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ÖNSÖZ 

 

Bu tez yazım kılavuzu ile Bingöl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı Anabilim 

Dallarında hazırlanacak lisansüstü tezlerde kalitenin ve standardın sağlanması 

amaçlanmaktadır. Yüksek lisans veya doktora tezi hazırlayacak öğrencilerin bu kılavuzda yer 

alan tüm esaslara uymaları zorunludur. Ayrıca; seminer, dönem projesi veya tez önerilerinin 

hazırlanması sırasında, yine bu kılavuzda belirtilen yazım kuralları ve biçimsel özellikler 

dikkate alınacaktır. 
 

Öğrenciler, tezi yazmaya başlamadan önce bu kılavuzu dikkatlice okumaları, daha önce 

tamamlanmış ve kabul edilmiş tezleri örnek almamaları, tez yazım kılavuzunu kullanmaları, 

intihal, telif ve patent hakları konusunda dikkatli olmaları, etik kurallara uymaları gerekir. 
 

Tez sınav öncesi Enstitüye, ciltsiz olarak Yüksek Lisans programında 4, Doktorada ise 6 kopya 

olarak sunulmalıdır. Bu kopyalarda “Kabul ve Onay” sayfası, aday tez savunmasına girip 

başardıktan, tezde jüri üyelerinin gerekli gördükleri düzeltmeler yapıldıktan ve jüri üyelerince 

imzalandıktan sonra teze eklenecektir. 
 

Bu kılavuz; “Yazım Kuralları” ve “Tezin Bölümleri” olmak üzere 2 kısımdan oluşmuştur. 

Kılavuzun sonunda ise, “Tez Kontrol Sayfası” yer almaktadır. 

 

Sevgili Öğrencilerimiz; 
 

Öncelikle tez aşamasına gelen siz öğrencilerimizi başarılarınızdan dolayı tebrik ediyoruz. 

Başlamış olduğunuz bu anlamlı sürecin önemli bir bölümünü tamamlamış oldunuz.  Bundan 

sonraki aşamalarda başarılarınızın devamlı olmasını dileriz. Bu aşamada sizlere yardımcı olmak 

gayesiyle bir iki noktayı sizlere hatırlatmak istiyoruz. 
 

Tezinizi yazmaya başlamadan önce referans kaynakları tamamlamış olmalısınız. Tez 

çalışmasına başlarken konunun önemi, gerekliliği ve yöntemle ilgili referans kaynaklar, tez 

çalışması sırasında ise eksik kalan diğer kaynakları elde etmelisiniz. Güncel referansların 

taranması işlemi science direct ve google akademik aracılığıyla taramalar tekrar yapılarak, bu 

kaynakların tezin içerisinde kullanılmasını sağlamalısınız.  
 

Tezin yazımına “Gereç ve Yöntem” den başlamak genellikle en kolay yoldur. Daha sonra kolay 

yazılabilen diğer bölümler ise sırasıyla, “Giriş”, ”Genel Bilgiler” ve “Bulgular” dır. En son 

“Tartışma” yı, Tartışma’dan sonra “Özetleri” yazmanız en uygunudur. Tezin tamamını 

bitirdikten sonra, bütününü okuyarak, tezde çalışmanın amacını gerçekleştirecek hedefler 

doğrultusunda mantıksal bir akışın olup olmadığını kontrol etmelisiniz. Bu, her bölümün kendi 

içinde, ayrıca bölümler arasında yapılmalıdır.  
 

Ortak kullanımda olan bilgisayarlarda tezinize veya diğer çalışmalarınıza ait kayıtları 

saklamanız sakıncalı olabilir. Zira verileriniz çalınabilir veya silinebilir. Tezinizi her yazımdan 

sonra flash bellek, CD veya diskete kopyasını almanızı tavsiye ederiz. Ayrıca belirli aşamalarda 

tezin bir de yazılı kopyasını alarak saklayınız. İleride tartışma yaratabilecek durumlara karşı 

ham verilerinizin olduğu defter, form ve benzerlerini ve uygunsa materyalinizi uzun bir süre 

saklamanız yararınıza olabilir.  
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Başkalarının araştırma bulgularını, fikirlerini ve yorumlarını kaynak göstermeden kullanmak 

intihaldir (aşırma). İntihal hem ahlaki olmayan bir durum, hem de suçtur. Ayrıca, intihal 

yapıldığında çalışmanın özgünlüğü bozulur. İntihal yönünden tezinizin ilgili programlarla 

değerlendirileceğini unutmayınız.  

 

Çalışmanızda, hayvanlar veya insanlar üzerinde fiziksel, psikolojik etkisi olabilecek veya ilaç 

uygulamasını içeren bir işlem söz konusu ise çalışmanıza ilgili etik kuruldan izin aldıktan sonra 

başlamalısınız. Ayrıca çalışmanız sırasında genel etik davranışlara (başka bir kurumda bir 

laboratuvar, cihaz kullanacaksanız o kurum yetkilisinden yazılı izin isteme, materyal veya bilgi 

toplayacağınız kişilerden bilgilendirilmiş onay alma vb.) uymuş olmanız gerekir. Tüm bunları 

tezinizde belirtmelisiniz.  

 

Ümit ve hayallerinizin gerçekleşmesi dileklerimizle…. 

 

 

 

 

Enstitü Müdürlüğü 
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1. YAZIM KURALLARI 

 

1.1. Anlatım  

 

Tez; Sade, anlaşılır, günümüz Türkçesi ile yazım kurallarına uygun bilimsel bir dil kullanarak 

yazılmalı, edebi, abartılı ifade, yorum ve spekülasyonlardan kaçınılmalıdır. Anlatımda birinci 

şahıs ifade eden kelimeler (yaptım, gördüm, çalışmamda vs.) yerine, üçüncü şahıs ifade eden 

edilgen kelimeler (yapıldı, görüldü vs.) tercih edilmelidir. Tezde sayfa sayısını artırmak 

amacıyla gereksiz literatür bilgi kullanılmamalıdır. Yazımda, Türk Dil Kurumunun yazım 

kılavuzu ve sözlüğü esas alınmalıdır.  

 

Türkçe karşılığı olan sözcükler için Türkçe karşılık kullanılmalıdır. Türkçeleşmiş ve yaygın 

olarak bilinen “anaflaksi, farenks, travma, iyot, metiyonin, enjeksiyon, dezenfeksiyon, anemi, 

pestisit, intolerans, krebs döngüsü vs. gibi bazı doku, organ, hücre, kimyasal madde ve ilaç 

isimleri ile tıbbi terimler okunduğu gibi kullanılmalı, gerekirse orijinal yazılışları parantez 

içinde verilmelidir. Yaygın kullanım bulmamış bilimsel terimlerin ise orijinal yazılışları tercih 

edilmelidir. Bu terimler, Türkçe yazım için zorlanmamalıdır. Bitki ve hayvanlara ait Latince 

cins ve tür isimleri, metinde ilk geçtiği yerde, yazım kurallarına uygun biçimde, italik ve 

kısaltma yapılmadan verilmelidir (örn. Salvia officinalis, Staphylococcus aureus gibi). Ancak 

bu isimlerin metinde ikinci ve daha sonraki yazımlarında kısaltma sadece cins üzerinde yine 

italik olarak yazılmalıdır (S.officinalis, S.aureus gibi).  

 

Aynı şekilde; Kurum, dernek, birim, kimyasal madde vs. gibi kelimeler de ilk kullanımlarında, 

açık şekli ile birlikte parantez içerisinde kısaltılmış şekli yazılmalıdır [Örn. Türk İstatistik 

Kurumu (TÜİK); World Health Organization (WHO); butil hidroksitoluen (BHT) gibi]. 

Bunların sonraki kullanımlarında ise yalnızca kısaltılmış şekli kullanılmalıdır (TÜİK, WHO, 

BHT gibi). 

 

Tez içerisinde bir başka kaynaktaki cümle (ler)  değiştirilmeden aktarım yapılmak isteniyorsa, 

alıntının tümü tırnak işareti “…….”  içine alınarak yazılmalıdır. Alıntılarda, tırnak içerisindeki 

ifadede yer alan hem fikir hem de sözcükler zikredilen yazara aittir. Araştırmacı sadece aktaran 

durumundadır. Aktarma yaparken çok sık ve çok uzun alıntılardan kaçınmak gereklidir. Alıntı, 

özgün, anlatımı kısa ve orijinal bir ifade ise veya değiştirilmesi anlam bütünlüğünü bozacak ise 

veyahut bir tarif ise alıntı aynen yapılabilir. Yabancı dildeki kaynaklardan Türkçe’ye çevrilerek 

yapılan alıntılarda metnin çeviri olduğunun belirtilmesi gerekir.  

 

Cümleler rakamla ya da kısaltma, simge veya semboller ile başlamamalıdır. Rakam dizisinden 

oluşan sayıların yazımında Türk Dil Kurumu’nun ilgili kuralları uygulanmalıdır. Türkçe 

metinlerde yüzler, binler basamakları nokta (.) ile ayrılmalıdır. Örneğin; “1,755,866” yerine 

“1.755.866”. Ancak ondalık sayılarda virgül (,) kullanılmalıdır. Örneğin; P<0.05 yerine P<0,05, 

% 31.65 yerine  % 31,65, pH 4.7 yerine pH 4,7 yazım şekli tercih edilmelidir. İki ondalık sayı 

noktalı virgül (;) ile ayrılmalıdır (Örn. 0,5; 0,7 gibi). 
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1.2. Yazım Şekli ve Karakteri 

 

Tezde yer alan tablolar, şekiller ve formüller de dâhil olmak üzere tezin tamamı bilgisayar 

ortamında hazırlanmalıdır. Tezin hiçbir bölümünde elle ya da daktilo ile yapılan düzeltmeler, 

silintiler ve kazıntılar olmamalıdır. Tezin tümünde (tablo içi yazılar dâhil) kullanılacak yazı tipi 

Times New Roman olmalıdır. Ana bölüm başlıkları (Kabul ve Onay, Etik Beyan, İçindekiler, 

Kısaltmalar, Şekiller, Çizelgeler, Özet, Abstract, Giriş, Genel Bilgiler, Gereç ve Yöntem, 

Bulgular, Tartışma, Sonuç ve Öneriler, Kaynaklar, Özgeçmiş) 14 punto, alt bölüm başlıkları ve 

metin kısmı 12 punto büyüklüğünde olmalıdır. Ana metin içinde “Tablo”, “Şekil” veya 

“Formüllere” ait açıklamalarda ise harfler “11 punto” olmalıdır. Ancak zorunlu hallerde, tablo 

ve şekil içi yazılarda, duruma göre 8-12 punto harf kullanılabilir.  

 

Tezin ana bölümleri daima yeni bir sayfa ile başlamalıdır. Tezin bölümlendirilmesinde gereksiz 

ayrıntıya girilmemelidir. Ana bölüm başlıkları her sayfanın başında ortalı ve “büyük harf” ile 

bold (koyu) olarak yazılmalıdır. Alt bölüm başlıklarda ise metin bloğu sol kenarından başlamak 

koşuluyla her sözcüğün ilk harfi büyük, ötekiler küçük olacak şekilde bold (koyu) yazılmalıdır. 

Alt bölüm başlıklarda ve, veya, ile gibi bağlaçlar ise tamamı küçük harf olmalıdır. Ana bölüm 

başlıklarda 14, alt bölüm başlıklarda 12 punto karakter kullanmalıdır. 

 

Metinler dik ve normal harflerle yazılmalıdır. Bununla birlikte, alıntı, tanım vb. ifadeler, 

parametreler ve simgeler eğik yazabilir. Ana metin içinde koyu, italik, koyu italik, altı çizili gibi 

biçimler rasgele kullanılmamalı, kullanımları ancak ilgili bilim alanının gerektiği durumlarla 

sınırlı kalmalıdır. Bold (koyu) harfler dış/iç kapaklarda, metin bölümü başlıklarında, 

tablo/şekil/simge ve kısaltma adlarında, ek adlarında ve içindekiler sayfasındaki 1. derece 

bölüm başlıklarında kullanılır.  

  

Farklı yerlerde uygulanması gereken yazı tipi boyutları Tablo 1.1’de gösterilmektedir.  

 
Tablo 1.1. Farklı yerlerde uygulanması gereken yazı tipi boyutları. 

 

Kullanım Yeri Özellik 

Ana bölüm başlıkları 14 punto, tümü büyük ve bold (koyu) 

Alt bölüm başlıkları (1.,2.,3. derece) 12 punto, kelimelerin ilk harfi büyük (ve, veya, ile gibi 
bağlaçlar küçük) ve tümü bold (koyu) 

Özet ve Abstract (tez başlığı) 12 punto, başlığın ilk harfleri büyük (ve, veya, ile gibi 
bağlaçlar küçük) ve tümü bold (koyu) 

Özet ve Abstract (metin kısımları) 11 punto 

Tablo ve şekil açıklamaları 11 punto 

Sayfa numaraları 11 punto 

Tablo ve şekil içindeki metinler Duruma bağlı olarak 8-11 punto arasında 
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1.3. Kullanılacak Kâğıt ve Tezin Çoğaltılması 
 

Tezlerde, A4 (21x29,7 cm) standardına uygun birinci hamur beyaz kâğıt kullanılmalı, kağıdın 

yalnızca bir yüzüne basım yapılmalıdır. Çoğaltma işlemi lazer yazıcı veya fotokopi ile aynı 

özellikteki kâğıtlar kullanılarak yapılmalıdır. Çoğaltılan kopyalar net ve okunaklı olmalıdır.  

 

1.4. Sayfa Düzeni  
 

Sayfa kenar boşlukları Şekil 1.1 de belirtilen ölçülere uygun olarak ayarlanmalıdır. Buna göre; 

sayfanın sol kenarında 3,5 cm, üst kenarında 3,0 cm, sağ ve alt kenarlarda ise 2,5  cm boşluk 

bırakılmalıdır. Yazılar, şekil, resim ve tablolar belirtilen sınırların dışına taşmamalıdır. 

Dipnotlar da bu sınırlar içerisinde kullanılmalıdır. Satır sonlarında kelimeler bölünmemeli, her 

sayfanın başında veya sayfa sonunda paragrafın en az iki satırı bulunmalıdır. Sayfa sonuna 

gelen başlık veya alt başlıklardan sonra da en az iki satır yazı bulunmalıdır. Metin iki yana 

yaslanmış olmalıdır.  

  
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                               (a)                                                                             (b) 

      Şekil 1.1. Tezin yazılabileceği kağıdın (A4) boyutları ile dikey (a) ve yatay (b)  kullanımında sayfa    

                         kenar boşlukları.  

 

1.5. Satır Aralıkları ve Boşluklar 

Ana metinde 1,5 satır aralığı, özet, abstract ve kaynaklar listesi ile şekil ve tabloların 

açıklamalarında ise tek satır aralık kullanılmalıdır. Alt bölüm başlıkları ile bunları izleyen ilk 

paragraf arasında boşluk 6 nk olmalıdır. Yine, metin içerisinde yer alan paragraflar arasındaki 

boşluk 6 nk olmalıdır. Paragraf başlangıcında girinti kullanılmaz. “Alt bölüm başlığı” ile 

“Şekil-Tablo” açıklamalarında kullanılan noktalama işaretleri ile bırakılan boşluk karakter 

değerleri Şekil 1.2’de gösterilmektedir. 
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3,5 cm 

3,0 cm 

2,5   

cm 
3,0   
cm 

2,5 cm 2,5 cm 
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                                      Tablo 1.1. Açıklama 
 

 

 

 

 

   3. GEREÇ ve YÖNTEM 

           3.1. Alt Bölüm Başlığı 

           3.1.2. Alt Bölüm Başlığı 

 

 

 
 

        Şekil 1.2. Tablo ya da şekiller ile ana bölüm başlığı ve alt bölüm başlıklarında boşluk bırakılma    

                         yerleri.  

 

1.6. Sayfaların Numaralandırılması 

 

Dış ve iç kapak dışında tezin tüm sayfalarına numara verilmelidir. Sayfa numaraları, sayfanın 

üst kısmına metin bloğunun sağ kenar hizasında olacak şekilde konulmalı, önünde ve arkasında 

parantez, çizgi gibi işaretler olmamalıdır.  TEZİN ÖN SAYFALARI (Kabul ve Onay, Etik 

Beyan, İthaf, Teşekkür, Önsöz, İçindekiler, Simgeler ve Kısaltmalar Dizini, Şekiller Dizini, 

Tablolar Dizini, Özet, Abstract) “i, ii, iii, iv, v, vi, ....” şeklinde küçük harf Romen yazı 

karakteri ve 11 punto ile yazılmalıdır. Giriş bölümü ile başlayan tüm tez metni ise “1, 2, 3, 4, 5 

....” şeklinde doğal rakamlar ile numaralandırılır.   

 

Ana bölümlerin ilk sayfalarına numara konmaz. Örneğin, GİRİŞ bölümünün ilk sayfasına 

numara konmayacağı için numaralama girişin ikinci sayfasının sağ üstüne yazılan 2 sayısı ile 

başlar. Bu kural “Tezin Ön Sayfaları”  için uygulanmaz.  

 

1.7. Tez İçerisinde Kaynak Gösterme 

 

Herhangi bir kaynaktaki bilgi tez metni içinde kullanılmak istendiğinde; İster “anlamı 

bozulmadan cümle değiştirilerek”, ister “özetlenerek”, ya da “olduğu gibi” alındığında ilgili 

kaynağa atıf yapılması zorunludur. Atıf yapılmadığı taktirde bu durum etik kuralların ihlali 

(intihal) olarak değerlendirilir ve disiplin soruşturmasına konu olabilir. Bu da istenmeyen çok 

ciddi sonuçlar doğurabilir.  

 

Tez içerisinde kaynak gösterme (soyadı yıl) sistemine göre yapılmalı ve verilen her kaynak, 

tezin sonundaki alfabetik sıraya konulmuş kaynak dizininde mutlaka yer almalıdır. Kaynaklar, 

metin içerisinde uygun ve doğru olarak kullanılmalıdır. Soyadından sonra virgül konularak 

ayrım yapılmamalı, sadece bir karakter boşluk bırakılmalıdır (Patır 2009 gibi).  

Bir karakter 
boşluk var 

Bir karakter 
boşluk var 

Boşluk yok 

Bir karakter boşluk var Boşluk yok 
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Kaynak cümle içerisinde veya cümlenin sonunda kullanılıyorsa kaynağın yılı parantez 

içerisinde gösterilmelidir. Kaynak tek yazarlı ise metin içerisinde alıntının sonunda “… (Patır 

2009).” şeklinde, iki yazarlı ise “… (Patır ve Ateş  2011).” şeklinde verilmelidir. İkiden fazla 

yazarlı eserler kaynak gösterildiğinde, ilk yazarın soyadından sonra “ve arkadaşları” anlamına 

gelen “ve ark.” kısaltması kullanılarak “… (Patır ve ark. 2019).” şeklinde gösterilir. Tez 

içerisinde kaynak gösterme bölümünde, yabancı yayınlarda da Türkçe yayınlardaki kurallar 

uygulanarak “ve” ile “ve ark.” kullanılmalıdır (West ve Luks 2020) ( Lane ve ark.1999) gibi. 

 

Aslı görülmeden diğer bir kaynak aracılığı ile bilgi edinilen kaynaklar, asla özgün kaynaktan 

alınmış gibi gösterilmemelidir. Mümkün olduğunca son yıllarda yapılan kaynakların 

kullanılmasına özen gösterilmelidir.  

 

 Tez metninde kaynak, aynı satır üzerinde cümlenin başında, cümle içerisinde ve/veya 

cümlenin sonunda olmak üzere farklı şekillerde kullanılabilir.  

 

Örnekler: 

 

Cümlenin başında: 
 

Vihan (1989), Hindistan’da iki ayrı keçi sürüsünden elde ettiği 381 çiğ süt örneğinde ortalama 

330.000 hücre/mL somatik hücre tespit etmiştir. 
 

Goulas ve Kontominas (2005), farklı tuz konsantrasyonu ve farklı tütsüleme yöntemi 

kullanarak tütsüledikleri kolyoz filetolarında ortalama pH’yı 6,12 olarak tespit etmişlerdir.  
 

Grau ve ark.(2003), 250 kuru tuzlanmış balık örneğinde maksimum halofil mikroorganizma 

sayısının 6,72 log10 kob/g olduğunu bildirmişlerdir. 

 

Tereyağı Standardı’nda (1995), lipolitik bakteri sayısının pastörize edilmemiş tereyağlarında 

en çok 1000 kob/g, pastörize edilmiş tereyağlarında ise en çok 50 kob/g olabileceği 

belirtilmektedir. 

 

Cümle içerisinde: 

 

Benzer bulgular, Gün ve ark.(1996) tarafından da bildirilmektedir. 

 

Peynirde pH’nın 5,0’’in altına düşmesiyle mikroorganizma gelişmesinin önlenebileceği 

Papageorgiou ve Marth (1989) tarafından vurgulanmaktadır.  

 

Farklı konsantrasyonlarda propolis ekstraktının tereyağına katıldığı bir çalışmada (Özcan ve  

Ayar 2003), ekstrakt ilaveli örneklerin TBA sayıları, kontrol grubu örneklerden daha düşük 

bulunmuştur. 

 

Türkiye’de üretilen kavak propolisinin botanik orjini (Popova ve ark. 2005; Silici ve ark. 2007; 

Vardar 2008) ve kimyasal analizi (Silici ve Kutluca 2005; Doğan 2006) araştırmalarla ortaya 

konulmuştur.  
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Cümlenin sonunda: 
 

Maya ve küfler, salgıladıkları lipolitik ve proteolitik enzimlerle de yağ ve proteinleri 

parçalayarak tat ve koku değişikliğine neden olurlar (Robinson 1991). 
 

Kerevit eti, enerji değerinin düşük olması nedeniyle de diyetetik bir özellik gösterir (Jay 1996; 

Gürel ve Patır 2001). 
 

Beşeri hekimlikte, klinik dozlarda, kullanımı güvenli olsa da literatürler, aşırı doz parasetamol 

alınması sonucu oluşan toksisitenin başlıca karaciğer ve böbrek hasarına sebep olabileceğini 

hatta ölüme varan tabloların gelişebileceğini göstermiştir (Guggenheimer ve Moore 2011; 

Ozkaya ve ark. 2013; Waring ve ark. 2018). 
 

Ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütlerinin yağ oranı ortalama olarak %3,4, protein 

oranı ise %3,2 olarak tespit edilmiştir (TÜİK 2021). 

 

 Aynı anda birden fazla kaynak kullanılacaksa, bunlar en eski yayından en yeni yayına doğru 

sıralanmalı, aynı yıla ait yayınlarda alfabetik sıralama dikkate alınmalı ve yayın araları 

noktalı virgül ile ayrılmalıdır.  
 

Örnek: 

 

NSAI ilaçlar lizozomal zarların daha dayanıklı olmasını sağlayarak yangı giderici etki yaparlar 

(Kurumbail 2008; Michel ve Whelton, 2008; Murat 2018). 

 

 Özgün kaynağı elde etmenin olanaksız olduğu durumlarda, yani diğer bir kaynak aracılığı 

ile bilgi edinilen kaynaklar aşağıdaki şekillerden birisi ile yazılmalıdır. 
 

Örnekler: 
 

Orta çağda Türkler peyniri yalnız sütten değil yoğurttan veya ayrandan da yapıyorlardı. Yoğurt 

ya da ayrandan yapılan bu ürünün ise bilinen “kurut” olduğu Bakır’ın (2000) eserinde ifade 

edilmektedir (Patır ve Ateş 2002). 
 

Patır ve Ateş (2002), Orta çağda Türkler peyniri yalnız sütten değil yoğurttan veya ayrandan da 

yapıyorlardı. Yoğurt ya da ayrandan yapılan bu ürünün ise bilinen “kurut” olduğunu ve bu 

konunun Bakır’ın (2000) eserinde ifade edildiğini bildirmektedirler. 

 

 Kaynaktaki bir cümlenin özgün anlatım şekli hiç değiştirilmeden kullanılacak ise daha önce 

belirtildiği gibi, alıntı tırnak işareti (“ “) içerisinde yazılmalı ve tırnak işaretinden hemen 

sonra kaynak verilmelidir. Alıntı; Özgün anlatım kısa ve orijinal bir ifade ise veya 

değiştirilmesi anlam bütünlüğünü bozuyorsa veyahut bir nesnenin tarifiyse yapılmalıdır. 
 

Örnekler: 
 
Tüm tanımların ortak özellikleri dikkate alındığında gastronomiyi; “Temelinde belirli 

kültürlerin yansıması olan, yemek hazırlama, pişirme, sunum ve yeme-içme deneyimiyle ilgili 

bir sanat ve bilim dalı” şeklinde tanımlamak mümkündür (Sarıışık ve Özbay, 2015). 
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Dünya Sağlık Örgütü (WHO) sağlığı; “Yalnız hasta olmamak veya bedensel ve ruhsal açıdan 

güçlü olmak değil fiziksel, ruhsal ve sosyal bakımdan tam vücut sağlamlığı ve refahı” olarak 

tarif etmektedir (Taycan ve Çoşkun 2020). 

 

1.8. Tablo ve Şekiller 
 

Tablo ve şekiller metin içerisinde ilk söz edildikleri yerlere mümkün olduğu kadar yakın 

olmalıdır. Tablo ve şekillerden önce, ilgili tablo ve şekle mutlaka atıfta bulunulmalıdır. Tüm 

tablo ve şekiller sayfaya ortalı olarak yerleştirilmelidir. Tablo ve şekillerin yerleştirilmesinde 

sayfanın kenarlarında bırakılması gerekli boşluklar kesinlikle aşılmamalıdır. Taşma durumunda 

olanlar ya küçültülmeli ya da EKLER bölümünde sunulmalıdır. Tez içinde katlanmış tablo ve 

şekil olmamalıdır.  
 

Tüm tablo ve şekillere, ilk rakam bölüm numarası, ikinci rakam tablo ve şeklin bölüm içindeki 

sıra numarası olmak üzere numara verilir ve numaradan sonra tablo veya şeklin açıklaması 

yazılır. Her tablonun numarası ve açıklaması tablonun üstüne, her şeklin numarası ve 

açıklaması şeklin altına yazılmalı ve açıklaması ile tablo veya şekil aynı sayfada yer almalıdır. 

Bu açıklamalar daha önce de belirtildiği gibi “satır aralığı” ayarı “tek” olarak yazılmalıdır.  
 

Birden fazla tablo veya şekil aynı sayfaya yerleştirilebilir. Sağ ve sol kenar boşluklarını 

aşmamak kaydıyla bir sayfadan uzun olan tablo veya şekiller tez metni içinde bulunmak 

zorunda ise bir sayfa boyutunda uygun bir yerden bölünmelidir. Tablo veya şeklin devamı bir 

sonraki sayfada aynı tablo veya şekil numarası ile ve aynı açıklama ile verilmeli; ancak, tablo 

veya şekil numarasından sonra “(devam)” ibaresi yazılmalıdır. 

 

1.9. Denklemler 
 

Denklemler, yazı alanının sol kenarının bir cm içinden başlanarak yazılmalıdır. Denklem 

numarası ise sağa dayalı olmalı ve parantez içinde, yazı alanının sağ kenarına göre hizalanarak 

11 punto, normal yazı karakteri ile yazılmalıdır. Denklemlere bulundukları bölüme göre sıra 

numarası verilirken tablo ve şekil numaralandırmasındaki sisteme göre yapılmalıdır. Örneğin 

3. bölümün 5. denklemi (3.5) biçiminde yazılmalıdır. Denklemlerin yazımında 1 satır aralığı 

kullanılmalıdır.  

 

1.10. Birimler 
 

Niceliklerin anlatılmasında zorunlu olmadıkça pratik birimlerden kaçınılmalı, Uluslararası 

Birim Sistemi’ne (SI) ait temel ve türetilmiş birimler, standart simgeler ve önekleri 

kullanılmalıdır. Metin içerisinde SI’ de yer almayan tek basamaklı sayılar yazı ile, birden fazla 

basamaklı sayılar ise rakamla yazılmalıdır (örneğin bir adet, 10 adet gibi). 
 

Birimi anlatan sözcüğün Türkçe veya Türkçeleşmiş bir karşılığı var ise, açık yazımda bu 

karşılık kullanılmalıdır. Ancak birim simgelerinin yazımında uluslararası standartlara kesinlikle 

uyulmalı, keyfi kısaltmalar yapılmamalıdır. Örneğin, açık yazımda saniye, santimetre, litre 

olarak yazılan birimlerin kısaltmaları için s, cm, L yazılmalı; sm, sn, lt gibi keyfi kısaltmalar 

yapılmamalıdır. Birimi anlatan sözcük veya kısaltmadan sonra nokta konulmamalıdır (örneğin, 

cm. yerine cm olarak yazılmalıdır). Niceliği anlatan sayı ve birimi arasında boşluk 

bırakılmalıdır (örneğin 10cm değil, 10 cm şeklinde yazılmalıdır). 
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2. TEZİN BÖLÜMLERİ 

 

Tezler genel olarak 3 temel kısımdan meydana gelmektedir: Tezin ön sayfaları, metin bölümü 

ve tezin tamamlayıcı bölümü. Tezin, bölüm ve alt bölümlerinin belirlenmesinde gereksiz 

ayrıntıya inilmemeli, bölüm ve alt bölümlerin birbirlerine göre öncelik sırasına dikkat 

edilmelidir. Tez bölümleri ve sunuş sırası Şekil 2.1’ de gösterilmektedir. Şekil 2.1’ de Bold 

(koyu) yazılan kelimeler, tezde zorunlu olarak bulunması gereken bölümlerdir. 

_______________________________________________________________________ 

 DIŞ KAPAK 

 İÇ KAPAK 

 KABUL ve ONAY  

 ETİK BEYAN  

 İTHAF (Varsa)  

 TEŞEKKÜR (Varsa)  

 ÖNSÖZ 

 İÇİNDEKİLER  

 SİMGE ve KISALTMALAR DİZİNİ  

 TABLOLAR DİZİNİ 

 ŞEKİLLER DİZİNİ  

 ÖZET  

 ABSTRACT  

  

1. GİRİŞ  

2. GENEL BİLGİLER  

3. GEREÇ ve YÖNTEM                                               

4. BULGULAR  

5. TARTIŞMA  

6. SONUÇ ve ÖNERİLER  
 

KAYNAKLAR   

EKLER (Varsa)  

ÖZGEÇMİŞ 

 

_______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Her bir satır “Ana 

Bölüm Başlığı” olup, 

küçük Romen 

rakamları (i, ii, iii, 

iv, v, vi, ....) ile 

sayfa numarası 

verilir. 

 

 

TEZİN ÖN 

SAYFALARI 

TEZİN METİN 

BÖLÜMÜ 
 

Her bir satır “Ana 

Bölüm Başlığı” olup, 

doğal rakamlar 

(1,2,3,4,5,6  …)  

ile sayfa numarası 

verilir. 

 

TEZİN 

TAMAMLAYICI 

BÖLÜMÜ 

Şekil 2.1. Tezi oluşturan ana bölümler  
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2.1. TEZİN ÖN SAYFALARI 

 

2.1.1. Dış ve iç kapak 

 

Tez, jüri tarafından kabul edildikten sonra dış kapak için Yüksek Lisans tezlerinde (Açık Mavi, 

Doktora tezlerinde ise Sarı Turuncu renkli) (yapım aşamasında) koruyuculu iyi kalite karton 

kullanılır ve ciltlenerek teslim edilir. İstenen karton renkleri aşağıda verilmiştir. 

 

Kapak sırtı ve ön dış kapak Şekil 2.1. deki formata uygun olarak hazırlanmalıdır. Arka dış kapak 

ise boş bırakılır. Kapaktaki tüm yazılar Times New Roman, koyu, büyük harflerle yazılmalıdır. 

Tez başlığı 16 punto,1,5 satır aralığı ile, diğer tüm yazılar (sırt kısmı yazıları dahil)  12 punto 

büyük harflerle yazılır. Tez başlığındaki Latince kökenli kelimelerin ilk karakteri büyük, 

diğerleri küçük harflerle ve italik yazılır (Örn. Escherichia coli; Lnn.cervicales superficiales 

dorsales; Theileriosis gibi). Tez Başlığı çalışmayı tam olarak yansıtmalı, anlaşılır ve kısa 

olmalıdır. Tez başlığı, bilim dünyasında genel kabul görmüş standart kısaltmalar dışındaki, 

standart olmayan simge veya karakterleri içermemelidir. Başlık, kelime aralarındaki boşluklar 

dahil 150 karakteri geçmemelidir. Tez başlığı bu şartları sağlamıyorsa, tezi teslim etmeden önce 

gerekçeli bir öneri ile Enstitüden tez başlığının değiştirilmesi talep edilmelidir. Tezin cilt sırtı 

yazıları yukarıdan aşağı doğru basılmış olmalıdır  (Şekil 2.2.). Ön iç kapak, renk hariç ön dış 

kapağın aynısı olarak hazırlanır. Ancak, tez çalışması maddi olarak herhangi bir kurum ya da 

birim tarafından desteklenmişse, bu durum ön iç kapak sayfasının alt bölümünde 

belirtilmelidir(Şekil 2.3). Kapak sayfası EK-1’ deki şablon kullanılarak çıktısı alınabilir.  

 

                                      Sırt Kısmı                                    Ön Kısım 
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0
2
1
 

              

 
                                T.C. 

            BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 

   SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 

             …….  ANABİLİM DALI 

 

 

 

 

TEZİN BAŞLIĞI   

 

 

 

 
ADI SOYADI 

 

 

 

 

YÜKSEK LİSANS TEZİ 

 

 

 

 

TEZ DANIŞMANI 

ADI SOYADI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BİNGÖL - 2021 

 
                            Şekil 2.2. Tezin dış kapak ve sırt kısmına ait bilgiler 

12 punto 

16 punto 

1,5 satır aralığı 

 12 punto 
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                                      T.C. 

                   BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 

          SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 

          GIDA HİJYENİ ve TEKNOLOJİSİ       

                          ANABİLİM DALI 

 

 

  
          ELAZIĞ'DA TÜKETİME SUNULAN     

          BALIKLARDA HİSTAMİN DÜZEYİ                         

          İLE DİĞER BAZI KİMYASAL KALİTE  

       PARAMETRELERİNİN ARAŞTIRILMASI  

 

 

 

 
           Özlem EMİR ÇOBAN 

 

 

 

   

            YÜKSEK LİSANS TEZİ 

 

 

 

 

            Prof.Dr.Bahri PATIR 

 

 

 

                   Bu tez, Bingöl Üniversitesi BAP Birimi tarafından 2012/23                     

                                     proje numarası ile desteklenmiştir. 

 

 

 

            BİNGÖL-2021 

 

                              Şekil 2.3. Örnek bir tez iç kapağı. 

 

2.1.2. Kabul ve Onay  

 

Bu sayfa, aday tez savunmasına girip başardıktan, tezde jüri üyelerinin gerekli gördükleri 

düzeltmeler yapıldıktan ve jüri üyelerince imzalandıktan sonra teze eklenecektir. Danışman 

olan üyenin adı ve soyadının altına parantez içinde (Danışman) yazılacaktır. Tez onay 

sayfasındaki tüm imzalar, mavi mürekkepli kalemle atılmış olmalıdır. Kesinlikle fotokopi 

olmamalıdır.  Tezin son hali ciltlenmiş olarak, jüri üyeleri ve Enstitü Müdürlüğü’ne teslim 

edilmesi gerekmektedir. “Kabul ve Onay Sayfası” EK-2’ de verilen şablon kullanılarak 

bilgisayar ortamında doldurularak hazırlanmalıdır. 

 

2.1.3. Etik Beyan 

 

Bu sayfa, EK-3’ de verilen şablon kullanılarak bilgisayar ortamında doldurularak 

hazırlanmalıdır. 

 

2.1.4. İthaf  

 

İthaf yazısı; Sayfa ortasına, sağa yaslı, 24 punto 1,5 satır aralığında,  EK-4’ deki örneğe uygun 

bir şekilde yazılır.  
“Annem / Babam / Eşim / Hocam / vb .......’a ithaf ediyorum” 

 
“Annem / Babam / Eşim / Hocam / vb .......’a ithafen ….” 

 

İç kapak sayfasında 

yazılacak (varsa). 
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2.1.5. Teşekkür  

 

Bu sayfada tez çalışması sırasında gerçek anlamda yol göstermeleri, alet, laboratuvar vb 

kullanma izinleri, teknik yardımları ve/veya parasal desteği olan kişi, kurum ve kuruluşlara 

abartılı olmayan bir biçimde teşekkür edilir.Teşekkür ederken, kime veya hangi kuruma neden 

teşekkür edildiği açıkca belirtilmelidir. Proje desteği alınmışsa destekleyen kurum ve proje no 

ayrı bir paragrafta verilmelidir. 

 

2.1.6. Önsöz 

 

Ana bölüm başlığı olarak ÖNSÖZ başlığı ile başlayan bu kısımda, tez metni içinde yazılması 

durumunda, anlatım bütünlüğünü bozacağı varsayılan çalışma ile ilgili ek bilgiler, tezi 

hazırlayan tarafından, sunulmak istenen çalışmayla ilgili olumlu ya da olumsuz etkenlerden 

bahsedilir. Önsözün son kısmında, tez çalışmasında ve tezin hazırlanmasında doğrudan katkısı 

bulunan kişilerle, doğrudan ilgisi olmadığı halde olağan görevi dışında katkıda bulunmuş kişi 

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

ve ilgili kuruluşun adı da bu bölümde belirtilmelidir. Önsöz bir sayfayı geçmemelidir. 

 

2.1.7. İçindekiler 

 

İçindekiler listesinin ilk sayfasında ana bölüm başlığı olarak İÇİNDEKİLER başlığı bulunmalı, 

liste bir sayfadan uzun ise ikinci ve diğer sayfalara başlık yazılmamalıdır. Bu bölümde, tezin 

kapak sayfası ve iç kapak sayfası hariç sırasıyla kabul ve onay, etik beyan, ithaf, teşekkür, 

önsöz, simge ve kısaltmalar dizini, şekiller dizini, tablolar dizini, özet, abstract ile tez 

metnindeki ana bölüm ve alt bölüm başlıklarını, kaynaklar, ekler ve özgeçmiş bölümlerini 

eksiksiz olarak içermelidir. Üçüncü dereceden daha ileri alt bölüm başlığı “içindekiler” 

sayfasında kullanılmamalıdır. Başlıklar, metin içerisindeki şekliyle kısaltma yapılmadan verilir 

ve sayfa sırasına göre sıralanıp karşılarında başlangıç sayfa numaraları gösterilir. Sayfa 

numaraları, son rakamların alt alta gelmesini sağlayacak biçimde sağa yaslanmalıdır. İki veya 

daha fazla satır halindeki başlıklarda sayfa numarası son satırın karşısına verilmelidir. 

Sayfaların en altına gelen başlıklar ikiye bölünmemelidir. Eğer başlığın bir kısmı diğer sayfaya 

geçiyorsa tamamı ötelenmelidir (EK-5).  

 

2.1.8. Simge ve Kısaltmalar Dizini 

 

Tez metni içerisinde kullanılan simgeler veya kısaltmalar ilk kullanıldıkları yerde parantez 

içerisinde yalnız bir kez açıklanmalıdır. Daha sonraki kullanımlarda tekrar tekrar açıklama 

yapılmamalıdır. Ayrıca tez metni içerisinde geçen simgelerin veya yapılan kısaltmaların 

simgeler ve kısaltmalar listesinde de verilmesi ve açıklamalarının yapılması gerekmektedir. 

Simgeler ve kısaltmalar listesinin ilk sayfasında ana bölüm başlığı olarak SİMGE ve 

KISALTMALAR LİSTESİ başlığı bulunmalı, liste bir sayfadan uzun ise ikinci ve diğer 

sayfalara başlık yazılmamalıdır (EK-6). 
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2.1.10. Tablolar Dizini 

 

Listenin ilk sayfasında ana bölüm başlığı olarak TABLOLAR DİZİNİ başlığı bulunmalı, liste 

bir sayfadan uzun ise ikinci ve diğer sayfalara başlık yazılmamalıdır. Bir tabloya ait açıklama 

sayfa sonuna geliyorsa ve bir kısmı bu sayfaya sığmıyorsa tamamı bir sonraki sayfaya ötelenir. 

Listenin oluşturulmasında uygulanacak sayfa düzeni, paragraf ayarı, yazı tipi boyutu, boşluklar 

ve küçük-büyük harf kullanımları EK-7’de verilmiş olan örnek şablondaki kurallara uygun 

olmalıdır. 

 

2.1.9. Şekiller Dizini 

 

Bu listenin ilk sayfasında ana bölüm başlığı olarak ŞEKİLLER DİZİNİ başlığı bulunmalı, 

liste bir sayfadan uzun ise ikinci ve diğer sayfalara başlık yazılmamalıdır. Bir şekle ait açıklama 

sayfa sonunda geliyorsa ve bir kısmı bu sayfaya sığmıyorsa tamamı bir sonraki sayfaya ötelenir. 

Listenin oluşturulmasında uygulanacak sayfa düzeni, paragraf ayarı, yazı tipi boyutu, boşluklar 

ve küçük-büyük harf kullanımları EK-8’de verilmiş olan örnek şablondaki kurallara uygun 

olmalıdır. 

 

2.1.11. Özet 

 

Ana bölüm başlığı olarak tez çalışmasının Türkçe adı yazıldıktan sonra 2 cm boşluk bırakılarak 

12 punto ve kalın karakterler kullanılarak ÖZET başlığı yazılır. Özet kısmının yazımında “Satır 

aralığı” ayarı “Tek” olarak ayarlanır. Özet metninde tez çalışmasının amacı, kapsamı, kullanılan 

metotlar ve varılan sonuçlar açık ve öz olarak belirtilir. Özet kısmı madde veya başlıklar 

şeklinde yazılmamalıdır. Özet içeriğinin yazımında yazı tipi boyutu bir derece küçük 

kullanılabilir. Özet bir sayfayı aşmamalıdır Özet metninden sonra 1 cm boşluk bırakılarak 

“Anahtar Kelimeler” yazılır. Anahtar kelimelerin sayısı 10’dan fazla olmamalıdır (EK-9). 

 

2.1.12. Abstract 

 

Ana bölüm başlığı olarak tez çalışmasının İngilizce adı yazıldıktan sonra 2 cm boşluk 

bırakılarak 14 punto ve koyu karakterler kullanılarak ABSTRACT başlığı yazılır. Abstract 

kısmının yazımında “Satır aralığı” ayarı “Tek” olarak ayarlanır. Abstract metninden sonra 1 

(bir) cm boşluk bırakılarak Keywords yazılır. Abstract bölümü de özet bölümü gibi bir sayfayı 

aşmamalıdır. Bu yüzden zorunlu durumlarda abstract kısmının yazımında yazı tipi boyutu bir 

derece küçük kullanılabilir (EK-10).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

3. TEZİN METİN BÖLÜMÜ 

 

3.1. Giriş 
 

Tezin ilk ve önemli bölümlerinden birincisini oluşturan giriş bölümü GİRİŞ başlığı altında 

yazılır ve bu sayfa 1 (bir) rakamı ile başlar. Bundan sonra gelen sayfalar tezin sonuna kadar bu 

numarayı takip eder. Ancak burada ve ana bölümlerde sayfa numaraları gösterilmez. Burada 

okuyucuya konu ile ilgili hazırlayıcı bilgiler verildikten sonra, araştırmanın amacı ve kapsamı 

açıkça belirtilmelidir. Ayrıca tez konusu ile ilgili olarak söz edilmek istenen önceki çalışmalar 

varsa bunlar da bu bölüm içinde verilebilir. 

 

3.2. Genel Bilgiler   
 

Bu bölümde, yapılan araştırmaya ışık tutabilecek ve incelenen konunun anlaşılmasını 

kolaylaştıracak bilgiler verilmeli ve daha önce yapılmış olan araştırmaların ana fikirleri, 

metotları, sonuçları ve önerileri genellikle tarihsel bir sıra içerisinde sentezlenmiş özetlerine yer 

verilmelidir. Konuyu değişik yöntem ve gereçlerle inceleyen araştırmalar hakkında da bilgi 

verilerek, çalışmanın amacı, hedefleri ve kapsamı yönünden değerlendirilmelidir. Ayrıca 

araştırma sonuçlarını, konu ile ilgili diğer araştırmaların sonuçları ile karşılaştırabilmek için, bu 

çalışmaların sonuçları hakkında yeterli bilgi verilmelidir. Okuyucu, o güne kadar yapılmış olan 

çalışmaların gelişimini, açıklığa kavuşan konuları ve ortaya çıkan yeni problemleri tanıma 

imkânı bulmalıdır. Kullanılan kaynakların güncel olmasına özen gösterilmelidir. Konu ile ilgili 

önemli görülen eski kaynaklara da yer verilebilir. Ancak bu bölüm, gereksiz yere uzun 

tutulmamalıdır. Burada tablo, şekil ve denklemlere de yer verilebilir.  

 

Bu bölümündeki bilgiler, öğrenci tarafından planlanarak ikinci, üçüncü ve dördüncü dereceden 

bölüm ve alt bölümlere ayrılabilir. Bunların her biri için uygun bir başlık ve numaralama sistemi 

kullanılır. 
 

Örneğin: 

2.1. 

2.2.  

   2.2.1. 

      2.2.1.1.  

2.3. gibi 
 

 

3.3. Gereç ve Yöntem  

 

Gereç ve Yöntem’de; Gereç, yöntem/yöntemler, bu yöntemlerde kullanılan alet ve malzemeler 

ve araştırma planı ayrıntılı olarak verilmelidir. Uygun olduğu taktirde çalışma planı akış şeması 

halinde verilebilir. Bahsi geçen yöntemlere kaynak gösterilmelidir. Eğer başkasından alınan 

yöntemde değişiklik yapılmışsa, yapılan değişiklik belirtilmelidir. Gerek duyulursa, orijinal 

aletlerin veya kurulan düzeneklerin fotoğrafları çekilerek konulmalıdır. Verilerin toplanma 

tarihi, veri toplama araçları (deney araçları, anketler, geçerlik ve güvenirliği yapılmış ölçekler 

vb.) ve veri toplama araçlarının kim tarafından hazırlandığı gerekli durumlarda kaynak 

gösterilerek yazılmalıdır. Kullanılan formlar (anket, ölçek vb.) ek olarak sunulmalıdır. 
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Kullanılan ticari ürünler, kimyasallar ve cihazlara ait bilgiler (marka, model, üretici firma, şehir, 

ülke vb.) bu bölümde verilmelidir. Veri elde etme biçimleri ve deney grupları tanımlanmalı, 

materyalin veya verilerin toplandığı veya deneylerin yapıldığı tarihler yazılmalıdır. Verilere 

hangi istatistiksel değerlendirmenin uygulandığı belirtilmelidir. Burada tablo, şekil ve 

denklemlere de yer verilebilir.  

 

Çalışmanın yapılması için alınan izinler ve etik kurul onayı bu bölümde belirtilmeli ve ilgili 

belgeler “EKLER” bölümünde sunulmalıdır. 

 

3.4. Bulgular   

 

Bu bölümde sadece tez çalışmasında elde edilen veriler hedefler doğrultusunda bir bütünlük 

içerisinde ele alınmalı, tartışma ve yorum yapılmamalıdır. Diğer kaynaklara ait veri, tablo, şekil 

vb. yer verilmemeli, bulguların amaca uygun olarak istatistiki yöntemlerle değerlendirilmesi 

yapılmalıdır. Bu bölümde elde edilen verileri amaç doğrultusunda en etkili biçimde sunmak 

için tablo ve şekillerden (Grafik, fotoğraf, çizim) ve tablolardan yararlanılır.  

 

3.5.Tartışma  

 

Bu bölümde, tez çalışmasından çıkarılan sonuçlar, olabildiğince açık ve öz olarak yazılmalıdır. 

Bulgular, amaç doğrultusunda diğer çalışmaların bulgularıyla karşılaştırılır. Farklılıklar varsa 

nedenleri açıklanmalı, elde edilen bulguların ne anlama geldiği yorumlanmalıdır. Ancak spekülatif 

yorumlardan kaçınılmalıdır. Varılan sonuçlar ve öneriler maddeler halinde yazılabilir. Tartışmada 

tezin hipotezlerinin doğrulanıp doğrulanmadığı ve araştırmanın bilime sağladığı katkılar mutlaka  

belirtilmeli, çalışmanın özgün kısımları vurgulanmalıdır. Bu bölümünde alt başlıklar 

oluşturulmamalıdır. 

 

3.6. Sonuç ve öneriler 

 

Bu bölümde, tezin giriş bölümünde belirtilen amaca ne ölçüde ulaşıldığı genel ve açık ifadelerle 

belirtilmeli, ancak istatistiksel ifadeler kullanılmamalıdır. Elde edilen bulgular, daha önce yapılan 

ve çalışılan konuyu çok yakından ilgilendiren araştırmacıların bulguları ile karşılaştırılarak yorum 

yapılabilir. Araştırmacının tez çalışmasından elde ettiği bulgulara göre iletmek istediği öneriler bu 

bölümde yer almalıdır. Öneriler araştırma bulgularına dayandırılmalı, araştırma bulgularında yer 

almayan durumlar için önerilerde bulunulmamalıdır. Sonuçlar ve öneriler maddeler halinde 

yazılabilir. Bu bölüm 2 (iki) sayfayı aşmamalıdır. 
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4. TEZİN TAMAMLAYICI BÖLÜMÜ 

 

4.1. Kaynaklar  

 

Kaynaklar APA formatında gösterilmelidir. Bu sistemde kaynaklardan metin içerisinde 

yararlanırken yazarın soyadı, yayın yılı verilir. Kaynaklar listesi yazarların soyadı alfabetik 

sırasına göre oluşturulur ve kaynaklara numara verilmez. Bu sistemin olumlu tarafı makaleyi 

yazarken kaynakların kolayca kullanılması ve daha sonra yeni kaynakların kolayca ilavesidir. 

Başlıca olumsuz yanı kaynakların metin içinde genişçe yer tutmasıdır. 

 

Kaynak göstermenin ana amaçlarından biri de okuyucunun söz konusu kaynaklara erişimini 

sağlamak olduğundan, kaynakçanın açık ve doğru bilgi içermesi önemlidir. Yazar isimleri bold 

(koyu) yazılmalıdır. Dergi isimleri, italik olarak, varsa resmi kısa adı, yoksa açık adı 

yazılmalıdır. Kullanılan kaynakların tümü bu bölümde yer almalı ve metin içinde kullanılmış 

olmalıdır.  

 

Kaynaklar listesinin ilk sayfasında ana bölüm başlığı olarak “KAYNAKLAR” başlığı 

bulunmalı, liste bir sayfadan uzun ise ikinci ve diğer sayfalara başlık yazılmamalıdır.  

 

Kaynaklarda, aynı yazarın birden çok çalışması yer alıyorsa, çalışmalar, yayın yılına göre 

eskiden yeniye doğru sıralanmalıdır. Aynı yazarın tek yazarlı çalışması, çok yazarlı 

çalışmalarından önce sıralanır. Çok yazarlı iki çalışmanın ilk yazarları aynıysa, ikinci yazarın 

soyadı, ikinci yazarlar da aynıysa, üçüncü yazarın soyadı alfabetik düzende belirleyicidir.  

 

Kaynaklar listesinin yazımında “Satır aralığı” ayarı “tek” olarak ayarlanmalıdır. Sayfa sonuna 

gelen bir kaynağın tamamı bu sayfaya sığmıyorsa bir sonraki sayfaya ötelenmelidir.  

 

Kaynaklar, aşağıdaki örneklere göre yazılmalıdır.  

 

Kaynak dergide yayınlanmış makale ise: 

 

 Yazarın soyadı adının baş harfi (ilk harfler büyük olacak; yazarın iki adı-soyadı varsa ilk 

harfleri bitişik yazılacak; Birden çok yazar varsa virgülle ayrılacak). (Yıl). Makalenin 

başlığı (sadece başlangıçtaki ilk harf büyük). Dergi adı (dergi adı italik yazılacak)(dergi adı 

yazılırken, varsa resmi kısa adı yoksa uzun adı ile verilmelidir), cilt numarası, (varsa sayı), 

sayfa aralığı. 

 

Örnekler: 

 

Yetim A. (1996). Spor yönetiminde liderlik. Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri 

Dergisi, 1 (3), 85-94. 

 

Setchell BP. (2006). The effects of heat on the testes of mammals. Animal Reproduction, 3 (2), 

81-91. 
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Hınçal SH ve Gültekin T. (2018). Elit yüzücülerde antropometrik somatotip değişkenler ve 

somatotipin performansa etkisi. Spormetre,16 (4),37-51. 

 

Pugazhannthi S and Khandelwai RL. (1990). Insulin-like effects of vanadate on hepatic 

glycogen metabolism in nondiabetic and streptozotocin induced diabetic rats. Diabetes, 39, 

821-827. 

 

 Eğer makale üç, dört, beş veya altı yazarlı ise bu durumda, yukarıda verilen iki yazarlı 

makale formatında “and”“ve” yerine “virgül” konulup, son yazara kadar bu şekilde devam 

edilir. Son yazardan önce yabancı kaynaklarda “and”, Türkçe kaynaklarda ise “ve” eklenip 

bilinen formata devam edilir. 

 

Patır B, Gürel A, Ateş G ve Dinçoğlu AH. (2001). Potasyum sorbat uygulanmış tuz kürü 

aynalı sazan (Cyprinus carpio L.) filetolarının üretimi ve muhafazası sırasında meydana gelen 

mikrobiyolojik ve kimyasal değişimler üzerine araştırmalar. Veteriner Bilimleri Dergisi, 17 (2), 

31-44. 

 

Lane ME, Therien I, Moreau R and Manjunath P. (1999). Heparin and high density 

lipoprotein mediate bovine sperm capacitation by different mechanisms. Biology of 

Reproduction, 60,169-175. 

 

 Eğer makale altı yazardan daha fazla sayıda yazar sayısına sahip ise bu durumda 

altıncı yazardan sonra nokta konup “et al.” (Türkçe ise“ve ark.”) ifadesi yazılmalı ve 

bilinen formata devam edilmelidir. 

 

Ülger M, Tezcan Ülger S, Gültekin EO, Yabalak E, Gülbudak H, Delialioğlu N ve ark. 

(2021). Aloe vera (L.) Burm.f. ve Hypericum perforatum L. yapraklarından elde edilen bitki 

ekstraktlarının in vitro antileishmanial etkisi. Kafkas Univ. Vet. Fak. Derg., 27 (3), 363-370. 

 

Wolchik SA, West SG, Sandler IN, Tein J, Coatsworth D, Lengua L. et al. (2000). An 

experimental evaluation of theory-based mother and mother-child programs for children of 

divorce. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 68,843-856. 

 

 Eğer aynı yazarın aynı yılda basılmış birden fazla yayını kullanılmışsa basım yıllarının 

sonuna alfabetik bir harf, yayın yılından sonra boşluk bırakılmaksızın tez içerisinde 

kullanım sırasına göre, ilave edilmelidir. Örneğin, aynı yazar(lar)ın 2000 yılındaki iki 

yayını 2003a, 2003b şeklinde gösterilmelidir. Ayrıca soyadları aynı, farklı yazarlara ait 

kaynakların sıralanması ilk adların baş harflerine göre alfabetik olarak yapılmalıdır.  

 

Abu-Bakr N, Han L, Okamoto A and Iwaku M. (2000a). Changes in the mechanical 

properties and surface texture of compomer immersed in various media. Journal  of Prosthetic 

Dentistry, 84,444-452. 

 

Abu-Bakr N, Han L, Okamoto A and Iwaku M. (2000b). Color stability of compomer after 

immersion in various media. Journal of Esthetic and restorative Dentistry,12 (5), 258-263. 
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Kaynak yayına kabul edilmiş ancak henüz yayınlanmamış makale ise: 

  

Örnekler: 

 

 Yazarın soyadı, adının baş harf (ler) i. Kaynak Türkçe ise “basımda”, İngilizce ise “in press” 

(parantez içinde), dergi adı (italik). 

 

Patır B, Durmuşoğlu H ve Güngören A. (baskıda). Bingöl’de halk pazarında satılan salamura 

beyaz peynirlerin mikrobiyolojik ve kimyasal kalitesi. Fırat Üniv., Sağ. Bil. Vet. Derg., 

 

O’Brien JJ, Kreitzberg FC and Mikes WF. (in press). Network scheduling variations for 

repetitive work. Journal of Construction Engineering and Management. 

 

 Basım aşamasında olan yayının doi (identifier) numarası biliniyorsa, o yayının kaynak 

olarak gösteriminde “in press” yerine bu numara yazılır. 

 

Zhu H, Liu W and Zhou T. Direct numerical simulation of the wake adjustment and 

hydrodynamic characteristics of a circular cylinder symmetrically attached with fin-shaped 

strips. Ocean Engineering, doi.org/10.1016/j.oceaneng.2019.106756. 

 

Kaynak bir kitap ise: 

 

 Yazarın soyadı adının baş harfi (ilk harfler büyük olacak; yazarın iki adı/soyadı varsa ilk 

harfleri bitişik yazılacak; birden çok yazar varsa virgülle ayrılacak). (Yıl).  Kitabın adı (ilk 

harfler büyük, italik yazılacak), baskı sayısı, yayınevi, yayınlandığı şehir, başlangıç - bitiş 

sayfa numaraları. 

 

Örnekler: 

 

İnal T. (1992). Besin Hijyeni- Hayvansal Gıdaların Sağlık Kontrolü. 2. Baskı, Final Ofset A.Ş, 

İstanbul, 783 s. 

 

Harrigan WF. (1998). Laboratory Methods in Food Microbiology. 3rd Edition, Academic 

Press, London, 532 p. 

 

Tekinşen OC ve Tekinşen KK. (2005). Süt ve Süt Ürünleri-Temel Bilgiler, Teknoloji, Kalite 

Kontrolü. Selçuk Üniversitesi Basımevi, Konya, 349 s. 

 

West JB and Luks AM. (2020). West's Respiratory Physiology: The Essentials. 11th Edition, 

Lippincott Williams & Wilkins (LWW), Philadelphia, 238 p. 

 

Adams DO, Edelson PJ and Koren H. (1981). Methods for Studying Mononuclear 

Phagocytes. San Diego, Academic Press,1048 p. 

 

 

 

 

https://doi.org/10.1016/j.oceaneng.2019.106756
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Kaynak kitaptan bir bölüm ise: 

 

 Bölüm yazarının soyadı adının baş harfleri. (Yıl). Bölümün başlığı. İçinde (In): Editör(ler), 

Bölümün Alındığı Kitabın Adı (ilk harfler büyük-italik). Baskı sayısı, cilt numarası, basım 

evi veya yayınlayan yer, basıldığı veya yayınlandığı yer, sayfa aralığı. 

 

Örnekler: 

 

Çakır İ. (2000). Koliform grup bakteriler ve Escherichia coli. İçinde: Akçelik M, Ayhan K, 

Çakır İ, Doğan HB, Gürgün V, Halkman AK, Kaleli D, Kuleaşan H, Özkaya DF, Tunali N ve 

Tükel Ç (Editörler). Gıda Mikrobiyolojisi ve Uygulamaları. 2. Baskı, Sim Matbaacılık Ltd Şti, 

Ankara, ss.335-344. 

 

Richard JA. (1996). Use of bacteriocin producing starters advantageously in dairy industry. 

In: Bozoglu TF and Ray B. (Eds), Lactic Acid Bacteria: Current Advances in Metabolism, 

Genetics and Applications. Springer, Berlin, pp 137-154. 

 

Phillips SJ and Whisnant JP. (1995). Hypertension and strok. In: Laragh JH, Brenner BM 

(Eds), Hypertension:Pathophysiology, Diagnosis and Management. 2 nd ed. New York, Raven 

Press, pp. 465-478. 

 

White CH, Bishop JR and Morgan DM. (1992). Microbiological methods for dairy products. 

In: Standard Methods for the Examination of Dairy Products. American Public Health 

Association - APHA.16th ed. Washington DC, pp. 287-308. 

 

 Eğer yayın veya bölüm çok yazarlı ise bu durumda bunların kaynak olarak gösterimi 

bilinen formata benzer şekilde yapılmalıdır. 

 

Maccoby EE and Martin J. (1983). Socialization in the context of the family: Parent-child 

interaction. In: Mussen PH (Series Ed.) and Hetherington EM, (Vol.Ed.), Handbook of Child 

Psychology. Vol. 4. Socialization, Personality, and Social Development. 4th ed, New York, 

Wiley, pp.1-101. 

 

Kaynak çeviri kitaptan alıntı ise: 

 

 Kaynak gösterilecek kitap editör olmaksızın bir yazar(lar) tarafından çevirisi yapılmış ise: 

  

Orijinal kitap yazarının soyadı adının baş harfi (ilk harfler büyük olacak, bir den çok yazar 

varsa virgülle ayrılacak). (Yıl). Kitabın orijinal adı. Çevirenin soyadı adının baş harfi (bir den 

çok çeviren varsa virgülle ayrılacak). Kitabın Türkçe adı (ilk harfler büyük, italik yazılacak), 

baskı sayısı, yayınevi, yayınlandığı şehir, başlangıç - bitiş sayfa numaraları. 

 

Örnek:  

 

Daugirdas JT. (2011). Handbook of Dialysis. Çeviri: Keleş M. Diyaliz El Kitabı, 4. Baskı, 

Bahar Yayıncılık, Ankara, 45-51. 
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 Kaynak gösterilecek çeviri kitap, bir editör veya editör grubu tarafından derlenmiş ve farklı 

bölüm yazarları tarafından çevirisi yapılmış ise: 

 

Bölüm yazarı soyadı adının baş harfi (ilk harfler büyük, birden çok yazar varsa virgülle 

ayrılacak). (Yıl). Bölümün Türkçe adı. İçinde: Kitabın Türkçe adı. Çeviri Editörü/ editörlerinin 

soyadı adının baş harfi (bir den çok editör varsa virgülle ayrılacak) (çeviri editörü/editörleri). 

Kitabın orijinal adı (ilk harfler büyük, italik yazılacak). Yazarın soyadı adının baş harfi (bir den 

çok yazar varsa virgülle ayrılacak). Çeviri kitabın baskı sayısı, yayınevi, yayınlandığı şehir, 

başlangıç - bitiş sayfa numaraları (atıfta bulunulan bölümün başlangıç-bitiş sayfa numaraları). 

 

Örnek:  

 

Çakar L, Şahin G ve Yermen N. (2007). Solunum. İçinde: Tıbbi Fizyoloji. Çavuşoğlu H ve 

Yeğen BÇ, (Çeviri editörleri). Textbook of Medical Physiology. Guyton AC ve Hall JE. 11. 

Baskı, Nobel Tıp Kitapevleri, İstanbul, ss. 469-533.  

 

 Kaynak gösterilecek çeviri kitap, bir kurum tarafından yayınlanmış Editör(ler)ve çevirmen 

(ler) tarafından çevirisi yapılmış ise: 

 

World Health Organization (WHO). (2004). Promoting Mental Healt: Concepts, Emerging 

Evidence, Practice: Summary Report. Çeviri: Taycan O ve Coşkun B. (Çeviri editörleri). 

Taycan O Erzin G Çelikkıran P ve Yaşar AB (Çevirmenler), Ruh Sağlığını Güçlendirme: 

Kavramlar, Kanıtlar, Uygulamalar-Özet Rapor, Türkiye Psikiyatri Derneği, 1. Baskı, Miki 

Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti. 2020, Ankara, Türkiye.  

 

Kaynak bir tez ise: 

Yazarın soyadı adının baş harfi. (Yıl). Tezin adı (ilk harfleri büyük). Tezin cinsi (Yüksek 

lisans/doktora), tezin sunulduğu enstitü, yer, sayfa sayısı. 

 

Örnekler: 

 

Erdem G. (2016). Elazığ'da Tüketime Sunulan Tulum Peynirlerinde Histamin Düzeyleri ile 

Bazı Kimyasal Kalite Parametreleri Üzerine Araştırmalar. Yüksek lisans tezi, Fırat 

Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı, Elazığ, 

89 s. 

 

Harper EB. (2007). The Role of Terrestrial Habitat in the Population Dynamics and 

Conservation of Pond-Breeding Amphibians. (Ph. D. thesis). Available from ProQuest 

Dissertations and Theses Database (UMI No. 3322699).  

 

Kaynak tam metin konferans bildirisi (proceeding paper) veya özeti ise: 

 

 Yazarın soyadı adının baş harfleri. (Yıl). Tebliğin adı (İlk harfleri büyük). kongre veya 

konferansın adı (italik), yapıldığı tarih, yapıldığı yer, sayfa aralığı. 
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Patır B, Yıldız N, İncili GK ve Gürses M. (2011). Kıl Keçisi Sütünde Somatik Hücre Sayısı 

ile Toplam Mezofilik Aerob Bakteri ve Bazı Yetiştiricilik Özellikleri Arasındaki İlişki. 4.Ulusal 

Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi, 13-16 Ekim, Antalya, 353-363. 
 

Okkan U and Gedik N. (2018). Evaluation of population based evolutionary optimization 

algorithms in the conceptual hydrological model calibration. In: Gaştescu P and Bretcan P (Eds.), 

4th International Conference Water Resources and Wetlands, September, Tulcea, Romania, pp. 

130-136. 

 

Kaynak bir kurum, komisyon ya da kuruluş tarafından yazarsız yayınlanmış ise:  
 

 Bu kaynaklar kurum ve kuruluş adı verilerek gösterilebildiği gibi, diline göre Anonim ya da 

Anonymus olarak ta verilebilir. Kaynaklar sayfasında, hem “kuruluş adı”, hem de 

“anonim” ya da “anonymus” birlikte kullanılmaz. Bunlardan biri tercih edilmelidir. 

 

Türk Standardları Enstitüsü (TSE). (1993). Havyar (İşlenmiş Balık Yumurtası). TS:10925, 

Türk Standardları Enstitüsü, Ankara.   
 

Ya da: 
 

Anonim. (1993). Havyar (İşlenmiş Balık Yumurtası). TS:10925, Türk Standardları Enstitüsü 

(TSE), Ankara.    
 

American Public Health Association (APHA). (l976). Compendium of Methods for the 

Microbiological Examination of Foods. Downes FP and Ito K. (Eds.), American Public Health 

Association (APHA), 4th ed., Washington DC.  
 

Ya da: 
 

Anonymus. (1976). Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods. 

Downes FP and Ito K. (Eds.), 4th ed., American Public Health Association (APHA), 

Washington DC.  

 

Kaynak bir internet adresi ise: 
 

 Yazarı belli olan elektronik kaynaklar için: 
 

Yazar soyadı adı. Kaynağın Adı. URL adresi (web adresi). Erişim tarihi (Gün Ay Yıl).  
 

Örnek:  
 

İnci O. (2009). Bilimsel yayın etiği ilkeleri, yanıltmalar, yanıltmaları önlemeye yönelik 

öneriler. http://uvt.ulakbim.gov.tr/tip/sempozyum7/inci.pdf. Erişim tarihi: 9 Mart 2012.  
 

Wilson AT. (2002)."Environmental pollution and breast cancer". http://www.who.int/en/. 

Erişim tarihi: 29.05.2002. 

 

Chaib F, Saxena S and Smith S. Dementia cases set to triple by 2050 but still largely ignored. 

http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2012/dementia_20120411. Erişim tarihi:11 

Nisan 2012.  

http://uvt.ulakbim.gov.tr/tip/sempozyum7/inci.pdf
http://www.who.int/en/
http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2012/dementia_20120411.%20Erişim
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 Resmi kurumlar, ulusal ve uluslararası bilimsel kurul ve kuruluşlara ait internet sayfaları 

URL adresi ve erişim tarihi belirtilerek kaynak olarak gösterilebilir. Ticari amaçlı web 

sayfaları ve bilimsel dayanağı olamayan verilerle hazırlanmış web sayfaları kaynak olarak 

gösterilemez.  

 

Kaynağın ait olduğu kurum/kuruluş/kurul/dernek vb. Kaynağın Adı. URL adresi (web 

adresi). Erişim tarihi (Gün Ay Yıl).  

 

Örnek:  

 

T.C. Sağlık Bakanlığı. Yaşlılık ve Beslenme. http://www.ailehekimligi.gov.tr/ index.php? 

option=com_content&view=article&id=280:yallk-ve-beslenme&catid=57:salk-ve bakm & 

Itemid  =200. Erişim tarihi: 13 Nisan 2012. 

 

Resmi Gazete. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği. Sayı: 29690. 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/04/20160420-16.htm. Erişim tarihi: 20 Nisan 2016. 

 

Kaynak ansiklopedi veya sözlük ise: 

 

Ansiklopedi: 

 

Yazar. (Yayın Yılı). Konu Adı, Eser Adı, Yayınevi, Yayın Yeri, cilt numarası, sayfa 

numarası.  

 

Ersoy O. (1973). Kağıt ve Kağıtçılık, Türk Ansiklopedisi, Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara, XXI, 

112-115. 

 

Sözlük 1 : 
 

 Yazar. (Yıl). Yapıt Adı. baskı sayısı, Yayınevi, Yayın Yeri.  

 

Altan N. (2003). Bilgisayar Terimleri Ansiklopedik Sözlüğü. (3. basım). Sistem Yayıncılık, 

Ankara. 

 

Kocatürk U. (1991). Açıklamalı tıp terimleri sözlüğü (5. Baskı). Ankara Üniversitesi.  

 

Şahin HM. (2004). Beden Eğitimi ve Sporda Temel Kavramlar Sözlüğü. 2. Baskı. Nobel 

Yayın Dağıtım, Ankara. 

 

Sözlük 2: 

 

 Sözlüğün adı (italik). (Tarih). Baskı sayısı. Yayınlandığı şehir, yayınevi, yıl: sayfa 

numarası. 

Stedman’s Medical Dictionary. (2006). 28th ed. Baltimore, Lippincott Williams & Wilkins, 

126. 
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Sözlük 3: 

 

 Bu tarz kaynakları gösterirken yazar adı kısmına editörler yazılmalı ve parantez içerisinde 

tek veya çok editörlü olması durumuna göre “Ed.” veya “Eds.” ifadesi eklenmelidir. (Yıl). 

Sözlüğün adı (italik), baskı sayısı, yayınevi, yayınlandığı şehir, yıl, sayfa numarası. 

 

Kalkan C. ve Toparlı R. (Eds).(2017). Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü. 2. Baskı, Türk 

Dil Kurumu Yayınları, İleri haber ajansı tanıtım iletişim matbaacılık yayıncılık ve Tic.A.Ş. 

Bahçelievler, İstanbul, 2403 s.  

 

Kalkan C ve Yakıncı C. (yayın yönetmenleri)  (2014). Resimli Deney Hayvanları Terimleri 

Sözlüğü. 1. Baskı, Türk Dil Kurumu, Ankara, Nisan 2014, Ertem basım yayın dağıtım, ……. 

 

Kaynak rapordan alınmış ise; 

 

 Yazarın soyadı adının baş harfi. (Yıl). (Raporu hazırlayan tüzel kişi ise kuruluşun adı). 

“Raporun adı”. Raporu hazırlayan kuruluşun kısa adı, rapor numarası, yayınlandığı yer, 

sayfa aralığı. 

 

Örnek: 

 

Baran I and Kasparek M. (1989). “Marine turtles of Turkey; Status survey 1988 and 

recommendations for conversation and management". WWF Report, Heidelbergs 123-130. 

 

Devlet Planlama Teşkilatı. (2004). “Devlet yardımlarını değerlendirme özel ihtisas komisyon 

raporu”. Rapor No: DPT-2681, Devlet Planlama Teşkilatı, Ankara. 

 

 Eğer yayının tarihi belirtilmemişse İngilizce için n.d. (no date), Türkçe için t.y. (tarih yok) 

kısaltması kullanılır.  

 

Sosyal Sigortalar Kurumu. (t.y.). 2017 yılı işyeri ve sigortalı istatistikleri. http://www. 

sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/kurumsal/istatistik/sgk istatistik yıllıkları. Erişim tarihi: 18.10. 

2008. 

 

Kaynak aktüel dergi ve gazete haberinden alınmış ise; 

 

Corliss R. (13 Eylül 1993). Pacific Overtures Times, 142, 68-70. 
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4.2. Ekler 

 

Ana bölüm içinde yer almaları halinde konuyu dağıtıcı ve okumada sürekliliği engelleyici 

nitelikteki uzun açıklamalar, bir formülün çıkarılışı, geniş kapsamlı ve ayrıntılı deney verileri, 

örnek hesaplamalar, v.b. bu bölümde verilmelidir. 

 

Bu bölümde yer alacak her bir açıklama için uygun bir başlık seçilmeli ve bunlar sonuç sırasına 

göre “Ek 1, Ek 2, Ek 3, …” şeklinde, her biri ayrı bir sayfadan başlayacak şekilde sunulmalıdır. 

Ekler bölümünün sayfa numaraları, kaynaklar listesinin bitişini izleyen sayfa numarası ile 

devam etmelidir. EKLER sırasıyla İçindekiler listesinde eksiksiz olarak verilmelidir.  

 

4.3. Özgeçmiş 

 

Tez hazırlayan Yüksek Lisans veya Doktora öğrencisi, ÖZGEÇMİŞ ana bölüm başlığı altında, 

özgeçmişini EK- 11‘ deki tabloya göre hazırlamalı ve tezin en son sayfası olarak vermelidir.  

 

5. TEZ KONTROL SAYFASI 

 

Tezinizin, “Lisansüstü Tez Yazım Kılavuzuna” uygunluğunu danışmanınız ile birlikte EK 12’ 

deki “Tez Kontrol Sayfası” nın sağ sütunundaki boş kutucuklardan birini işaretleyerek kontrol 

ediniz. 

 

EK-12’ deki “Tez Kontrol Sayfası, bilgisayar ortamında doldurularak, çıktısı imzalanacak ve 

“Lisansüstü Tez Savunma Sınav Tutanağı” yla” birlikte Anabilim Dalı Başkanlığı aracılığıyla 

Enstitüye gönderilecektir. 

 

 

 


