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 Bitirme Ödevi Yazım Kılavuzu, Bitirme Ödevi’ni hazırlayan öğrencilere 
yazım sırasında yardımcı olması amacıyla düzenlenmiştir. Bu kılavuz sayesinde 
yazım için bir akademik metod geliştirme ve akademik bir çalışmanın nasıl 
yapılabileceğine dair genel bir yol göstermek amaçlanmıştır. Aşağıda belirtilen 
yazım kuralları akademik hayatta kullanılan genel kurallar olmasına rağmen her 
akademisyenin kendine ait ve/veya takip ettiği bir metod bulunmaktadır. 
Belirtilen kuralların yanı sıra Bitirme Ödevi’ni yazan öğrencilerin 
danışmanlarıyla belirledikleri ortak bir metod da yazım sırasında kullanılabilir. 
Özet olarak; Bitirme Ödevi Yazım Kılavuzu, öğrencilere ortak bir metod 
sunmak amacıyla hazırlanmıştır. 

 
BİTİRME ÖDEVİ YAZIMINDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR 
 

• Bitirme Ödevi özetleri A4 boyutunda birinci hamur kağıda yazılmalıdır. 

• Bitirme Ödevi özeti 250 kelimeyi geçmemelidir. 

• Times New Roman 12 puntoluk harf ve 1.5 satır aralığı ile yazılmalıdır. 

Paragraflar arasında bir satır boşluk bırakılmalıdır. İki yana yaslı olarak 

yazılmalıdır. Sayfa numaraları sağ alt köşede verilmelidir.  

• Paragraf başlarının içeri alınarak yazılması, her virgülden ve noktadan sonra bir 

boşluk bırakılması gerekmektedir. 

• Tüm başlıklar numaralandırılmalı, ana başlığı oluşturan cümlenin tümü 

“BÜYÜK HARFLERLE ve KOYU (BOLD)” yazılmalıdır. Birinci ve İkinci alt 

başlıklar ise “Küçük Harflerle ve Koyu (Bold)” yazılmalıdır. Gerek alt alta 

gelen başlıklar ve gerekse başlık ile metnin arasında boş bir satır ara verilmelidir.  

• Özetin tamamı “koyu  (bold)” olarak yazılmış olmalıdır. 

• Hem orijinal hem de farklı dille verilen özetlerde bu kurallara uyulmalıdır. 

İstenen resim formatı; 

GIF(.gıf) 

           PDF(.pdf) 

    TIFF(.tiff) 

    JPEG (.jpeg) 

 

Transkripsiyon çalışmalarında uyulması gereken kriterler; 

Bitirme ödevini/tezini mecmua, gazete, risale, yazma ya da matbu eser gibi 

muhtelif türlerde Osmanlıca kaleme alınmış bir kaynak üzerine yürüten öğrencilerin, 

bu çalışmalarında “Yazım ve İmlâ Esaslarını” uygulamaları gerekmektedir. 

Osmanlıca bir eserin okunması, incelenmesi ve günümüz alfabesine aktarılmasını 
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esas alan çalışmalarda, metnin doğru okunması kadar transkripsiyon ve imlâ 

kaidelerinin bilinmesi ve tatbik edilmesi de önemlidir. 

Bu tarz çalışmalarda takip edilebilecek bilimsel yöntemlere dair çok sayıda 

örnek bulmak mümkündür. İslam Ansiklopedisi’nde uygulanmak üzere belirlenmiş 

transkripsiyon usullerini, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tarih Araştırmaları 

Dergisi’nde uyulacak yazım esaslarını, İSAM projesi olarak yakın zamanda 

tamamlanmış “İstanbul Kadı Sicillerinin” yayınında benimsenen imlâ esaslarını, 

ayrıca metin neşrine dayalı her bir akademik incelemedeki yöntemi örnek verebiliriz. 

Her bir bitirme ödevi/tezi, çeviriyazıyı takiben eserin tıpkıbasımını da 

içereceğinden özel noktalama işaretli transkripsiyon alfabesine gerek görülmemiş, 

basit transkripsiyon usulü benimsenmiştir. Böylece detaylı, uzun, görece katı bir 

listeden ziyade lisans öğrencileri için kullanışlı bir yazım kılavuzu hazırlanması 

hedeflenmiştir. Bu yaklaşımla transkripsiyon /çeviriyazı çalışmalarının taşıması 

gereken temel ilmî ölçütlere yer verilmiştir. Bununla birlikte öğrenciler, 

danışmanlarının onayı ile aşağıda yazılı “yazım ve imlâ esaslarında” bilimsel 

kriterler çerçevesinde ve tutarlı olmak kaydıyla değişikliklere gidebilecekleri gibi 

(örneğin günümüz imlâsını değil de metindeki yazılışı esas almak: yiğirmi, etmekçi 

vb.), bu esasları daha da geliştirebilirler.  

Yazım ve İmlâ Esasları 

1. Arapça kelimelerde geçen ayn harfi (‘) ile, hemze harfi (’) ile gösterilecektir. 

2. Kelime başında bulunan ayn ve hemze (elif-hemze) harfleri ise 

gösterilmeyecektir. 

3. Arapça ve Farsça kelimelerde yer alan uzun vokaller “â – î – û” şeklinde 

gösterilecektir. (mezkûr, zimmî, irsâl gibi) 

4. Kaf ve gayın harfleri ile başlayan uzun vokallerde ise a, ı, u üzerinde düz 

çizgi kullanılacaktır. (kānun, gāib, tahkīk, merkūm gibi) 

5. Türkçe fiil ve isimlerin yazılışlarında günümüz Türkçesi dikkate alınacaktır. 

Edip fiili örneğinde, idüb, idib, edib gibi farklı şekillerde yazılabilen fiil için 

günümüz imlâsı (edip) esas alınacaktır. Keza derlik yerine terlik, gönlek 

yerine gömlek, yigirmi yerine yirmi, etmekçi yerine ekmekçi örneklerinde 

olduğu üzere isimlerde de benzer bir yaklaşım benimsenecektir. 

6. Sonu b, c ve d ile biten Arapça ve Farsça kelimelerin bu son harfleri günümüz 

imlâsına uygun olarak p, ç, t harflerine dönüştürülebileceği gibi mevcut 



4 

 

hâlleriyle de bırakılabilir. Ancak bu konuda imlâ birliğinin sağlanması 

esastır; örneğin, “mektûb” yazımına itibar eden öğrenci, bu yaklaşımını 

benzer bütün örnekler için de göstermelidir. 

7. Arapça aslında çift sessizle biten bazı kelimeler yalın halde ise günümüz 

imlâsında olduğu gibi sesli şekilde yazılacaktır. (hükm yerine hüküm, vakf 

yerine vakıf, ilm yerine ilim gibi) Fakat bu kelimeler tamlama halinde ise 

sondaki sesli harf gösterilmeyecektir. (hükm-i şerîf, vakf-ı mezkû, ilm-i şer‘î 

gibi) 

8. Arapça aslında son harfi şeddeli olan bazı kelimeler yalın halde iken tek 

harfle yazılacaktır. (hacc yerine hac, redd yerine red gibi) 

9. Harf-i tarifle başlayan isimlerde harf-i tarif cümle başında olmadıkça küçük 

harfle yazılacaktır. (el-Hâc gibi) 

10. Harf-i tarifli (Arapça) tamlamalarda ü’lü geçişler tercih edilecektir. 

(şuhûdü’l-hâl, sâlifü’z-zikr gibi) 

11. Yer adlarında günümüz imlâsı esas alınacaktır. (Burusa yerine Bursa gibi)  

12. Özel isimlerden sonra gelen hâl ve iyelik ekleri apostrof işareti ile 

ayrılacaktır. (Mehmed Bey’in, Adana’ya gibi) 

13. Esas metnin sayfa numaraları köşeli parantez [ ] içinde ve ilgili sayfaya ait ilk 

kelimeden önce gösterilecektir. 

14. Okunuşunda tereddüt edilen kelimelerin sonuna soru işareti (?) ilave 

edilecektir. 

15. Bitirme ödevinin konusu olan Osmanlıca kaynağın fiziksel özelliklerinden 

dolayı okunamayan yırtık, kopuk, silik yerleri (…) şeklinde gösterilecektir. 

16. Fiziksel bir engel olmadığı halde okunamayan kelimeler ise (…?) işareti ile 

gösterilecektir. 

Örnek 

 

• Elif (           ;harflerinde  şapka’nın  “ ^ ” kullanımı (  يي  )  ye  ( وو )   vav  (  اا      

                                       İkbâl 

                  Mezkûr 

                                      Cedîd 

• Ayın  (  عع   ) harfinin kullanımı         

 214

ihyâ olunmak yaúatılmak, canlandırılmak.  

ihzâr (A.) [ έΎπΣ ]  1.ça÷ırma, huzura getirme. 2.hazırlama. 3.hazırlanma.  

ihzar etmek 1.hazırlamak. 2.getirmek. 

ihzârî (A.) [ ̵έΎπΣ ]  hazırlayıcı.  

ik’âd (A.) [ ΩΎόϗ ]  oturtma. 

îkâ (A.) [ ΎϘϳ ]  yapma. 

îka etmek vermek, bırakmak.  

ikâb (A.) [ ΏΎϘϋ ]  ceza. 

ikâl (A.) [ ϝΎϘϋ ]  1.ba÷. 2.köstek, pranga. 

ikâme (A.) [ ϪϣΎϗ ]  1.kaldırma. 2.oturma. 3.yerine koyma. 

ikâme etmek yerine koymak.  

ikâmet (A.) [ ΖϣΎϗ ]  1.oturma. 2.namaza durma. 

ikâmetgah (A.-F.) [ ϩΎ̴ΘϣΎϗ ]  oturma yeri. 

îkâz (A.) [ υΎϘϳ ]  1.uyandırma. 2.uyarma. 

îkâz edilmek uyarılmak. 

îkâz etmek uyarmak. 

ikbâl (A.) [ ϝΎΒϗ ]  1.talih. 2.mutluluk.  

ikdâm (A.) [ ϡΪϗ ]  giriúim. 

iklîm (A.) [ ϢϴϠϗ ]  1.ülke, yer, diyar. 2.co÷râfî yaúam koúulları.  

ikmâl (A.) [ ϝΎϤ̯ ]  1.tamamlama, bitirme. 2.bütünleme. 

ikmâl edilmek tamamlanmak, bitirilmek.  

ikmâl etmek tamamlamak, bitirmek.  

iknâ (A.) [ ωΎϨϗ ]  razı etme. 
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mezbele (A.) [ ϣϪϠΑΰ  ]  çöplük, döküntü alanı.  

mezbuh (A.) [ ΡϮΑάϣ ]  bo÷azlanmıú. 

mezbûr (A.) [ έϮΑΰϣ ]  anılan, belirtilen. 

mezc (A.) [ Νΰϣ ]  karıútırma. 

mezcetmek (A.-T.) karıútırmak. 

mezellet (A.) [ Ζϟάϣ ]  düúkünlük.  

mezheb (A.) [ ΐϫάϣ ]  1.yol. 2.mezhep. 3.ekol. 

mezîd etmek (A.-T.) arttırmak, ço÷altmak.  

meziyyât (A.) [ ΕΎϳΰϣ ]  meziyetler, üstünlükler. 

meziyyet (A.) [ Ζϳΰϣ ]  üstünlük. 

mezkûr (A.) [ έϮ̯άϣ ]  zikredilen, belirtilen, adı geçen. 

mezmûm (A.) [ ϡϮϣάϣ ]  kötülenmiú, ayıplanmıú. 

mezra (A.) [ ωέΰϣ ]  tarla. 

mezra’a (A.) [ Ϫϋέΰϣ ]  tarla. 

mezrû (A.) [ ωϭέΰϣ ]  ekili. 

mezun (A.) [ ϥϭΫ΄ϣ ]  1.izinli. 2.diplomalı. 

mezunen (A.) [ ΎϧϭΫ΄ϣ ]  izin alarak, izinli olarak.  

mıkraz (A.) [ νήϘϣ ]  makas. 

mıntaka (A.) [ ϪϘτϨϣ ]  1.bölge, mıntıka. 2.iklim kuúa÷ı. 

mısbah (A.) [ ΡΎΒμϣ ]  kandil. 

mısdak (A.) [ ϕΪμϣ ]  ölçüt, kriter.  

mısra (A.) [ ωήμϣ ]  dize. 

mıtrak (A.) [ ϕήτϣ ]  1.de÷nek. 2.tokmak. 3.çekiç. 

 69

cebâbire (A.) [ϩήΑΎΒΟ]  zorbalar. 

cebânet (A.) [ ΎΒΟΖϧ ]  korkaklık. 

cebbâr (A.) [έΎΒΟ]  1.zorba. 2.güçlü. 3.Tanrı. 4.tuttu÷unu koparan, becerikli. 

cebbârî (A.-F.) [̵έΎΒΟ]  1.zorbalık. 2.beceriklilik, tuttu÷unu koparma. 

cebel (A.) [ϞΒΟ]  da÷. 

cebhe (A.) [ϪϬΒΟ]  1.cephe. 2.alın. 3.yüz. 

cebîn (A.) [ϦϴΒΟ]  korkak.  

cebr (A.) [ήΒΟ]  1.zorlama. 2.cebir. 

cebr etmek zorlamak.  

cebren (A.) [ήΒΟ]  zorla. 

cebrî (A.) [̵ήΒΟ]  zoraki, zorla. 

cedâvil (A.) [ϝϭΪΟ]  cetveller, çizelgeler. 

cedd (A.) [ΪΟ]  ata. 

cedel (A.) [ϝΪΟ]  1.tartıúma. 2.mücadele. 

cedelî (A.) [̶ϟΪΟ]  tartıúmaya dayalı, münakaúa üstüne oturmuú.  

cedî (A.) [̵ΪΟ]  1.o÷lak. 2.o÷lak burcu. 

cedîd (A.) [ΪϳΪΟ]  yeni. 

cedîde (A.) [ϩΪϳΪΟ]  yeni. 

cedvel (A.) [ϝϭΪΟ]  1.cetvel. 2.çizelge. 

cefâ (A.) [ΎϔΟ]  üzme, eziyet etme. 

cefâ çekmek cefaya katlanan, üzülen. 

cefâcû (A.-F.) [ϮΟΎϔΟ]  üzen, cefa eden. 

cefâdîde (A.-F.) [ϩΪϳΩΎϔΟ]  üzülmüú, cefa çekmiú. 
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                                     A’zam 

• Hemze ( ء ) harfinin kullanımı  

                                             Te’dîb 

 

• Arapça Farsça tamlamaların yazımı 

                                           âb -ı kevser 

                                      Nazar-ı şübhe 

• Telaffuzu değişmiş, tamamıyla Türkçeleşmiş kelimeler bugünkü söyleyişe 

göre yazılacaktır.  

                               Hizmet  

                                Fayda 

• Son harfi şedde ile biten kelimelerdeki son harf çift yazılacaktır.  

                                    Redd 

• Devlet, kavim, millet, kabile adları büyük harfle yazılacaktır.  

 Devlet-i Aliyye-i Osmâniyye              [ُعثَمانيِیهّھ َعليِیهّھٴٔ  دَدوْولَتِ ]                

• Gün ve ay adları büyük harfle yazılacaktır.  

                [ ]                    Rebî’ülevvel 

                [  ]                  Zilka’de 

 

Kağıdın Nitelikleri ve Kullanma Alanı 

Bitirme Ödevi A4 (210x297 mm.) boyutlarında beyaz kağıda yazılmalıdır. Bilgisayar 

yazımında sayfa yapısı şu şekilde olmalıdır: 

 

Üst (top) : 3     cm 

Alt (bottom) : 3     cm 

Sol (left) : 4     cm 

Sağ (right) : 2,5  cm 
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a’sâb (A.) [ΏΎμϋ]  sinirler. 

a’sâr (A.) [έΎμϋ]  yüz yıllar. 

a’úâr (A.) [έΎθϋ]  öúür vergileri, onda birler. 

a’úârî (A.) [̵έΎθϋ]  ondalık. 

a’vec (A.) [ΝϮϋ]  yamuk, e÷ri bü÷rü. 

a’ver (A.) [έϮϋ]  tek gözlü. 

a’yâd (A.) [ΩΎϴϋ]  bayramlar. 

a’yân (A.) [ϥΎϴϋ]  1.ileri gelenler, eúraf, sosyete. 2.gözler. 

a’yün (A.) [Ϧϴϋ]  1.gözler. 2.pınarlar. 

a’zâ (A.) [Ύπϋ]  1.üyeler. 2.organlar. 

a’zam (A.) [Ϣψϋ]  en büyük. 

âb (F.) [Ώ]  1.su. 2.deniz. 3.ırmak. 4.tükürük. 5.özsuyu. 6.ter. 7.döl suyu. 

8.sidik. 9.parlaklık. 10.yüzsuyu. 11.letafet, hava.  

âb (F.) [Ώ]  A÷ustos. 

âb -ı âbistenî [̶ϨΘδΑ Ώ]  1.meni; 2.bitkilerin yetiúmesine neden olan su.  

âb -ı adâlet [ΖϟΪϋ Ώ]  1.adalet suyu; 2.do÷rulu÷un bereketi.  

âb -ı ahmer [ήϤΣ Ώ]  1.kızıl su. 2.kırmızı úarap. 3.gözyaúı.  

âb -ı âteúîn [ϦϴθΗ Ώ]  1.ateúli su; 2.kırmızı úarap; 3.gözyaúı.  

âb -ı bâdereng [̲ϧέ ϩΩΎΑ Ώ]  1.kızıl su. 2.gözyaúı, kanlı gözyaúı.  

âb -ı engûr [έϮ̴ϧ Ώ]  1.üzüm suyu. 2.úarap.  

âb -ı harâbât [ΕΎΑήΧ Ώ]  (meyhane suyu) úarap.  

âb -ı kevser [ήΛϮ̯ Ώ]  1.cennet suyu, 2.úarap.  

ab’âb (A.) [ΏΎόΒϋ]  vantrolog. 
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tâzî (F.) [ ̵ίΎΗ ]  1.Arapça. 2.tazı. 

tâziyân (F.) [ ϥΎϳίΎΗ ]  araplar. 

tâziyâne (F.) [ ϪϧΎϳίΎΗ ]  1.kırbaç. 2.tezene. 

tazmîn (A.) [ ϦϴϤπΗ ]  1.zarar ödeme, tazminat verme, zarar karúılama. 2.bir 

baúka úaire ait beyti sahibinin adını da bildirerek kendi úiirinde kullanma. 

tazmîn edilmek tazminat verilmek, zarar karúılanmak. 

tazmîn etmek 1.tazminat vermek, zararı karúılamak. 2.içinde bulundurmak, 

içermek.  

tazmînât (A.) [ ΕΎϨϴϤπΗ ]  zarar ödemeleri, tazminat. 

tazmînat vermek zarar ödemesinde bulunmak. 

tazyîk (A.) [ ϖϴϴπΗ ]  1.sıkıútırma, daraltma. 2.basınç yapma, bastırma. 3.basınç. 

tehâsum (A.) [ ϢλΎΨΗ ]  birbirine düúmanlık gütme. 

te’hîrli (A.-T.)  gecikmeli. 

te’cîl (A.) [ ϞϴΟ΄Η ]  geciktirme, erteleme. 

te’cîl edilmek geciktirilmek, ertelenmek. 

te’cîl etmek geciktirmek, ertelemek. 

te’dîb (A.) [ ΐϳΩ΄Η ]  1.e÷itme, terbiye etme. 2.cezalandırma. 

te’dîb etmek 1.e÷itmek, terbiye etmek. 2.cezalandırmak.  

te’dîb olunmak 1.e÷itilmek, terbiye edilmek. 2.cezalandırılmak.  

te’diyât (A.) [ ΕΎϳΩ΄Η ]  ödemeler. 

te’diye (A.) [ ϪϳΩ΄Η ]  ödeme. 

te’diye edilmek ödenmek. 

te’diye etmek ödemek. 

te’hîr (A.) [ ήϴΧ΄Η ]  1.geciktirme. 2.gecikme. 
 3

a’sâb (A.) [ΏΎμϋ]  sinirler. 

a’sâr (A.) [έΎμϋ]  yüz yıllar. 

a’úâr (A.) [έΎθϋ]  öúür vergileri, onda birler. 

a’úârî (A.) [̵έΎθϋ]  ondalık. 

a’vec (A.) [ΝϮϋ]  yamuk, e÷ri bü÷rü. 

a’ver (A.) [έϮϋ]  tek gözlü. 

a’yâd (A.) [ΩΎϴϋ]  bayramlar. 

a’yân (A.) [ϥΎϴϋ]  1.ileri gelenler, eúraf, sosyete. 2.gözler. 

a’yün (A.) [Ϧϴϋ]  1.gözler. 2.pınarlar. 

a’zâ (A.) [Ύπϋ]  1.üyeler. 2.organlar. 

a’zam (A.) [Ϣψϋ]  en büyük. 

âb (F.) [Ώ]  1.su. 2.deniz. 3.ırmak. 4.tükürük. 5.özsuyu. 6.ter. 7.döl suyu. 

8.sidik. 9.parlaklık. 10.yüzsuyu. 11.letafet, hava.  

âb (F.) [Ώ]  A÷ustos. 

âb -ı âbistenî [̶ϨΘδΑ Ώ]  1.meni; 2.bitkilerin yetiúmesine neden olan su.  

âb -ı adâlet [ΖϟΪϋ Ώ]  1.adalet suyu; 2.do÷rulu÷un bereketi.  

âb -ı ahmer [ήϤΣ Ώ]  1.kızıl su. 2.kırmızı úarap. 3.gözyaúı.  

âb -ı âteúîn [ϦϴθΗ Ώ]  1.ateúli su; 2.kırmızı úarap; 3.gözyaúı.  

âb -ı bâdereng [̲ϧέ ϩΩΎΑ Ώ]  1.kızıl su. 2.gözyaúı, kanlı gözyaúı.  

âb -ı engûr [έϮ̴ϧ Ώ]  1.üzüm suyu. 2.úarap.  

âb -ı harâbât [ΕΎΑήΧ Ώ]  (meyhane suyu) úarap.  

âb -ı kevser [ήΛϮ̯ Ώ]  1.cennet suyu, 2.úarap.  

ab’âb (A.) [ΏΎόΒϋ]  vantrolog. 
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nâtıka (A.) [ ϪϘσΎϧ ]  konuúma gücü. 

nâtıkaperdâz (A.-F.) [ ίΩή̡ ϪϘσΎϧ ]  düzgün ve etkili konuúan.  

nats (A.) [ βτϧ ]  nadas. 

natûk (A.) [ ϕϮτϧ ]  düzgün konuúan. 

nâtüvân (F.) [ ϥϮΗΎϧ ]  güçsüz, zayıf. 

nâv (F.) [ ϭΎϧ ]  1.gemi. 2.kayık. 

nâvdan (F.) [ ϥΩϭΎϧ ]  oluk. 

nâvek (F.) [ ̭ϭΎϧ ]  ok. 

nây (F.) [ ̵Ύϧ ]  1.ney. 2.kamıú. 

nâyçe (F.) [ Ϫ̪ϳΎϧ ]  küçük ney. 

nâyî (F.) [ ̶ϳΎϧ ]  neyzen. 

nâyzen (F.) [ ϥΰϳΎϧ ]  neyzen. 

naz (F.) [ ίΎϧ ]  1.iúve, cilve. 2.kapris. 3.naz.  

naza çekmek nazlanmak.  

nâzan (F.) [ ϥίΎϧ ]  nazlı. 

nazar (A.) [ ήψϧ ]  1.bakıú. 2.ilgi gösterme, iltifat etme. 3. bakıú açısı.  

nazaran (A.) [ ήψϧ ]  göre, nispetle, bakılırsa.  

nazargâh (A.-F.) [ ϩΎ̳ήψϧ ]  1.bakıú yeri. 2.bakılan yer.  

nazar-ı úübhe [ ϪϬΒη ήψϧ ]  úüpheli göz, úüpheli bakıú.  

nazarında (A.-T.)  göre, fikrince, gözünde.  

nazarî (A.) [ ̵ήψϧ ]  teorik.  

nazariyat (A.) [ ΕΎϳήψϧ ]  teoriler, nazariyeler.  

nazariye (A.) [ Ϫϳήψϧ ]  teori.  
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hizb (A.) [ ΏΰΣ ]  1.parti. 2.grup. 

hizmet (A.) [ ΖϣΪΧ ]  hizmet, görev yapma. 

hizmet etmek görev yapmak.  

hizmet-i vataniye [ ϪϴϨσϭ ΖϣΪΧ ]  1.askerlik. 2.vatan hizmeti, vatan borcu.  

hoca (F.) [ ϪΟϮΧ ]  1.hoca. 2.sahip. 3.efendi. 4.üstad.  

hod (F.) [ ΩϮΧ ]  kendi. 

hodbehod (F.) [ ΩϮΨΑΩϮΧ ]  kendi kendine. 

hodbin (F.) [ ϦϴΑΩϮΧ ]  bencil. 

hodkâm (F.) [ ϡΎ̯ΩϮΧ ]  kendini be÷enmiú, kendini düúünen. 

hodkâmlık (F.-T.)  kendini düúünme. 

hodrey (F.-A.) [ ̵έΩϮΧ ]  baúınabuyruk. 

hodsitâ (F.) [ ΎΘγΩϮΧ ]  övüngen. 

hokka (A.) [ ϪϘΣ ]  1.mürekkep kabı. 2.tükürük kabı. 

hokkabaz (A.-F.) [ ίΎΑ ϪϘΣ ]  düzenbaz. 

hoúab (F.) [ ΏΎηϮΧ ]  hoúaf, komposto. 

hoúaf (F.) [ ΏΎηϮΧ ]  hoúaf, komposto. 

hoúâmedgû (F.) [ Ϯ̳ Ϊϣ εϮΧ ]  hoúgeldiniz diyen. 

hoúâvâz (F.) [ ϭ εϮΧί  ]  tatlıses, güzelses. 

hoúbû (F.) [ ϮΒηϮΧ ]  hoú kokulu. 

hoúgüvâr (F.) [ έϮ̳ εϮΧ ]  1.leziz. 2.hazmy kolay. 

hoúlanmak hoúuna gitmek, sevmek.  

hoúnûd (F.) [ ΩϮϨθΧ ]  memnun, razı. 

hoúnut bk. hoúnûd. 
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fâú (F.) [ εΎϓ ]  ifúa olmuú, aúikar olmuú. 

fâtih (A.) [ ΗΎϓ ]  fetheden 

fatin (A.) [ Ϧϴτϓ ]  zeki, kavrayıúlı. 

fayda (A.) [ ϩΪϳΎϓ ]  yarar, fayda, kazanç.  

fâzıl (A.) [ ϞοΎϓ ]  erdemli. 

fazîha (A.) [ ϪΤϴπϓ ]  rezillik, skandal. 

fazîlet (A.) [ ΖϠϴπϓ ]  erdem. 

faziletkâr (A.-F.) [ έΎ̰ΘϠϴπϓ ]  erdemli.  

faziletperest (A.-F.) [ Ζγή̡ ΖϠϴπϓ ]  erdem yanlısı.  

fazl (A.) [ Ϟπϓ ]  1.erdem. 2.üstünlük. 

fazla (A.) [ ϪϠπϓ ]  1.çok. 2.artık. 

fecâ’at (A.) [ ΖϋΎΠϓ ]  feci durum.  

fecere (A.) [ ϩήΠϓ ]  1.günahkarlar. 2.kötü insanlar. 

fecî’ (A.) [ ϊϴΠϓ ]  çok kötü, korkunç. 

fecî’a (A.) [ ϪόϴΠϓ ]  facia, felaket.  

fecir (A.) [ ήΠϓ ]  tan a÷artısı. 

fecr (A.) [ ήΠϓ ]  tan a÷artısı.  

fecr -i kâzib [ ΏΫΎ̯ήΠϓ ]  gerçek tan a÷artısından önceki geçici aydınlık 

fecr -i sâdık [ ϕΩΎλ ήΠϓ ]  tan a÷artısı, úafak sökmesi.  

fedâ (A.) [ Ϊϓ ]  1.yoluna can koyma. 2.kurban. 3.u÷runa verme.  

fedâ edilmek 1.u÷runa harcanmak. 2.kurban edilmek. 

fedâ etmek 1.u÷runa harcamak. 2.kurban etmek. 

fedâ’î (A.) [ ̶Ϊϓ ]  yoluna canını hiçe sayan. 
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râz (F.) [ ίέ ]  sır.  

râzık (A.) [ ϕίέ ]  rızık veren Tanrı. 

râzi (A.) [ ̶οέ ]  rıza gösteren. 

re’fet (A.) [ Ζϓέ ]  esirgeme. 

re’s (A.) [ αέ ]  1.baú. 2.baúkan. 

re’sen (A.) [ Ύγέ ]  do÷rudan do÷ruya, danıúmaksızın. 

re’sülmal (A.) [ ϝΎϤϟ αέ ]  sermaye, anapara, kapital. 

re’y (A.) [ ̵έ ]  görüú. 

reâya (A.) [ ΎϳΎϋέ ]  halk. 

rebî’ (A.) [ ϊϴΑέ ]  bahar. 

recâ (A.) [ ΎΟέ ]  1.ümit. 2.rica. 

recm (A.) [ ϢΟέ ]  taúlama, taúa tutma. 

recm edilmek taúlanarak öldürülmek. 

recül (A.) [ ϞΟέ ]  erkek. 

recül-i siyasî [ ̶γΎϴγ ϞΟέ ]  politikacı. 

recüliyyet (A.) [ ΖϴϠΟέ ]  erkeklik. 

redd (A.) [ Ωέ ]  1.geri çevirme. 2.inkar etme. 

redd ü cerh etmek reddedip çürütmek.  

ref’ (A.) [ ϊϓέ ]  1.kaldırma. 2.giderme. 3.yüceltme. 

refâh (A.) [ ϩΎϓέ ]  bolluk. 

refâkat (A.) [ ΖϗΎϓέ ]  eúlik. 

refâkat etmek eúlik etmek. 

refakatinde eúli÷inde, beraberinde. 

Rebiülevvel
Vikipedi, özgür ansiklopedi

Rebiülevvel, Hicri takvime göre yılın üçüncü ayı. İslam peygamberi Muhammed 12 Rebiüevvel 571 yılında
doğmuştur. Yine 12 Rebiullevvel 632 de ahiret alemine göçmüştür. Hicret 12 Rebiulevvel 622 de sona ermiştir.

Hicri Aylar األشهر الهجرية
Muharrem Safer Rebiülevvel Rebiülahir Cemaziyelevvel Cemaziyelahir Recep Şaban Ramazan Şevval Zilkade Zilhicce

محرم صفر ربيع األول ربيع
الثاني جمادى األولى جمادى الثانية رجب شعبان رمضان' شوال ذو

القعدة
ذو

الحجة

Bu şablonu: gör · tartış · değiştir (//tr.wikipedia.org/w/index.php?title=%C5%9Eablon:Hicri_Aylar&action=edit)

"http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Rebiülevvel&oldid=14074414" adresinden alındı.
Kategori: Hicri takvim

Bu sayfa son olarak 12 Ocak 2014, 12:02 tarihinde güncellenmiştir.
Metin Creative Commons Attribution/Share-Alike Lisansı altındadır; ek koşullar uygulanabilir. Bu siteyi
kullanarak, Kullanım Şartlarını ve Gizlilik İlkesini kabul etmiş olursunuz.
Vikipedi® (ve Wikipedia®) kâr amacı gütmeyen kuruluş olan Wikimedia Foundation, Inc. tescilli
markasıdır.

Rebiülevvel
Vikipedi, özgür ansiklopedi

Rebiülevvel, Hicri takvime göre yılın üçüncü ayı. İslam peygamberi Muhammed 12 Rebiüevvel 571 yılında
doğmuştur. Yine 12 Rebiullevvel 632 de ahiret alemine göçmüştür. Hicret 12 Rebiulevvel 622 de sona ermiştir.

Hicri Aylar األشهر الهجرية
Muharrem Safer Rebiülevvel Rebiülahir Cemaziyelevvel Cemaziyelahir Recep Şaban Ramazan Şevval Zilkade Zilhicce

محرم صفر ربيع األول ربيع
الثاني جمادى األولى جمادى الثانية رجب شعبان رمضان' شوال ذو

القعدة
ذو

الحجة

Bu şablonu: gör · tartış · değiştir (//tr.wikipedia.org/w/index.php?title=%C5%9Eablon:Hicri_Aylar&action=edit)

"http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Rebiülevvel&oldid=14074414" adresinden alındı.
Kategori: Hicri takvim

Bu sayfa son olarak 12 Ocak 2014, 12:02 tarihinde güncellenmiştir.
Metin Creative Commons Attribution/Share-Alike Lisansı altındadır; ek koşullar uygulanabilir. Bu siteyi
kullanarak, Kullanım Şartlarını ve Gizlilik İlkesini kabul etmiş olursunuz.
Vikipedi® (ve Wikipedia®) kâr amacı gütmeyen kuruluş olan Wikimedia Foundation, Inc. tescilli
markasıdır.

Rebiülevvel
Vikipedi, özgür ansiklopedi

Rebiülevvel, Hicri takvime göre yılın üçüncü ayı. İslam peygamberi Muhammed 12 Rebiüevvel 571 yılında
doğmuştur. Yine 12 Rebiullevvel 632 de ahiret alemine göçmüştür. Hicret 12 Rebiulevvel 622 de sona ermiştir.

Hicri Aylar األشهر الهجرية
Muharrem Safer Rebiülevvel Rebiülahir Cemaziyelevvel Cemaziyelahir Recep Şaban Ramazan Şevval Zilkade Zilhicce

محرم صفر ربيع األول ربيع
الثاني جمادى األولى جمادى الثانية رجب شعبان رمضان' شوال ذو

القعدة
ذو

الحجة

Bu şablonu: gör · tartış · değiştir (//tr.wikipedia.org/w/index.php?title=%C5%9Eablon:Hicri_Aylar&action=edit)

"http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Rebiülevvel&oldid=14074414" adresinden alındı.
Kategori: Hicri takvim

Bu sayfa son olarak 12 Ocak 2014, 12:02 tarihinde güncellenmiştir.
Metin Creative Commons Attribution/Share-Alike Lisansı altındadır; ek koşullar uygulanabilir. Bu siteyi
kullanarak, Kullanım Şartlarını ve Gizlilik İlkesini kabul etmiş olursunuz.
Vikipedi® (ve Wikipedia®) kâr amacı gütmeyen kuruluş olan Wikimedia Foundation, Inc. tescilli
markasıdır.



6 

 

Dipnotlar 

Metnin herhangi bir yerinde konuya ilişkin açıklama yapmak istendiğinde ya da 

referans verilmek istendiğinde dipnot verilmelidir.  

 

Bilgisayar yazımında dipnotlar için her bölümde (1)’ den başlayarak numara konulur 

ve sayfa altında açıklama ya da kaynak yayın, açık biçimde 10 veya 9 Punto 

büyüklükte yazılır.  

 

Kaynakların Metin İçinde Gösterilmesi 

Bilgisayar yazımında, aynen yapılan alıntılar “tırnak içinde ve italik” olarak metnin 

blok düzenini bozmayacak şekilde verilir ve tırnak dışına verilecek dipnot numarası 

ile metnin sonunda kaynağı belirtilir.  

 

Örneğin;  

Her bölüm için (1)’den başlayarak verilen dipnot numarasına göre sayfa altında 

verilecek kaynak, aynı zamanda konuya ilişkin genel ve özel açıklamaları da 

içerebilir. Dipnotlarda geçen eserler ayrıca Bitirme Ödevi’nin sonundaki Kaynaklar 

Bölümü’nde belirtilen düzen içinde verilmelidir.  

 

Kitaplar; 

Alıntı metinde ilk kez kullanıldığında, dipnotta kaynağa ilişkin tüm bilgilere yer 

verilir.  

 

Örneğin; 

Halil İnalcık, Osmanlı İdare ve Ekonomi Tarihi, İSAM, İstanbul, 2011, s. 102 

 

Aynı sayfada araya başka bir kaynak girmişse ve kaynağın ikinci defa kullanımında 

dipnota yazarın yalnızca soyadı yazılır ve a.g.e. (adı geçen eser) yazılarak sayfa 

numarası verilir. 

 

Örneğin; 

İnalcık, a.g.e., s. 105 
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Bir yazarın ardarda iki kitabından alınan alıntıdan sonra, başka bir yazardan alıntı 

yapılmış ise ilk yazarın kitaplarından birinden tekrar alıntı yapılacağı sırada ilk 

yazarın soyadı, eserin kısa adı ve sayfa numarası verilir. 

 

Örneğin; 

1. Halil İnalcık, Osmanlı İdare ve Ekonomi Tarihi, İSAM, İstanbul, 2011, s. 

102. 

2. Halil İnalcık, Osmanlı Uygarlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, 

Ankara, 2009, s. 175. 

3. İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Devleti’nde İlmiye Teşkilatı, TTK 

Yayınları, Ankara, 1989, s. 224. 

4. İnalcık, İdare ve Ekonomi, s. 133. 

 

Makale; 

Alıntı metinde ilk kez kullanıldığında, dipnotta kaynağa ilişkin tüm bilgilere yer 

verilir.  

 

Örneğin; 

Mehmet Genç, “Osmanlı İmparatorluğu’nda Devlet ve Ekonomi”, V. Milletlerarası 

Türkiye Sosyal ve İktisat Tarihi Kongresi Tebliğler, TTK Basımevi, Ankara, 

1991, s.13. 

 

Aynı sayfada araya başka bir kaynak girmişse ve/veya kullanılan makalenin ikinci 

defa kullanımında dipnota yazarın yalnızca soyadı yazılır ve a.g.m. (adı geçen 

makale) yazılarak sayfa numarası verilir. 

 

Örneğin; 

Genç, a.g.m., s. 14. 

Bir yazarın ardarda iki makalesinden alınan alıntıdan sonra, başka bir yazardan alıntı 

yapılmış ise ilk yazarın makalelerinden birinden tekrar alıntı yapılacağı sırada ilk 

yazarın soyadı, makalenin kısa adı tırnak içerisinde belirtilir ve sayfa numarası 

verilir. 
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Örneğin; 

1. Reşat Kasaba, “Geç Dönem Osmanlı Toplumsal Tarihi İçin Kaynak Olarak 

Mahkeme Sicilleri”, Tarih ve Toplum Dergisi 14, İstanbul, 1985, s. 49. 

2. Reşat Kasaba, “İzmir”, Toplum ve Bilim Dergisi 5, İstanbul, 1991, s. 37.  

3. İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Devleti’nde İlmiye Teşkilatı, TTK 

Yayınları, Ankara, 1989, s. 224. 

4. Kasaba, “Mahkeme Sicilleri”, s. 51. 

 

 

Tez; 

Neslihan Ünal, Cumhuriyet Dönemi Yeniçağ Tarihi Araştırmalarında 

Avrupa’nın Yeri ve Önemi , Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül 

Üni. Sos. Bil. Enstitüsü, İzmir, 2006, s. 224. 

 

Aynı sayfada araya başka bir kaynak girmişse ve/veya kullanılan tezin ikinci defa 

kullanımında dipnota yazarın yalnızca soyadı yazılır ve a.g.t. (adı geçen tez) 

yazılarak sayfa numarası verilir. 

 

Örneğin; 

Genç, a.g.t., s. 243. 

 

Gazete; 

Bitirme Ödevi’nde, Yerel, Ulusal ve Uluslararası gazete kullanımlarında dipnot 

verilirken gazetenin tam adı bold (koyu) yazılır ve kullanılan sayının tarihi ve sayfa 

numarası belirtilir. 

 

Örneğin; 

Adapazarı, 5 Temmuz 1933, s. 4. 

Hürriyet, 13 Ağustos 1985, s. 8. 

The Times, 12 Eylül 2001, s. 1. 

 

Sayfa Numarası 

Kapak sayfası ile cildin başına ve sonuna konan boş sayfalara sayfa numarası 

verilmezken, diğer sayfalar numaralandırılır. 
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Ön sayfalara küçük Romen rakamları (i, ii, iii, ,iv, ...), metnin diğer sayfalarına Latin 

rakamları (1, 2, 3, 4, ...), sayfanın sağ alt köşesine gelecek biçimde yazılır. Bunlar şu 

şekilde özetlenebilir: 

 

             Sayfa 

1) Ön sayfalar        

Kapak Sayfası (sayfa numarası verilir ancak yazılmaz)  - 

Özet  ii 

İçindekiler  v 

Kısaltmalar  vi 

Tablolar  vii 

Şekiller  viii 

Ekler Listesi  ix 

Giriş  x 

   

 

2) Metin ( Ana Kısım, Sonuç, Kaynaklar, Ekler) Latin Rakamları

 (1,2,3,..) 

 

Tablo, Şekiller ve Ekler (Görsel Malzeme)  

“Tablo”, çalışma bölümünde ve eklerinde kullanılan sayısal verilerin sıralanmasıdır. 

“Şekil”, çalışma bütününde ve eklerinde kullanılan akım şeması, grafik, harita, 

fotoğraf, çizim vb. görsel malzemelerin tümünü içerir. 

 

Tablo ve Şekiller aynı listeler olarak, İçindekiler Listesi’ nde “İÇİNDEKİLER” den 

sonra ve “EKLER LİSTESİ” nden önce yer alır. Tablolar Listesi’ nde yukarıdaki 

“Tablo” tanımına uyan sayısal değerler, Şekiller Listesi’ nde ise, “Şekil” tanımı 

içinde yer alan “akım şemaları”, “grafikler”, “haritalar”, “fotoğraflar” ve “çizimler”, 

alt gruplara ayrıştırılarak kendi içinde sıralanır ve numaralandırılır. Ayrıca tablo 

ve/veya şekil kendi içerisinde barındırdığı verilere uygun bir başlıkla isimlendirilir. 

(Şekil 1, Şekil 2, ..gibi). 
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Örneğin; 

! TABLO LİSTESİ 

 

Tablo 1: 14. yy İstanbul Arpa Tüketimi Raporu     s.   65 

Tablo 2: 15. yy İstanbul Arpa Tüketimi Raporu     s. 102 

. 

. 

Tablo 5:  18. yy İstanbul Arpa Tüketimi Raporu     s. 172 

 

! ŞEKİLLER LİSTESİ 

 

Şekil 1: 14. yy İstanbul Nüfus Grafiği s.   8 

Şekil 2: 15. yy İstanbul Nüfus Grafiği s. 61 

Şekil 3: 16. yy İstanbul Nüfus Grafiği s. 62 

Şekil 4: 17. yy İstanbul Nüfus Grafiği s. 72 

Şekil 5: 18. yy İstanbul Nüfus Grafiği s. 77 

 

Metne koymak için, fazla uzun görsel malzemeler, veriler ve alıntılar “GİRİŞ” 

bölümünden önce “EKLER” de yer almalıdır. 

 

Tablolar: Tablo numarası ve başlığı, tablonun iki aralık üstünde yer alır. Tablolarda 

kullanılan verilerin kaynağı, tablonun sol alt köşesinde belirtilir.  

 

Örnek 

(Kaynak: Yurt Ansiklopedisi, 1983; 4275) 

 

Şekiller: Şekil numarası ve başlığı, Şekil’in iki aralık altında yer alır. Şekil’in 

kaynağı sol alt köşede belirtilir. 

 

Örnek 

(Kaynak: ATAY, 1978; 47) 

Tablo veya Şekil’in dikey veya yatay yerleştirilmesi, sayfa numarasının yerinde 

herhangi bir değişiklik yaratmamalıdır. Ayrıca tablo ve şekillerde başlık 

olabildiğince kısa tutulmalıdır. 
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İÇERİĞİN DÜZENLENMESİ 

 

Kapak Sayfası  

 

Birinci Kapak Sayfası: Araştırmanın tam ve açık ismi, Transkripsiyonlar da ise 

Transkript edilen eserin tam künyesi, sayfa aralığı ve yazarı açık bir şekilde 

belirtilmelidir. Üniversite, Fakülte ve Bölüm adı, araştırmacının adı soyadı, 

danışmanların adı soyadı (Örnek 1). 

 

İkinci Kapak Sayfası: Birinci kapak formunda A4 kağıdına basılır (Örnek 2). 
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T.C. 

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ 

TARİH BÖLÜMÜ  

BİTİRME ÖDEVİ  
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Danışman 
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Sakarya 

4 cm 

Çalışma Başlığı: 
Koyu (bold), 16 
Punto, Büyük Harf 

5 cm 

2 cm 

5 cm 

İlk harfler Büyük, 
Soyadı Büyük 
Harf 
12 Punto 

10 PUNTO 
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Türkçe Özet   
Özet bölümünde amaçlanan Bitirme Ödevi’nin içeriği, amacı, yöntemi, sonuçları ve 

düşünceler hakkında genel bir bilgi içermesi gerekmektedir. Bir okuyucu veya jüri üyesi 

tezin özet kısmını okuduğunda tezin amacı, araştırma soruları, izlenen metodoloji, 

analiz yaklaşımı ile bulgulara ilişkin genel bir kanaate sahip olabilmelidir. Özet 

bölümü  yaklaşık 250 kelime olmalıdır.  
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ÖZET 

Bitirme Ödevi 

SADABAT PAKTI VE BAĞDAT PAKTININ KARŞILAŞTIRMALI TARİHİ 

Mehmet YILDIRIM 

 

Sakarya Üniversitesi 

Fen Edebiyat Fakültesi 

Tarih Bölümü 

 

Çağdaş Ortadoğu tarihinde önemli yere sahip olan iki paktın ele alındığı bu 

çalışmada her iki paktın imzalandığı dönemlerde yaşanan gelişmeler ve paktların 

gelişim süreçleri incelenmiştir. Ayrıca bu paktlarda Türkiye’nin takındığı tavırlar ve 

Ortadoğu’da üstlendiği liderlik konumlarına da genel olarak değinilmektedir. 

Çalışmanın birinci bölümde, iki savaş arası dönemde Avrupa’nın içinde bulunduğu 

durumdan, 8 Temmuz 1937 tarihinde imzalanan Sadabat Paktı’ndan ve bu paktın 

gelişim sürecinde karşılaşılan olumlu ve olumsuz durumlardan söz edilerek 

sonuçlandırılmıştır. Aynı şekilde ikinci bölümde, II. Dünya Savaşı sonrası dönemde 

Avrupa’daki Ortadoğu Politikaları ve bölge ülkelerinin Batılı devletlerin uygulamak 

istedikleri projelere göstermiş oldukları tepkilerin yanı sıra 24 Şubat 1955 tarihinde 

imzalanan Bağdat Paktı’nın gelişim sürecine yer verilerek sonuçlandırılmıştır. 

Üçüncü bölümde ise bu iki paktın yapısal ve tarihsel gelişim yanı sıra sonuçlarındaki 

benzerlikler ve farklılıkları karşılaştırılmıştır. 

Anahtar Kelimeler; Sadabat Paktı, Bağdat Paktı, Ortadoğu, Türkiye 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



15 

 

İÇİNDEKİLER 

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

İÇİNDEKİLER........................................................................................................... iv 

KISALTMALAR ...................................................................................................... vii 

GRAFİK, RESİM VE ŞEKİL LİSTELERİ .......................................................... xiii 

TABLO LİSTESİ ................................................................................................. xiv 

EKLER LİSTESİ .................................................................................................. xv 

GİRİŞ………………………..………………………………………......……………1 

 

I. BÖLÜM 

SADABAT PAKTI 

1. SADABAT PAKTI  ..…….………………………..………………...………….…4 

1.1. Sadabat Paktı’nın Hazırlık Dönemi…………...................……..…….….5 

1.2. Sadabat Paktı’nın Parafe Edilmesi, İmzalanması Ve Hükümleri ............10 

1.3. Sadabat Paktı’nın Türkiye’deki Ve Dünyadaki Yankıları.......................17 

1.4. Sadabat Paktı’nın Uygulanması Ve Ömrü ...……......................…….....20 

 

II. BÖLÜM 

BAĞDAT PAKTI 

2. BAĞDAT PAKTI …..……...………………………………………..………...…24 

2.1. Bağdat Paktı’nın Kuruluş ..……………………….…....................….…24 

2.1.1. Bağdat Paktı’nın Kuruluş Nedenleri ..…….........................….24 

2.1.2. Bağdat Paktı’nın Kuruluş Aşamaları ......……..........................25 

2.1.2.1. Kuzey Seddi Projesi Ve Dulles’in Ortadoğu Gezisi..25 

2.1.2.2. Karaçi Antlaşması ..…...…............……………........35 

2.1.3. Bağdat Paktı’nın İmzalanması…………...…..................….….39 

2.1.3.1. Türk-Irak Görüşmeleri .…………......................……39 



16 

 

2.1.3.2. Paktın İmzalanması ...…...……………............….....45 

2.1.4. Bağdat Paktı’nın Genişlemesi .…………...……................…..48 

2.1.4.1. İngiltere’nin Bağdat Paktı’na Katılımı.......................48 

2.1.4.2. Pakistan Ve İran’ın Bağdat Paktı’na Katılımı ...........51 

2.2. Bağdat Paktı’na Tepkiler ………….……...………..……...................…52 

2.2.1. Mısır’ın Bağdat Paktı’na Tepkisi .…………........................…52 

2.2.1.1. Mısır İle İlişkiler Ve Tugay Olayı ..…...................…52 

2.2.1.2. Mısır’ın Bağdat Paktı’na Tepkisi ...…................…...53 

2.2.2. Suriye’nin Bağdat Paktı’na Tepkisi .…...….................………55 

2.3. Bağdat Paktı’nın Sonuçları …….…………………...….................……57 

2.3.1. ABD Ve Paktı ….......…...…………………….....…...…….…57 

2.3.2. Ortadoğu Açısından Sonuçları ……...…..…....................……59 

2.3.3. Bağdat Paktı’nın CENTO’ya Dönüşmesi Ve Sonlanması .......60 

 

III. BÖLÜM 

SADABAT PAKTI VE BAĞDAT PAKTI’NIN KARŞILAŞTIRILMASI 

3. SADABAT PAKTI VE BAĞDAT PAKTI’NIN KARŞILAŞTIRILMASI ..……64 

3.1. Sadabat Ve Bağdat Paktılarının Hazırlık Dönemlerinin Karşılaştırılmaları 

...............................................................................…...………………...……64 

3.2. Sadabat Ve Bağdat Paktlarının İmzalanması Ve Metinsel Olarak 

Karşılaştırılmaları ...........................................................................................67 

3.3. Sadabat Ve Bağdat Paktlarının Uluslar arası Alanda Yapmış Oldukları 

Etkilerin Karşılaştırılmaları ..……………......................................................69 

3.4. Sadabat Ve Bağdat Paktlarının Sonuçlarının Karşılaştırılmaları ………71 

SONUÇ…..………...……………………………………………………...…...……73 

KAYNAKÇA………………………………………………………..………………74 

 

 



17 

 

Kısaltmalar  

Bitirme Ödevi metininde geçen gerekli görülen kısaltmalar, “KISALTMALAR” 

bölümünde belirtilmelidir.   

Kısaltmalar 

a.g.e. .................................... :  adı geçen eser 

a.g.m. ................................... :  adı geçen makale 

a.g.t. ..................................... :  adı geçen tez 

ayr. ………………….…….. :  ayrıca 

bkz. ………………….……. :  bakınız 

s. ……………………......…. : sayfa 

ss. …………………………. :  sayfadan sayfaya 

TTK ………………………. :  Türk Tarih Kurumu 
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Metin 

Giriş 

“GİRİŞ” başlığı, sayfanın ilk satırına yerleştirilir. Metin başlıktan iki aralık aşağıdan 

başlar. Metnin birinci kısmıdır ve bölüm numarası verilmez. 

Bu bölümüde Bitirme Ödevi konusu hakkında açıklayıcı bir metin oluşturulmalıdır.  

 

Bitirme Ödevi/Tezi Metni (Ana kısım) 

Bu bölüm, “İçindekiler” listesinde tanımlanan bölüm ve alt bölüm başlıkları, bütün 

çizelgeler ve şekiller ile dipnotları içerir. Çalışmanın asıl bölümüdür. 

 

Bitirme Ödevi yazımında araştırmacı, araştırma yaptığı konuya ilişkin yaralandığı 

kaynaklardan edindiği bilgiyi aynen yazmak/kopyalamak yerine, kendi cümleleriyle 

bilgileri harmanlayıp konu bütünlüğünü bozmayacak şekilde bir metin hazırlamalıdır.  

 

Sonuç ve Öneriler 

Bitirme Ödevi “Sonuç” bölümünde araştırmacı elde ettiği bulgularla vardığı sonuçları 

açıklamakta ve öneriler geliştirmektedir. Belirli bir sayfa sınırı olmamasına karşı en 

az 2 sayfalık bir sonuç bölümü hazırlanmalıdır. 

 

Kaynak Listesi 

Konuya ilişkin diğer kaynak ve çalışmaları doğrudan alıntı yaparak veya atıfta 

bulunarak kullanan araştırmacılar, bu kaynakların listesini çalışmalarına 

eklemelidirler.  

 

“KAYNAKLAR” başlığı, sayfanın ilk satırına yerleştirilir; liste başlıktan bilgisayar 

yazımında boş iki aralık aşağıdan başlar. Kaynak aralıklarında boş bir satır 

bırakılmalıdır. 
  

Kitap için;  

“KAYNAKLAR” bölümünde belirtilecek olan eserler, alfabetik sıra ile yazarın soyadı 

büyük harflerle başa gelecek şekilde ve yazarın soyadı ile adı arasına virgül 

koyularak belirtilmelidir. Belirtilen eser bold (koyu) harflarla yazılmalıdır.  

 

Örneğin; 

ÇELİK, Bilgin, İttihatçılar ve Arnavutlar II. Meşrutiyet Döneminde Arnavut 

Ulusçuluğu ve Arnavutluk Sorunu, Büke Yay., İstanbul, 2004.  
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UYAR, Hakkı, Tek Parti Dönemi ve Cumhuriyet Halk Partisi, Boyut Kitapları, 

İstanbul,1999.  

 

Makale için; 

“KAYNAKLAR” bölümünde belirtilecek olan makaleler, alfabetik sıra ile yazarın 

soyadı büyük harflerle başa gelecek şekilde ve yazarın soyadı ile adı arasına virgül 

koyularak belirtilmelidir. Belirtilen makaleler “tırnak” içerisinde belirtilirken, makalenin 

yayınlandığı eser bold (koyu) harflarla yazılmalıdır. Ayrıca yayınlanan makalenin 

yayınlandığı eserdeki sayfa aralıkları da belirtilmelidir.  

 

Örneğin; 

YALANSIZ, Nedim, “1930’lar Türkiye’sinde Demokrasi ve Kemalizm 

Tartışmaları”, Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, Yıl: 1998, Cilt: III, 

Sayı:8, ss.25-48.  

 

Tez için; 

“KAYNAKLAR” bölümünde belirtilecek olan tezler, alfabetik sıra ile yazarın soyadı 

büyük harflarla başa gelecek şekilde ve yazarın soyadı ile adı arasına virgül 

koyularak belirtilmelidir. Belirtilen tez adı bold (koyu) harflarla yazılmalıdır. Belirtilen 

tezin yayınlanmış olup olmadığı da tez adından sonra (parantez içerisinde) 

belirtilmelidir. 

 

Örneğin; 

ÜNAL, Neslihan, Cumhuriyet Dönemi Yeniçağ Tarihi Araştırmalarında 

Avrupa’nın Yeri ve Önemi , (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Dokuz Eylül Üni. 

Sos. Bil. Enstitüsü, İzmir, 2006. 

 

İnternet Alıntıları İçin; 

“KAYNAKLAR” bölümünde belirtilecek olan internet alıntısı, alfabetik sıra ile (varsa) 

yazarın soyadı büyük harflerle başa gelecek şekilde ve yazarın soyadı ile adı 

arasına virgül koyularak belirtilmelidir. Kullanılan yazının adı “tırnak” içerisinde ve 

son erişim tarihi yazılarak internet sayfasının linki belirtilmelidir. 

 

Örneğin; 

McINTOSH, R. W., “Management Through Figures in the Lodging Industry”, 

Son Erişim:19.04.2000, http://msue.msu.edu/msue/imp/modtd/33119706.html. 
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Bitirme Ödevi Teslim 

 

 Bitirme Ödevi hazırlayan öğrencilerin; 

Bölüme teslim edecekleri Bitirme Ödevleri PDF formatında CD ile teslim 

edilmesi gerekmektedir. Teslim edilecek CD üzerine Bitirme Ödevi Hazırlayan 

Öğrencinin Adı ve Bitirme Ödevi Konusu yazılmalıdır. 

Tez Danışmanı ve Bitirme Ödevi Jürileri’ne verilecek olan nüshalar basılı 

halde olması gerekmektedir [Tez Danışmanı ve İki Bitirme Ödevi Jürisi olmak üzere 

toplam üç (3) nüsha]. Fakat öğrenci Tez Danışmanı ve Bitirme Ödevi Jürileri’ne 

danışarak PDF Formatında CD ile Bitirme Ödevi’ni teslim edebilmektedir. Bu konu 

öğrenci ve Tez Danışmanı ile Bitirme Ödevi Jürileri arasında ayarlanır. 

 

Bitirme Ödevi Teslim Tarihi 

 

 Bitirme Ödevleri, Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi Final Sınavları 

başlangıç tarihinden önceki hafta içerisinde teslim edilmesi gerekmektedir. 

  

 


