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NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ TEZSİZ YÜKSEK 

LİSANS BİTİRME PROJESİ YAZIM KILAVUZU 

Bu kılavuz, Nişantaşı Üniversitesi LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ bünyesinde yürütülen 

Tezsiz Yüksek Lisans bitirme projelerinde şekil, içerik ve yazım olarak bütünlüğün sağlanması 

için uyulması gereken kuralları içermektedir. 

BİTİRME PROJE ÇALIŞMASI 

• Bitirme projesi Tezsiz Yüksek Lisans öğrencileri tarafından hazırlanması gereken kredisiz bir 

araştırma çalışmasıdır. 

• Proje konusuna danışman hoca ile öğrenci tarafından birlikte karar verilir. Öğrenci, çalışmak 

isteyeceği muhtemel “üç” konuyu danışmanına bildirir. Karşılıklı görüş ahş verişinden sonra 

konuyu birlikte kesinleştirirler. 

• Proje, öğrencinin, danışman öğretim üyesinin yönlendirmesi ile hazırlanır ve jüri tarafından 

değerlendirilmek üzere, ilgili yarıyıl sonunda spiral cilt veya karton cilt yapılmış olarak 

danışman öğretim elemanına teslim edilir. Proje danışmam gerekli değerlendirmeyi yaparak 

sonucu LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ’ne bildirir. 

• Proje konusu öğrenim görülen alana ilişkin seçilir. Öğrencinin pratik bilgisini geliştirmesi ve 

bir araştırmanın bütün süreçlerini gerçekleştirebilmesi amaçlanır. 

• Proje çalışmaları birer akademik araştırma olarak ele alınmalı ve tıpkı akademik tezlerdeki 

olduğu gibi belirli şekil şartlarına, yapısal düzene ve uygun formatta hazırlanması 

gerekmektedir. Dönem sonunda sunulacak olan proje raporunun içerik ve kalite açısından dönem 

sonundaki proje danışmanını tatmin edecek bir asgari performansa sahip olması gerekir.
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BÖLÜM i: PROJE ŞEKİL ŞARTLARI 

Şekil şartları bakımından bir projede aşağıda belirtilen ana öğelerin bulunması gerekmektedir^ 

o Kapak sayfaları 

o içindekiler 

o Özet ve Anahtar Kelimeler 

I Projenin Metin Kısmı (Giriş-Bölümler-Sonuç) 

□ZKaynakça 

I Kkler 

[—Özgeçmiş 

Dış Kapak 

Bakınız Örnek 1. 

İç Kapak 

Bakınız Örnek 2. 

Ciltleme 

Projelerin Enstitüye tesliminde sıcak tutkal tarzında beyaz karton ciltler kabul edilir. 

İçindekiler Sayfası 

‘İÇİNDEKİLER” kelimesi, büyük harflerle ve 12 punto Bold/Koyu olarak sayfa başına ortalanarak 

yazılmalıdır. Metin içinde yer alan başlıklar hiçbir değişikliğe tabi tutulmadan aynı sırada Örnek 

<?'tekine benzer şekilde “İÇİNDEKİLER” listesinde belirtilmelidir. 

Metin içerisindeki bölümler ve alt bölümler ile bu bölümlerin başlık ve alt başlıkları Örnek 3’te 

verilen örneğe uygun olarak düzenlenir ve numaralandırılır. Metin içinde en fazla dört düzevde alt 

başlığın olması arzu edilir. Ancak İÇİNDEKİLER kısmında ise bu alt baslıklardan en fazla üç 

düzevde gösterilmesi sadelik açısından tercih edilir. Her başlığın karşısına, başlığın bulunduğu 

sayfa numaraları sağdan hizalanarak (son rakamları alt alta gelecek şekilde) yazılır (Bkz. Örnek 3). 

Özet 

Bir projedeki en önemli kısımlardan biri özettir ve bir sayfayı aşmamalıdır. Gerektiği durumlarda 

özet içeriğinin yazımında bir derece küçük punto kullanılabilir. 

Özette projenin amacı, kapsamı, kullanılan yöntem(ler) ve varılan sonuç(lar) ile bulguların 

çıkarımları kısa ve açık bir tarzda belirtilmelidir. 
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Anahtar Kelimeler en az üç, en çok beş tane olmalıdır. (Bkz. Örnek 4). Anahtar kelimeler projenin 

içeriğini en iyi yansıtan kelimelerden seçilmelidir.
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1,5 Cm 

Örnek k JJJŞ Kapak 

T.C. 

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ 

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ 

Cm 

TÜKETİM DENEYİMLERİNİN 

ŞEKİLLENMESİNDE AĞIZDAN AĞIZA 

İLETİŞİMİN (WOM) ROLÜ 

14 Cm 

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS 

BİTİRME PROJESİ 

Semih YAMAN 

8 Cm 

Program Adı: İşletme Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans 

3 Cm 

 -----------------------  Proje Danışmanı : Prof. Dr. Asım SALDAMLI 

J 6 Cm  ---------------------------------  OCAK - 2010 
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Örnek 2: iç Kapak Örneği. 

T.C. 

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ 

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ 

TAM ZAMANINDA ÜRETİM TEKNİĞİNİN HİZMET 

SEKTÖRÜNDE UYGULANABİLİRLİĞİ ÜZERİNE BİR 

ARAŞTIRMA 

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS 

BİTİRME PROJESİ 

Merve BAL 

Program Adı: İşletme Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans 

23 Cm 

Danışmanlığını yürüttüğüm bu proje .../.../20.. tarihinde tarafımca değerlendirilmiş ve ( ______________ ) 

Başardı ( __ ) Başarısız bulunmuştur. 

Danışman Öğretim Üyesi 

İmza 

Prof. Dr. Asım SALDAMLI



 

Örnek 3: îçin.d.eJdJer Sa.yj 

İÇİNDEKİLER 

ÖZET .........................................................................................................................  i 

BEYAN ...................................................................................................................... ii 

GİRİŞ.........................................................................................................................  1 

BÖLÜM 1: FİNANSAL YÖNETİM FONKSİYONLARI ....................................  5 

1.1. Finansal Analiz ve Denetleme ..........................................................................  11 

1.2. Finansal Planlama .............................................................................................  16 

BÖLÜM 2: FİNANSAL FONKSİYONUN ÖRGÜTLENMESİ ...........................  25 

2.1. Finans Fonksiyonun İşletme İçindeki Yeri ve Önemi ......................................  29 

2.2. Finans Bölümünün Örgüt Yapısı ...................................................................... 35 

BÖLÜM 3: UZUN SÜRELİ FİNANSAL İHTİYAÇLARIN TAHMİNİ .............  50 

3.1. Uzun Süreli Finansman İhtiyaç Tahmin Yöntemleri ........................................  64 

3.2.1 ProformanBilanço ...........................................................................................  70 

3.2.2 Proforman Fon Akım Tablosu ........................................................................  85 

3.2.3.Oranlama Yoluyla Proforma Bilanço Düzenleme Örneği ................................. 90 

SONUÇ VE ÖNERİLER ..........................................................................................  110 

KAYNAKLAR .......................................................................................................... 115 

EKLER. .....................................................................................................................  135 

ÖZGEÇMİŞ .............................................................................................................. 154
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Örnek 4: Özet 
SAÜ. SosyalBilhnler Enstitüsü Tezsiz Yüksek Lisans Bitirme Projesi Özeti  

Projenin Başlığa “Doğuştan Küresel” Türk Şirketlerinin Uluslararasılaşma Süreçleri 

Projenin Yazarı: Hazar DÖRDÜNCÜ Danışman: Prof. Dr. Asım SALDAMLI 

Kabul Tarihi: 15 Haziran 2004 Sayfa Sayısı: VII (ön kısım) + 88 (proje) + 9 (ekler) 

Program : İşletme Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans 

Doğuştan Küresel firma kavramı uluslararası işletmecilik yazınında görece yeni bir olgudur. Bu tür firmaların 

en belirgin rekabet dayanağı, ihtiyaç duydukları girdileri birden çok ülkeden temin edip ürettikleri çıktıkları 

birden çok ülkeye satmalarıdır. Bu tür firmaların uluslararasılaşma süreç ve davranışlarına ilişkin literatürde 

yeterince bilgi bulunmamaktadır. 

Bu çalışmanın araştırma problemi, Türkiye’deki doğuştan küresel firmaların uluslararasılaşma davranışlarını 

ne tür faktörlerin etkilediğini belirlemek olarak ifade edilebilir. Bir firmanın uluslararasılaşma davranışım 

ölçerken ne tür uluslararasılaşma yöntemine başvurduğu dikkate alınmaktadır. Bu bağlamda bu çalışmanın 

amaçlarını şu şekilde ifade etmek mümkündür: 

a) Doğuştan küresel firmalar ihracat-ithalat, birlikte girişim yoluyla doğrudan yabancı yatırım ve tek başına 

doğrudan yabancı yatırım gibi farklı uluslararasılaşma yöntemlerinden birini tercih ederken hangi 

değişkenlerin etkisi altında kalmaktadırlar? 

irmalar uluslararasılaşma planlarını ve işbirliği stratejilerini formüle ederken ne tür kritik başarı faktörlerini 

dikkate almalıdırlar? 

Bu sorulara cevap ararken literatür taramasına ek olarak farklı uluslararasılaşma yöntemlerini kullanan dört 

değişik doğuştan küresel firma “örnek olay” olarak incelenmiştir. Veri edinmede örnek olay yönteminin tercih 

edilmesinin iki temel gerekçesi vardır. Birincisi, Türkiye’de doğuştan küresel firma sayısı oldukça sınırlı olduğu 

için az sayıda firmaya odaklanarak elde edilecek geniş kapsamlı bilgiler ile genelleme yapmak metodolojik 

olarak mümkün gözükmektedir. İkincisi, firmaların uluslararasılaşma davranışları “stratejik” bir karar olduğu 

için, firma yöneticilerini stratejilerine ilişkin bilgileri anket yoluyla cevaplamaları pek muhtemel 

gözükmemektedir. Bunun yerine yarı- biçimsel ve biçimsel-olmayan mülakat yöntemleriyle söz konusu firmalar 

hakkında daha ayrıntılı ve informel kaynaklarla da beslenen bilgiler elde etmek mümkün olacaktı. 

Bu çerçevede yapılan çalışma sonucunda doğuştan küresel firmaların farklı uluslararasılaşma yöntemlerinden 

hangisini kullandıklarını belirlerken dikkate aldıkları faktörler arasında ilgili ülkeyle olan kültürel benzeşim 

düzeyi, ilgili ülkenin sunduğu girdilerin ve teşviklerin firmaya sağladığı stratejik üstünlük, ilgili ülke pazarının 

firma açısından görece önemi ve firmanın kendi ülkesindeki rekabet konumu öne çıkmaktadır. Bu noktada hem 

itici hem de çekici faktörlerden bir karma oluştuğu gözlenmektedir. Doğuştan küresel firmaların 

uluslararasılaşma planları ve işbirliği stratejilerinin başarılısı ise bu firmaların ortak seçimi, pazar ve müşteri 

özellikleri, rekabet düzeyi, beşeri ve finansal kaynaklara ulaşabilirlik, coğrafi mesafe ve kültürel yakınlık gibi 

faktörleri değerlendirmelerindeki isabete bağlı olmaktadır. Bu yönüyle bakıldığında çalışmanın bulgularının 

oldukça önemli pratik imaları olduğu söylenebilir. 

Anahtar kelimeler: Doğuştan Küresel Şirketler, Uluslararasılaşma Davranışı, Uluslararasılaşma 

Stratejileri, Başarı Faktörleri 

BÖLÜM 2: PROJE KAPSAM VE İÇERİK 

Yüksek Lisans projelerinin ‘proje değerlendirme jürisinden’ onay alabilmesi için kapsam ve içerik 

açısından belirli şartları sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda, özellikle de bir projede bulunması 

gereken kısımlar ile söz konusu kısımların içeriği önem taşımaktadır. Aşağıda, projelerde 

bulunması gereken kısımlar tanımlanmakta ve bunlara ilişkin açıklamalar yapılmaktadır. 
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Beyan 

Beyan bölümü özetten hemen sonraki sayfada yer almalıdır. 

Yazılacak ve imzalanacak olan beyan metni aşağıdaki gibidir. 

BEYAN 

“Bu bitirme projesinin yazılmasında bilimsel ahlak kurallarına uyulduğuna, başkalarının 

eserlerinden yararlanılması durumunda bilimsel normlara uygu olarak atıfta bulunulduğunu, 

kullanılan verilerde herhangi bir tahrifat yapılmadığını, tezin herhangi bir kısmının bu üniversite 

veya başka bir üniversitedeki başka bir tez çalışması olarak sunulmadığım beyan ederim. 

Adı Soyadı / İmza / Tarih 

Giriş 

Giriş bölümü, metnin birinci kısmıdır ve bölüm numarası verilmez. Bu bölümde konuyla ilgili kısa 

bir girişten sonra çalışmanın konusu, önemi, amacı ve yöntemi açıkça ifadeedilmesi 

gerekmektedir (2>aşZzA7<a halinde gösterilerek).. 

NOT: Girişte bölümünde mutlaka çalışmanın amacı, önemi ve yöntemi ayrı ayrı baslıklar 

altında yazılarak aeıklanmalıdır. 

Metin Bölümleri 

Her bölüm yeni bir sayfadan başlatılmalıdır. Projenin metin kısmı, konunun uzunluğu ve 

derinliğine göre çeşitli ana ve alt bölümlerine ayrılır. Bölüm başlıkları, BÜYÜK HARFLERLE ve 

14 Punto ve BoldZKoyu olarak yazılmalıdır. 

Sonuç ve Öneriler 

Bu bölüm, araştırma metninin son kısmıdır. Girişte belirtilen amaç doğrultusunda araştırmadan 

elde edilen bulgular veya sonuçlar ortaya konulur ve yorumlamr. 

Kaynakça 

Araştırmada kullanılan tüm kaynaklar, KAYNAKÇA başlığı altında metin sonunda 

gösterilmelidir. Metinde atıfta bulunulmayan kaynaklar, Kaynakça kısmına konulmamalıdır. 

Kaynaklar, yazım kuralları kısmında verildiği şekliyle (Harvard usulü kaynak gösterme) yazılarak 

yazarların soyadma göre alfabetik sıraya konulmalıdır. 

Ekler 
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Metin kısmında araştırmanın akışını ve bütünlüğünü bozabilecek veya dikkati dağıtacak 

tamamlayıcı nitelikteki bazı belge, tablo veya metinler, (örneğin; anket formları, bilgisayar çıktıları, 

çeşitli istatistikler, yasa metinleri, konuşma metinleri, herhangi bir yöntemin detaylı açıklaması, 

araştırmaya temel teşkil eden bir edebi metin, uzun ve ayrıntılı tablolar vb.) araştırmanın sonunda 

EKLER bölümünde yer alırlar. 

Özgeçmiş 

Proje hazırlayan öğrenci, özgeçmiş başlığı altında kısa özgeçmişini üçüncü şahıs ağzından 

hazırlamalı ve projenin en son sayfaları olarak vermelidir.
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BÖLÜM 3: PROJE YAZIM KURALLARI 

Sayfa Düzeni ve Yazım Özelliği 

Araştırmanın yazılacağı kağıt birinci hamur beyaz A4 kağıt (75-80 gr/m2, 

210x297) ebadında olmalıdır. Kağıdın dört kenarında bırakılacak boşluklar sırasıyla, üst kenar 3 

cm, sol kenar 4 cm, alt kenar 3 cm ve sağ kenar 2 cm olacaktır. Ancak, unutulmaması gereken nokta 

ciltleme işlemleri esnasında yapılacak olan kenar kesme işlemleri ile bu marjlarda daralma 

olacaktır. Dolayısıyla, 2 mm’lik bir ilave kesme payı alt, üst ve sağ taraftan verilebilir. Kağıdın 

sadece bir yüzüne yazı yazılacaktır. 

Satır Aralığı 

Araştırma metninin satır aralığı 1,5 olacaktır. Ancak, özette 1 (bir) satır aralığı kullanılabilir. 

Tablolar ve Şekiller 

Metin içerisinde tablolar ve şekillerin olması durumunda, her bölümde yer alan Tablolar ve Şekiller 

sırayla numaralandırılır. Tablo veya Şekil başlıkları Tablo veya Şeklin üst kısmına aşağıdaki 

şekilde yazılır. 

Tablo 2. Cinsiyete göre e ğitim durumu 

Paragraflar 

Paragraf başı yapılmaz, bir buçuk satır aralığı verilerek paragraf başladığı gibi devam eder. 

Hizalama, “iki yana yaslı” olarak yapılır. 

Metin İçerisinde Kaynak Gösterme 

Araştırma esnasında kaynaklara atıfta bulunulurken alıntılar yapılabilir. Her alıntının kaynağının 

mutlaka gösterilmesi gerekir. Aşağıda metin içinde kaynak gösterme biçimlerine örnek 

verilmektedir. 

Öme^ 

..........  Bu bağlamda Balcı (1993:108) “günümüzde özgür sendikalar ve hür toplu pazarlık süreçleri, 

siyasi ve demokratik rejimlerin vazgeçilmez ve teşvik edilmesi gereken müesseseler! haline 

gelmiştir” şeklinde görüş beyan etmektedir.  
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Örnek, 

................. Son yıllarda yaşanan ekonomik krizler, yapısal değişimleri kaçınılmaz hale getirmiştir. 

Bu amaç doğrultusunda “değişim yönetimi konusu yeniden canlanma eğilimine girmiştir” (Balcı, 

1993:111) görüşü yoğunluk kazanmaya başlamıştır. 

Örnek, 

Eğer atıfta bulunulan kaynak iki yazarlı ise metin içindeatıfta bulunulurken iki yazarın da soyadma 

yer verilir. Örnek; (Süzen ve Bal, 2009). 

Eğer atıfta bulunulan kaynak üç veya daha fazla yazarlı ise birinci yazarın soyadı ve diğerlerini ise 

diğerleri anlamına gelen “ve diğ.” şeklinde verilmelidir. Örnek: (Rahman ve diğ., 2008). Ancak, söz 

konusu kaynak kaynakça bölümünde tüm yazarların soyadları ve aslarıi verilerek yazılmalıdır. 

Tablolar ve Şekiller başka bir yerden alınmışsa veya başka kaynaklardan yararlanarak 

oluşturulmuşsa, atıfta bulunulacak kaynaklar Tablo veya Şeklin en alt kısmına 10 Punto olarak 

belirtilir. 

Örnek: 

Kaynak: Kotler (2003:155) 

Kaynakça 

Araştırmada kullanılan her türlü kaynakla ilgili bilgiler bu bölümde verilir. Kullanılan kaynaklar 

nitelik (tez, kitap, makale, rapor vb.) ayrımı yapılmaksızın yazar soyadı veya kaynak ismine göre 

alfabetik olarak sıraya konulmalıdır. Aşağıda, kaynakların “kaynakça”da gösterilişine birer örnek 

verilmiştir. Yazar isimleri sadece ilk harfler verilerek yazılabilir. Kitap veya dergi isimleri ya italik 

(eğik) veya normal koyu 

olarak ilk harfler büyük olarak yazılır. 

Kitaplar 

Cinsiyet İlköğretim Lise 

Bay 35 47 

Bayan 22 28 

 

Tablo 2. Cinsiyete göre eğitim durumu 
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(i) Tek Yazarlı Kitaplar 

ATAÖV, Türkkaya (1989), Bilimsel Araştırma El Kitabı, 2. Baskı, Savaş Yayınları, Ankara. 

(ii) iki Yazarlı Kitaplar 

TUNA, Orhan ve Nevzat Yalçmtaş (1976), Sosyal Siyaset, Filiz Kitabevi, İstanbul. 

(iii) ikiden Fazla Yazarlı Kitaplar 

ALTUNIŞIK, R., R. Coşkun, S. Bayraktaroğlu ve E. Yıldırım (2009), Sosyal Bilimlerde 

Araştırma Yöntemleri, 5. Baskı, Sakarya Kitabevi, Adapazarı. 

(iv) Yazar Adı Olmayan Kitaplar 

Kurumlar tarafından hazırlanan rapor veya eserler yazarsız olabilmektedir Bu durumda varsa 

kurum adı yoksa doğrudan kaynakça yazımına başlanır. 

DPT (Devlet Planlama Teşkilatı), (1984), Türkiye’de Sanayileşme Sorunları, DPT Yaymları-102, 

Ankara. 

veya 

Encyclopedia Britannica, “Turkey”, Vol. 22, s. 125-140. 

(v) Süreli Yayınlar (Dergiler) ve Gazeteler 

AHISKA, Yalçın (1990), “Ticaret Bankalarının İşlevleri”, Banka ve 

Ekonomik Yorumlar, Yıl 27, Sayı 12, Aralık, s.37-44. 

NOT: Tarihi belli olmayan eserlerde belli olmayan tarihin yerine “?” işareti konur. 

Örneğin: (Hasırcı, 19??) veya (Hasırcı, 1???) 

(vi) Tezler 

GÖKDERE, Halis (2001), Bilgi Sistemlerinde Dış Kaynaklardan Yararlanmada Başarıyı 
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Etkileyen Faktörler: Bankacılık Sektöründe Bir Alan Araştırması, Basılmamış Doktora Tezi, 

Nişantaşı Üniversitesi LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ. 

(vii) Internet Bazlı Kaynaklar 

Internet orijinli kaynakların kaynakçada ve metin içinde gösterilmesinde aşağıdaki formatlar 

kullanılır. 

ENER, Neriman (2002), “Yeni Yükselen Pazarlar İçin Pazarlama Stratejileri”, 

http://iktisat.uludag.edu.tr/dergi/ll/02-neriman/02-neriman.htm, 10.05.2005 

Eğer kaynak bir Internet dergisinden alınmakta ise, sürekli 

yayınlardakine benzer şekilde gösterilir. 

HILL, John (2002), “International Marketing”, Marketing Review, 

http://www.marketing.org/hypertext/DataSource/Hill.html, 11.09.2005 

Metin içinde ise (Hill, 2002) şeklinde gösterilir. 

NOT '• Proje Yürütücüsünün uygun görmesi halinde kaynak gösterilmesinde “dip not” sistemi 

kullanılabilir. 

http://iktisat.uludag.edu.tr/dergi/ll/02-neriman/02-neriman.htm
http://www.marketing.org/hypertext/DataSource/Hill.html,_11.09.2005

