruplarını
kaynak gösterme

…(Ünlü ve diğerleri, 2018, baskıda).

Tüm çalışmalar kronolojik sıraya göre, aynı tarihli olanlar alfabetik sıralı olarak
ve noktalı virgül ile ayrılarak düzenlenir. Baskıda olan çalışma ise yıl sırasında
en sona bırakılır.
…(Okuş, 2006; Algan, 2011; Gökaşan ve diğerleri, 2011; Algan, 2013a;
2013b; 2013c; Demirel, A.N., 2014; Demirel, S., 2014; Algan, 2018; Kırcı-Elmas
ve Zeki, 2018; Ünlü ve diğerleri, 2018, basım aşamasında).
Kurum ya da grubun bilinen bir kısaltması varsa, metin içi ilk kaynak
göstermede, hem açık hali hem de kısaltma hali; sonraki kullanımlarda ise
sadece kısaltılmış hali verilir.
…(Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu - TÜBİTAK, 2018).
veya
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK, 2018)…
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Kişisel iletişim sonucu
edinilen bir bilgiyi
kaynak gösterme

Özel mektuplar, e-postalar, kişisel röportajlar, telefon görüşmeleri vb. kişisel
iletişim kaynaklarıdır. Başkaları tarafından elde edilebilir olmadıkları için
“Kaynaklar” listesinde yer verilmez.
Metin içinde:
…(E. Kırcı-Elmas, kişisel iletişim, İstanbul, 8 Aralık 2017).

Yazarı belli olmayan
ya da anonim
çalışmaları kaynak
gösterme

Yazarı olmayan resmi belgelere (resmi gazete, senato kararları, yasalar,
yönetmelikler, dava tutanakları vs.) yapılacak göndermelerde başlık yıl ile
beraber verilmelidir.
… (İstanbul Üniversitesi Bilgi Okuryazarlığı Programı, 2014).
Yazarı anonim olarak belirtilen çalışmalara gönderme (Anonim, 2003) şeklinde
yapılmalıdır.

Parantez içinde
yapılacak bir açıklama
esnasında kaynak
gösterme
Bir çalışmadaki
Şekil ya da Tabloya
kaynak gösterme

Denklemlere kaynak
gösterme

…(Bu konuda daha detaylı bilgi için bk. Kırcı-Elmas, 2013).

Öncelikle, metin içinde şekil/tabloya mutlaka gönderme yapılmalıdır.
Şekil/tablo numaralandırıldıktan sonra şekil/tablo açıklaması yazılır. Parantez
içerisinde:
“Gökaşan ve diğerleri (2011)’den alınmıştır” veya
“Gökaşan ve diğerleri (2011)’den değiştirilmiştir.” ibaresi eklenir.
Sediment örneklerinin içermiş olduğu toplam karbonat miktarının
hesaplanmasında Loring ve Rantala (1992)’nın önerdiği denklem (3.2)
kullanılmıştır.
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4.9.2. Kaynaklar Listesini Oluşturma
Metin içinde kaynak gösterilen tüm çalışmalar, aşağıda işaret edilen esaslara uyularak ve doğru
bilgilerle “Kaynaklar” listesinde verilmelidir.
•
•
•
•
•
•

•

•

•

Yazar soyadına göre alfabetik olarak düzenlenmelidir(bk. EK 15).
Yazımında 1 (bir) satır aralığı kullanılmalıdır.
Hizalama “İki yana yaslı (Justify)” olmalı ve 1.25 cm “asılı” girinti verilmelidir (bk. EK
15).
Yazar isimlerinin sıralanmasında “ve, and” kullanılmamalıdır.
Basımı kabul edilmiş ve DOI numarası almış çalışmalar, DOI numarası ile verilmeli ve
baskıda olduğu belirtilmelidir.
İlk yazarın soyadına göre alfabetik sıralamada; aynı ilk harfle başlayan soyadlarının
sıralanmasında ikinci harf, ikinci harf de aynı ise üçüncü harf vb. dikkate alınmalıdır.
Aksu, A.E.
Algan, O.
Altenbach, A.V
Başaran, S.
Çağatay, M.N.
Erginal, A.E.
Aynı yazara ait tek isimli çalışmalar ya da aynı yazarların birlikte yapmış oldukları
çalışmalar, yayın yılı eski olandan yeni olana doğru sıralanır.
Marriner, N., Morhange, C. (2006)
Marriner, N., Morhange, C. (2007)
Marriner, N., Morhange, C. (2008)
Aynı ilk yazarın tek isimli çalışması, yayın tarihi daha yeni olsa bile önce yazılır. Aynı
durum yazarın iki isimli ve üç isimli çalışmalarında da esas alınır. Üçten fazla isimli
çalışmalarında yayın yılı eski olandan yeni olana doğru sıralama yapılır.
Kırcı-Elmas, E. (2013)
Kırcı-Elmas, E., Algan, O., Özkar-Öngen, İ., Struck, U., Altenbach, A.V. (2008)
Marriner, N., Morhange, C. (2007)
Marriner, N., Morhange, C., Goiran, J.P. (2010)
Marriner, N., Morhange, C., Boudagher-Fadel, M., Bourcier, M., Carbonel, P.(2005)
Marnier, N., Flaux, C., Morhange, C., Kaniewski, D. (2012)
Aynı yazar/yazarların aynı yıl içindeki çalışmaları başlıklarına göre alfabetik sıralanır (A,
An, The hariç). Metin içi kaynak göstermelerde karışıklığı önlemek için tarihin yanına
küçük harfler (a, b, c,…) eklenir.
Marriner, N., Morhange, C. (2006a). The ancient harbour…
Marriner, N., Morhange, C. (2006b). Geoarchaeological evidence…
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Tablo 3. Yazar - tarih sistemine göre “Kaynaklar” listesinin oluşturulması
KAYNAK TÜRÜ

ÖRNEKLER

DERGİDE
MAKALE

Yazar/yazarlar. (yıl). Makale adı. Dergi Tam Adı (Kelimelerin İlk Harfi Büyük), cilt
no (sayı no), sayfa aralığı.
Tek yazarlı:
Kırcı-Elmas, E. (2013). Benthic foraminiferal distribution (living and dead) from a
permanently stratified marginal sea (Marmara Sea, TURKEY). Journal of
Foraminiferal Research, 43 (4), 340-360.
İki yazarlı:
Stanley, D.J., Blanpied, C. (1980). Late Quaternary water exchange between the
eastern Mediterranean and the Black Sea. Nature, 266, 537-541.
Üç yazarlı:
Carstens, J., Hebbeln, D., Wefer, G. (1997). Distribution of planktonic foraminifera
at the ice marginin the Arctic (Fram Strait). Marine Micropaleontology, 29,
257-269.
Çok yazarlı:
Çağatay, M.N., Görür, N., Algan, O., Eastoe, C., Tchapalyga, A., Ongan, D., Kuhn, T.,
Kuşcu, İ. (2000). Late Glacial-Holocene palaeoceanography of the Sea of
Marmara: timing of connections with the Mediterranean and Black seas.
Marine Geology, 167, 191-206.

KİTAP

Yazar/yazarlar. (yıl). Kitap Adı (Kelimelerin İlk Harfi Büyük). Yayın evinin
bulunduğu şehir, ülke: Yayın Evi Adı (Kelimelerin İlk Harfi Büyük).
Ulusal kitaplarda ülke adının yazılmasına gerek yoktur.
Meriç, E., Avşar, N., Bergin, F. (2004). Benthic Foraminifera of Eastern Aegean Sea
(Turkey): Systematics and Autoecology. İstanbul: Turkish Marine
Research Foundation.

KİTAPTA BÖLÜM

Yazar/yazarlar. (yıl). Bölüm başlığı. Editör isim/isimleri, Kitap adı
(Kelimelerin İlk Harfi Büyük) (sayfa aralığı). Yayın evinin bulunduğu şehir,
ülke: Yayın Evi Adı (Kelimelerin İlk Harfi Büyük).
Ulusal kitaplarda ülke adının yazılmasına gerek yoktur.

Ünlüata, Ü., Oğuz, T., Latif, M.A., Özsoy, E. (1990). On the pyscial
oceanography of the Turkish straits. L.J. Pratt, (Ed.), The Physcial
Oceanography of Sea Straits (s. 25-60). NATO/ASI series, Dordrecht:
Kluwer.
Altenbach, A.V., Sarnthein, M. (1989). Productivity record in benthic
foraminifera. W.H. Berger, V.S. Smetacek, G. Wefer (Eds.), Productivity
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of the Oceans, Present and Past (s. 255-269). New York: John Wiley and
Sons.

TEKNİK RAPOR

Yazar/yazarlar. (yıl). Rapor Adı. Yayın evinin bulunduğu şehir, ülke: Yayın Evi Adı
(Kelimelerin İlk Harfi Büyük).
Carletti, A., Heiskanen, A. (2009). Water Framework Directive Intercalibration
Technical Report - Part 3: Coastal and Transitioal Waters. Luxembourg:
Office for Official Publications of the European Communities.

BİLDİRİ

Yazar/yazarlar. (yıl). Bildiri başlığı. Konferans Adı (Kelimelerin İlk Harfi Büyük),
Kitap Adı, Bildirinin bulunduğu sayfa/sayfalar, konferansın yapıldığı tarih aralığı,
konferansın yapıldığı şehir, ülke.
Ulusal bildirilerde ülke adının yazılmasına gerek yoktur.
Erginal, A.E., Kırcı-Elmas, E. (2012). First record of Late Holocene coquina on Thrace
(Western Black Sea) coast of Turkey. 32nd International Geographical
Congress, Book of Abstracts, 84, 26-30 August 2012, Cologne, Germany.

TEZ

Yazar. (yıl). Doktora/Yüksek Lisans Tez Başlığı (Kelimelerin İlk Harfi Büyük)
(Yayımlanmamış Doktora/Yüksek Lisans Tezi). Kurum Adı, yer bilgisi.
Başaran, S. (2002). Marmara Denizi’nde Kütle Hareketi Kökenli Depoların
Sedimentolojik Özellikleri (Yayımlanmamış Doktora Tezi). İ.Ü. Deniz
Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü, İstanbul.

RESMİ GAZETE

Resmi Gazete’de yayımlanan kanun, yönetmelik, kanun hükmünde kararname
gibi resmi belgeler için erişim adresi ve parantez içinde erişim tarihi verilmelidir.
Başlık (Yıl, Gün Ay). Resmi Gazete (Sayı: xxx). Erişim adresi: http://xxxx (Erişim
tarihi).
Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği (2016, 20 Nisan). Resmi Gazete (Sayı:
29690). Erişim adresi:
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/04/20160420-16.htm
(Erişim tarihi: 15.03.2018).
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DOI Numarası olanlar

ELEKTRONİK
KAYNAKLAR

Yazar/yazarlar. (yıl). Makale adı. Dergi Tam Adı (Kelimelerin İlk Harfi Büyük), cilt no
(sayı no), sayfa aralığı. doi no.
Chan, H.F., Guillot, M., Page, L., Torgler, B. (2015). The inner quality of an article:
Will time tell?. Scientometrics, 104, 19-41. doi:10.1007/s11192-015-1581y
Turner, S.J. (2010). Website statistics 2.0: Using Google Analytics to measure library
website effectiveness. Technical Services Quarterly, 27, 261-278.
doi:10.1080/07317131003765910
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Eğer DOI numarası yoksa ve içeriğe çevrimiçi olarak erişildiyse yayının sayfasının
URL adresi ve parantez içinde erişim tarihi verilmelidir.
Dergi için örnek:
Yazar/yazarlar. (yıl). Makale adı. Dergi Tam Adı (Kelimelerin İlk Harfi Büyük), cilt no
(sayı no), sayfa aralığı. URL adresi (Erişim tarihi).
Yılmaz, B. (2005). Türkiye’de kamu yönetiminin yeniden yapılandırılması süreci ve
halk kütüphaneleri. Türk Kütüphaneciliği, 19, 56-77. Erişim adresi:
http://www.tk.org.tr/index.php/TK (Erişim tarihi: 15.03.2018).
Kitap için örnek:

Yazar/yazarlar. (yıl). Kitap Adı (Kelimelerin İlk Harfi Büyük). Yayın evinin
bulunduğu şehir, ülke: Yayın Evi Adı (Kelimelerin İlk Harfi Büyük). URL adresi
DOI Numarası olmayanlar

(Erişim tarihi).

Kuo Hung, H. (Ed.). (2011). Digital libraries - Methods and applications. Erişim
adresi: http://eric.ed.gov/ (Erişim tarihi: 15.03.2018).
Yüksek lisans ya da doktora tezi için örnek:

Yazar. (yıl). Doktora/Yüksek Lisans Tez Başlığı (Kelimelerin İlk Harfi Büyük)
(Yayımlanmamış Doktora/Yüksek Lisans Tezi). Kurum Adı, yer bilgisi. URL
adresi (Erişim tarihi).

Tonta, Y.A. (1992). An Analysis of Search Failures in Online Library Catalogs
(Yayımlanmamış Doktora Tezi). California University, Berkeley. Erişim
adresi: http://yunus.hacettepe.edu.tr/~tonta/yayinlar /phd/ickapak.html
(Erişim tarihi: 15.03.2018).
konferans bildiri özeti için örnek:

Yazar/yazarlar. (yıl). Bildiri başlığı. Konferans Adı (Kelimelerin İlk Harfi
Büyük), konferansın yapıldığı yer, şehir, ülke. URL adresi (Erişim tarihi).
Ulusal bildirilerde ülke adının yazılmasına gerek yoktur.

Örnek: Çınar, M., Doğan, D., Seferoğlu, S.S. (2015). Eğitimde dijital araçlar: Google
sınıf uygulaması üzerine bir değerlendirme. Akademik Bilişim Konferansı,
Anadolu Üniversitesi, Eskişehir. Erişim adresi:
http://ab2015.anadolu.edu.tr/index.php?menu=5&submenu=27 (Erişim
tarihi: 15.03.2018).
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5. TEZ TESLİMİ
5.1. Elektronik Kopyalar
Tezler, kompakt disk ortamında elektronik olarak hazırlanarak, Tez Veri Girişi ve Yayımlama
İzin Formu (EK-17) ile birlikte Enstitüye teslim edilecektir.
5.1.1. Tez Veri Girişi ve Yayımlama İzin Formunun Doldurulması
1- Tez Veri Girişi ve Yayımlama İzin Formu: Tezin, eser adı, yazar adı, referans numarası ve
diğer bibliyografik bilgilerin bulunduğu ve YÖK Ulusal Tez Merkezi tarafından dijital iletim de
dahil olmak üzere her türlü ortamda tam metin (PDF) olarak araştırma hizmetine sunulması
konusunda yazarın izninin alındığı belgedir. Tez Veri Girişi ve Yayımlama İzin Formu
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ adresinde bulunmaktadır. Formu doldurmak için
sisteme e-Devlet şifresi ile giriş yapmak gerekmektedir.
2- Form, yazar tarafından doldurulan bilgilerin, Ulusal Tez Merkezi Veri Tabanı ile bağlantılı
geçici bir tabloya aktarılmasını sağlamak üzere tasarlanmıştır. Formun doldurulması bitirilip
“Kaydet” kutucuğu tıklandığında, üzerinde sistem tarafından üretilen “Referans Numarası”
bulunan, basıma uygun form düzenlenmektedir. Herhangi bir nedenle hatalı veri girişi yapılmış
ise form basılmadan önce geri dönülerek düzeltme yapılabilir. Ulusal Tez Merkezinde yapılacak
kontrollerde, Tez Veri Girişi ve Yayımlama İzin Formu üzerinde bulunan Referans Numarası
dikkate alınacaktır.
3- Tezlerin başlıkları ve özet (abstract) sayfaları, Tez Veri Tabanının taranabilir alanlarına
yüklenmektedir. Bu nedenle bu gibi metin alanlarında, italik yazı tipi, tablo, şekil, grafik,
kimyasal veya matematiksel formüller, semboller, alt veya üst simge (subscript, superscript),
Yunan harfleri veya diğer standart olmayan simge veya karakterler kullanılmamalıdır.
4- Bölüm, Ana Bilim Dalı ve Bilim Dalı satırlarında duruma uygun seçenek bulunamazsa bu
satırlar boş geçilebilir.
5- Dizin Terimleri: Ulusal Tez Merkezi Veri Tabanında aranan tezlere, doğrudan erişimi
sağlayan anahtar kelimelerin alfabetik listesidir.
6- Önerilen Dizin Terimleri: İlgili anahtar kelimelerin, sistemde var olan Dizin Terimleri
Listesinde bulunmaması durumunda, yazar tarafından önerilen anahtar kelimenin Türkçesi =
İngilizcesi şeklinde bu alana yazılmalıdır.
7- Yayımlama İzni ve Erteleme: Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi Veri Tabanı
üzerinden tezinin tam metin araştırma hizmetine sunulmasını kabul eden tez yazarları,
Kısıtlama sekmesinde “Yok” seçeneğini işaretlemelidir.
Tezin bir yayınevi tarafından yayımlaması sürecinde olması veya patent başvurusunda
bulunulması gibi durumlarda, erişime açılması en fazla 3 yıl süreyle ertelenebilir. Bu durumda
tez yazarı Kısıtlama sekmesinde “Var” seçeneğini işaretleyerek erteleme süresini belirtir.
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8- Özetler, biri Türkçe biri İngilizce olmak üzere iki dilde 250’şer kelimeyi geçmeyecek şekilde
hazırlanmalıdır.
5.1.2. Kompakt Disklerin Hazırlanması
1- Tezin tam metni tek bir pdf dosyası olarak hazırlanacaktır. Metin formatı dışında ek içeren
karma tezler için açıklamalar Madde 6’da yer almaktadır.
2- Hazırlanan pdf dosyaları tezin enstitü tarafından onaylanan kopyası ile aynı olacaktır. Tez
üzerinde Yükseköğretim Kurulu tarafından hiçbir değişiklik yapılmayacağı için, tezin bilgisayar
ekranında görüntülendiğinde asıl nüshası ile aynı olması ile ilgili her türlü sorumluluk yazara
aittir. Sayfaların numaralandırılması, tezin ana metni içinde yer alan resim, şekil, grafik, tablo
gibi öğelerin yerlerinin basılı tez ile özdeş olması yazar tarafından sağlanmalıdır.
3- Tezin tam metinini içeren dosya sıkıştırılmamış ve şifresiz olacaktır. Ekler ise sadece WinRAR
programı ile sıkıştırılacaktır.
4- Dosyalar isimlendirilirken Tez Veri Giriş Formundaki referans numarası kullanılacaktır.
Örnek:
Tam metin için

referansno.pdf

Ekler için

referansno.rar

5- Metin formatındaki veya çoğaltma (fotokopi) ile hazırlanmış olan tez ekleri tezin tam
metninin bulunduğu pdf dosyası içinde yer alacaktır. Bunun için tarayıcı veya dijital fotokopi
makineleri kullanılarak belgeler pdf formatına dönüştürülecektir.
6- Karma tezler: Tez, yalnızca metin dosyasından oluşmuyorsa, resim, harita, bilgisayar
programları, görüntü veya ses kayıtları da kullanılmış ise bu dosyalar WinRAR programı
kullanılarak referans numarasını da içeren “referansno.rar” biçiminde tek bir dosya haline
getirilerek CD’ ye kaydedilmelidir.
5.2. Basılı Kopyalar
Tez sınavında başarılı olan öğrenciler 2 adet ciltlenmiş ve kütüphane numarası bulunan
tezlerini enstitüye teslim etmelidirler. Jüri üyelerinin tercihine göre tezlerinin basılı veya
elektronik kopyalarını jüri üyelerine teslim etmekle yükümlüdürler.
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6. EKLER
EK 1. Tez dış kapak sayfası formatı ve örneği

(14 punto, büyük harflerle x
1,5 satır aralığı)

T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
DENİZ BİLİMLERİ VE İŞLETMECİLİĞİ ENSTİTÜSÜ

(Boşluk tanımı
12 puntoluk 4 yazı x 1,5 satır
aralığı)

(18 punto, büyük harflerle)

TEZİN ADI

(Boşluk tanımı
12 puntoluk 3 yazı x 1,5 satır
aralığı)
(Tezin türü, 12 punto, büyük
harflerle

TEZİN TÜRÜ

(Boşluk tanımı
12 puntoluk 3 yazı x 1,5 satır
aralığı
(12 punto, soyadı büyük
harflerle)

(Boşluk tanımı
12 puntoluk 3 yazı x 1,5 satır
aralığı)
(12 punto, soyadı büyük
harflerle)

Öğrencinin unvanı, Adı, SOYADI
Ana Bilim Dalı

Danışman
Unvanı, Adı, SOYADI

(Boşluk tanımı
12 puntoluk 4 yazı x 1,5 satır
aralığı)
(12 punto, Ay büyük harfler ile)

AY, Yıl
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T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
DENİZ BİLİMLERİ VE İŞLETMECİLİĞİ ENSTİTÜSÜ

MARMARA DENİZİ GEÇ KUVATERNER
FORAMİNİFER TOPLULUĞU VE
PALEOŞİNOGRAFİK DEĞERLENDİRMESİ

DOKTORA TEZİ

M. Sc. Elmas KIRCI-ELMAS
Deniz Jeolojisi ve Jeofiziği Ana Bilim Dalı

Danışman
Prof. Dr. İzver ÖZKAR-ÖNGEN

OCAK, 2018
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EK 2. Enstitü Ana Bilim dalları listesi
Deniz İşletmeciliği Ana Bilim Dalı
Deniz Jeolojisi ve Jeofiziği Ana Bilim Dalı
Denizel Çevre Ana Bilim Dalı
Fiziksel Oşinografi ve Deniz Biyolojisi Ana Bilim Dalı
Kimyasal Oşinografi Ana Bilim Dalı
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126

M. Sc. Emine YILMAZ

DOKTORA TEZİ

2017

EK 3. Tez dış kapak sırt yazısı örneği

Tez teslim yılı (14 punto, bold)

Tez türü, YÜKSEK LİSANS veya DOKTORA
(16 Punto, bold)

Öğrenci Adı, SOYADI, varsa unvanı
(14 Punto, bold)

Kütüphane kayıt numarası
Sadece Öğrenci İşlerine teslim edilecek 2 (iki) teze konulacaktır.
(14 punto, bold)
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EK 4. Teşekkür örneği (İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi

tarafından desteklenmiş tez çalışmaları için)

“Bu çalışma İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından
desteklenmiştir. Proje numarası: …………………”.

30

EK 5. Onay sayfası örneği
T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
DENİZ BİLİMLERİ VE İŞLETMECİLİĞİ ENSTİTÜSÜ
ELMAS KIRCI-ELMAS tarafından hazırlanmış ve sunulmuş “MARMARA DENİZİ
GEÇ KUVATERNER FORAMİNİFER TOPLULUĞU VE PALEOŞİNOGRAFİK
DEĞERLENDİRMESİ” başlıklı tez DENİZ JEOLOJİSİ VE JEOFİZİĞİ Ana Bilim Dalında
YÜKSEK LİSANS TEZİ olarak kabul edilmiştir.

Tez Danışmanı
Prof. Dr. ……………

Jüri Üyesi
Prof. Dr. ……………

Jüri Üyesi
Doç. Dr. ……………

Jüri Üyesi
Doç. Dr. ……………

Jüri Üyesi
Doç. Dr. ……………

Tez Savunma Tarihi: 01.01.2018
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EK 6. Etik beyan örneği
ETİK BEYAN

İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu
kurallarına uygun olarak hazırladığım “………… (TEZ BAŞLIĞI) …………” başlıklı
……………………………(YÜKSEK LİSANS / DOKTORA) tez çalışmasında bilimsel etik ve
akademik kurallara riayet ettiğimi;

•

Çalışma konusunun özgün olduğunu,

•

Tez içinde sunduğum tüm veri ve belgeleri bilimsel etik ve ahlak kuralları çerçevesinde
elde ettiğimi,

•

Çalışmanın bulgularında tahrifat yapmadığımı ve yanlı davranmadığımı,

•

Tez kapsamında yararlandığım tüm eserlere ve doğrudan veya dolaylı olarak
kullandığım her alıntıya atıfta bulunduğumu,

•

Yararlandığım tüm eserlerin kaynakçada gösterilenlerden oluştuğunu,

•

Kullandığım veri ve belgelerde herhangi bir tahrifat yapmadığımı,

•

Patent ve telif haklarını ihlal etmediğimi

bildirir, aksinin vuku bulması durumunda yasal sonuç/sonuçları ve aleyhime doğabilecek tüm
hak kayıplarını kabul ettiğimi beyan ederim.

Tarih
Ad-soyadı
İmza
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EK 7. İçindekiler örneği
İÇİNDEKİLER

Sayfa
ÖNSÖZ ........................................................................................................................................i
ÖZET .........................................................................................................................................iv
ABSTRACT................................................................................................................................ v
TABLO LİSTESİ.......................................................................................................................vi
ŞEKİL LİSTESİ....................................................................................................................... vii
SİMGE LİSTESİ..................................................................................................................... viii
KISALTMA LİSTESİ ...............................................................................................................ix
EKLER LİSTESİ ........................................................................................................................ x
1. GİRİŞ ...................................................................................................................................... 1
1.1. Çalışmanın Amacı ve Kapsamı ........................................................................................ 3
1.2. Oksijen ve Karbon İzotoplarının Paleoşinografide Kullanılması ve Önemi .................... 5
1.3. Çalışmaya Temel Oluşturan Önceki Araştırmalar ...........................................................7
1.4. Çalışma Alanı .................................................................................................................12
1.4.1. Coğrafik konum ....................................................................................................... 12
1.4.2. Batimetrik özellikler ................................................................................................ 12
2. MATERYAL VE METOT ................................................................................................... 21
2.1. Örnekleme ve Örnek Hazırlama..................................................................................... 24
2.1.1. Mikropaleontolojik inceleme için örnek hazırlama................................................. 25
2.1.2. Jeokimyasal analizler için örnek hazırlama ............................................................. 26
2.1.3. Duraylı izotop analizi için örnek hazırlama ............................................................ 27
2.1.4. Tarihlendirme için örnek hazırlama ........................................................................ 28
2.1.4.1. Foraminiferlerden tarihlendirme için örnek hazırlama ..................................... 28
2.1.4.2. Sedimentten tarihlendirme için örnek hazırlama .............................................. 29
2.2. Analitik Metotlar ............................................................................................................29
2.2.1. Mikropaleontolojik analiz .......................................................................................30
2.2.2. Jeokimyasal analizler............................................................................................... 31
2.2.3. Oksijen izotop analizi .............................................................................................. 33
2.2.4. Karbon izotop analizi .............................................................................................. 34
3. BULGULAR ......................................................................................................................... 35
3.1. DM3 Karotunun Litolojik Özellikleri ve Kronostratigrafisi .......................................... 35
3.2. DM3 Karotunun Jeokimyasal Özellikleri ...................................................................... 41
3.3. DM3 Karotunun Mikropaleontolojik Özellikleri ........................................................... 57
3.4. DM3 Karotunun Oksijen İzotopları ............................................................................... 59
3.5. DM18 Karotunun Litolojik Özellikleri ve Kronostratigrafisi ........................................ 63
3.6. DM18 Karotunun Jeokimyasal Özellikleri .................................................................... 71
3.7. DM18 Karotunun Mikropaleontolojik Özellikleri ......................................................... 77
3.8. DM18 Karotunda Karbon İzotopları ............................................................................ 105
3.9. DM3 ve DM18 Karotuna Ait İstatistiksel Analiz Bulguları ........................................107
4. TARTIŞMA VE SONUÇLAR ........................................................................................... 109
4.1. Marmara Denizi Derin Su Foraminifer Faunası........................................................... 109
4.2. Yerel Biyostratigrafik/Ekostratigrafik Zonlar ..............................................................110
KAYNAKLAR ....................................................................................................................... 119
EKLER.................................................................................................................................... 126
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ÖZGEÇMİŞ ............................................................................................................................ 159
FORMLAR
Etik Kurul Onayı
Patent Hakkı İzni
Telif Hakkı İzni
Tez Çalışması Benzerlik Raporu Uygunluk Yazısı ve Eki
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EK 8. Özet örneği
ÖZET
MARMARA DENİZİ GEÇ KUVATERNER FORAMİNİFER TOPLULUĞU VE
PALEOŞİNOGRAFİK DEĞERLENDİRMESİ
Elmas KIRCI-ELMAS
Bu çalışmada Marmara Denizi’nin Orta ve Çınarcık çukurluklarından alınmış olan altı adet
derin su sediment karotunda bentik ve planktik foraminifer topluluklarının dağılımları
belirlenmiştir. Mikropaleontolojik incelemeler sonucunda, düşük tür çeşitlilikli planktik
foraminifer faunası ile nispeten yüksek tür çeşitlilikli bentik foraminifer faunasının varlığı
belirlenmiştir. Foraminifer dağılımlarından, Marmara Denizi’ne özgü, gölden denizele değişen
ortam koşullarını yansıtan, sekiz biyostratigrafik/ekostratigrafik zon tanımlanmıştır. Karotlarda %
1,5’in üzerinde organik karbon içeriğine sahip ve ~10 300-6200 yıl öncesi zaman aralığında
çökelmiş olan bir sapropelik tabaka tespit edilmiştir. En altta tanımlanan Pr1 zonunda, foraminifer
faunası ve nannoplankton florasının olmayışına karşılık tatlı-acı su ortam koşullarını gösteren
ostrakod faunasının varlığı göl koşullarını yansıtmaktadır. Pr2 zonunda başlayan ilk foraminifer
yerleşimi, Çanakkale Boğazı yolu ile giren tuzlu Akdeniz suları ile ~11 000 yıl önce denizel
koşulların oluşmasını göstermektedir. Denizel koşullar altında çökelmeye başlayan sapropelik
sedimentlerin bentik foraminifer içeriği, anoksik-anoksiğe yakın dip suyu koşullarının (Sta1 zonu)
disoksik-suboksik koşullara değiştiğini ortaya koymaktadır (Sta2 zonu).. Sapropelik çökelim
sonrası sedimentler içerisinde tanımlanan dört zon (Po1-4 zonları) suboksik dip suyu koşullarının
günümüze devam etmiş olduğunu yansıtmaktadır. Suboksik dip suyu koşulları devam ederken, en
sonuncusu ~2000 yıl önce olmak üzere (Po4 zonu), Geç Holosen esnasında oşinografik koşullarda
göreceli değişiklikler gerçekleşmiştir.

Anahtar kelimeler: Foraminifer, yaşlandırma, duraylı izotop, paleoşinografi, Marmara Denizi
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EK 9. Abstract örneği
ABSTRACT

LATE QUATERNARY FORAMINIFERAL ASSEMBLAGE OF THE MARMARA
SEA AND IMPLICATIONS FOR PALEOCEANOGRAPHY

Elmas KIRCI-ELMAS

In this study, benthic and planktic foraminiferal distributions were determined in six
deep-water sediment cores, collected from the Central and Çınarcık basins of the Marmara Sea.
A low diversity planktic and relatively high diversity benthic foraminiferal fauna were found
in micropaleontological examinations. Eight local biostratigraphic / ecostratigraphic zones,
reflecting the changing environmental conditions from lacustrine to marine were identified. A
sapropelic layer having > 1.5 % Corg content deposited at about 10 300-6200 y BP was
determined in the cores. Pr1 zone, at the base of the cores, reflects the lacustrine conditions
characterized by absence of the foraminifer fauna and nannoplankton flora and existence of the
fresh-brackish water ostracods. First colonization of foraminiferal species in Pr2 zone shows
the starting of marine conditions at about 11 000 y BP by the entrance of the Mediterranean
waters through the Çanakkale Strait. Benthic foraminiferal assemblage of the sapropelic
sediments, deposited under marine conditions suggests that the anoxic-close to anoxic bottom
water conditions changed to dysoxic-suboxic conditions (Sta1 and Sta2 zones). The most
enriched oxygen-18 values within the sapropelic layer and the most depleted values within the
post-sapropelic sediments indicate that the surface water freshening have occurred after the
sapropelic deposition. Four zones defined in the post-sapropelic sediments (Po1-4 zones) reflect
the suboxic conditions in the bottom water continued to the present and oceanographical
conditions have relatively changed during Late Holocene, with the latest one at about 2000 y
BP.

Keywords: Foraminifera, dating, stable isotope, paleoceanography, Marmara Sea
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GB
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NODC
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TBS
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: Cold Intermediate Layer (Soğuk Ara Tabakası)
: Cold Intermediate Water (Soğuk Ara Suyu)
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