
BİLKENT ÜNİVERSİTESİ 
EKONOMİ VE SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 

HUKUK ANABİLİMDALI 
TEZ YAZIM REHBERİ 

 

I. SAYFA DÜZENİ VE YAZIM KURALLARI 

1. Tez metni, A4 standardında kâğıda, “Times New Roman” yazı sitilinde, iki satır aralığıyla 
ve 12 puntoyla yazılmalı; dipnotlar ise sayfa altında belirtilmeli ve “Times New Roman” yazı 
stilinde, tek satır aralığıyla ve 10 puntoyla yazılmalıdır.  

2. Bir sayfadaki metin alanının üst, alt, sol ve sağ boşluklarının ölçüsü şu şekilde olmalıdır.  

Üst boşluk : 3 cm. 

Alt boşluk : 3 cm. 

Sol Boşluk : 4 cm. 

Sağ boşluk : 2.5 cm. 

3. Tez metninde her yeni bölüm için yeni bir sayfa açılmalı, alt bölüm başlıkları bir önceki 
satırdan iki satır atlayarak koyu puntolarla yazılmalıdır.  

4. Sayfa numaraları, sayfanın sonunda, ortada yer almalıdır.  

5. Metin içerisinde kullanılan yabancı kelimeler italik olarak belirtilmelidir. 

 

II. ATIFTA (GÖNDERMEDE) BULUNMA KURALLARI  

1. Atıfta bulunulan kaynaklar sayfa altında yer alacak dipnotlarda gösterilmelidir.  

2. Eserlere yapılan ilk atıflar, yazarın adı ve soyadını, atıf yapılan eserin adını, birden çok 
baskısı varsa baskı sayısını, yayın yerini, yayın tarihini ve atıf yapılan sayfa numaralarını 
içermelidir. Bu konuda aşağıdaki iki yöntemden biri izlenebilir:  

a) Yazarın soyadı açık olarak küçük harfle, ilk adı sadece baş harfiyle, eser adı, varsa 
baskı sayısı, yayın yeri, yayın yılı, sayfa numarası. 

Örnek:  

 Karayalçın, Y.: Ticaret Hukuku Dersleri C. I, Ticarî İşletme, Ankara 1968, 
s. 55. 

 Tan, T.: İdare Hukuku, 2. Baskı, Ankara 2014, s. 74.  

 

b) Yazarın ilk adı sadece baş harfiyle, yazarın soyadı açık olarak küçük harfle, eser adı, 
varsa baskı sayısı, yayın yeri, yayın yılı, sayfa numarası. 

Örnek:  

 Y. Karayalçın: Ticaret Hukuku Dersleri C. I, Ticarî İşletme, Ankara 1968, 
s. 55. 
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 T. Tan: İdare Hukuku, 2. Baskı, Ankara 2014, s. 74.  

 

3. İlk atıftan sonraki  atıflarda, yazarın soyadı, aynı yazarın birden çok eserine atıfta 
bulunulması halinde eserin kısaltılmış adı ve sayfa numarası belirtilmelidir. Birden fazla esere 
yollamada bulunulması halinde kullanılan kısaltmalar kaynakçada gösterilmelidir. 

 Örnek:  

 Karayalçın, s. 55. veya Karayalçın (Ticaret Hukuku Dersleri), s. 55. 

 

4. Makalelere yapılan ilk atıflarda, yazarın adı ve soyadı, makalenin başlığı (italik veya tırnak 
içinde), makalenin yayınlandığı derginin adı (varsa kısaltması), cilt, sayı, yıl vb. bilgileri ve 
sayfa numarası gösterilmeli, sonraki atıflarda ise yazarın soyadı, aynı yazarın birden çok 
eserine atıfta bulunulması halinde eserin kaynakçada yer alan kısaltılmış adı ve sayfa 
numarası belirtilmelidir. 

Örnek:   

 İnceoğlu, M. M.: İfanın Alacaklı Yüzünden İmkânsızlaşması, AÜHFD 2008, C. 57, 
S.4, s. 237. 

 Maravilla, C.S.: The Ability of State-Owned Enterprise to Declare Force Majeure 
Based Upon Actions of the State, The Journal of International and Comparative 
Law at Chicago-Kent 2002 Vol.2, s. 82. 

5. Yargı kararlarına yapılacak atıflarda, karar yayımlanmış ise karara ulaşılan kaynak 
belirtilmeli ve atıf aşağıdaki şekilde düzenlenmelidir:  

 Yarg. 11. HD, T. 17.11.1981, E. 1981/4528, K. 1981/4880 (YKD 1982/2, s. 293)  

6. İnternet sitesi, veritabanı v.b elektronik kaynaklara yapılan atıflarda, kaynağın adı veya 
internet adresi ve kaynağa erişim tarihi belirtilmelidir.  

Örnek:  
 Yarg. 15. HD, T. 31.1.2002, E. 2001/4351, K. 2002/545. (Kazancı İçtihat Bilgi 

Bankası, Erişim Tarihi: 01.08.2014).  
 

III. KAYNAKÇA  

Kaynakça, eserlere yapılan ilk atıflara uygun olarak düzenlenmeli, ancak yazarın ad ve soyadı 
kalın ve küçük harfle belirtilmeli; süreli yayınlarda yer alan eserlerin ise yer aldıkları sayfa 
aralıkları, kaynakçada  gösterilmelidir. Bir yazarın birden çok eserine atıf yapılması halinde, 
eserler için kullanılan kısaltmalar kaynakçada gösterilmelidir.  

Örnek:   

 Tan, T.: İdare Hukuku, 2. Baskı, Ankara 2014.  

 İnceoğlu, M. M.: İfanın Alacaklı Yüzünden İmkânsızlaşması, AÜHFD 2008, C. 57, 
S.4, s. 237-254. 



3 
 

 Maravilla, C.S.: The Ability of State-Owned Enterprise to Declare Force Majeure 
Based Upon Actions of the State, The Journal of International and Comparative Law at 
Chicago-Kent 2002. Vol.2, s. 82-90.  

 Buz, V.: Kamu İhale Sözleşmelerinin Kuruluşu ve Geçerlilik Şartları, Ankara 2007 
(İhale). 

 

IV. KISALTMALAR  

Metin içerisindeki kısaltmalarda, kısaltılacak isim veya başlık metinde ilk defa 
kullanıldığında kısaltılmadan ve parantez içinde kısaltması belirtilerek kullanılmalı 
veya kısaltılmış isim ya da başlık karşılıkları ile kısaltmalar cetvelinde gösterilmelidir. 

Örnek:  

 Türk Medenî Kanunu (TMK) (Metin içinde ilk kez kullanıldığında) 
 TMK : Türk Medenî Kanunu (Kısaltmalar Cetvelinde) 

 

V. DİĞER KONULAR  

Bu rehberde yer almayan konularda, Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü web sayfasında 
bulunan tez yazım kılavuzu ve diğer dokümanlara (kapak sayfası formatı v.b) başvurulabilir.  

 


