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1. GİRİŞ 

Bu kılavuz; Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim 

Yönetmeliğinin ilgili hükümleri, bilimsel yazım kuralları ve Türkçe yazım kuralları 

temel alınarak yüksek lisans ve doktora tezlerinin, tezsiz yüksek lisans programı dönem 

projesi hazırlanmasında standardizasyonu sağlamak amacıyla düzenlenmiştir. Yüksek 

lisans ve doktora tezi ile tezsiz yüksek lisans programı dönem projesi hazırlayacak 

öğrenciler bu tez yazım kurallarına uymakla yükümlüdür. 

2. BİÇİM VE GÖRÜNÜM 

Kitap, makale, bildiri, araştırma raporu gibi diğer akademik çalışmalar gibi lisansüstü 

tezin de,  güçlü bir akademik içeriğe sahip olmasının yanı sıra biçim ve görünüm 

bakımından da belirli özellikler taşıması gerekir. Zira tez hazırlama ve özellikle yazma 

aşamasında uyulması gereken şekil şartları, tezin değerlendirilmesine yardımcı olan 

akademik standartlardır. Söz konusu biçim ve görünüm şartlarına, tez önerisi 

hazırlanırken de uyulur. 

2.1. Kâğıt Özellikleri  

Savunmaya sunulan nüshada yazı, A4 kâğıdının yalnız bir yüzüne yazılır.  

2.2. Sayfa Düzeni  

Sayfanın üst kenarından 3,5 cm, sol kenarından 4 cm, alt ve sağ kenarlarından 2 cm 

boşluk bulunmalıdır. Başlıklar da bu çerçeveden taşmamalıdır (EK 1).  

2.3. Sayfaların Numaralandırılması  

Sayfa numarası, sayfaların alt kenarında ortaya gelecek şekilde konulur. Bütün sayfa 

numaraları aynı karakterde (font) ve büyüklükte (point size) olur. Tezin biçimine ilişkin 

kuralların yer aldığı sayfalar, tezin ön kısmını oluşturan sayfalar (tezin başından Giriş 

kısmına kadar), küçük Romen rakamları (i, ii, iii, iv,…vb.) ile, tezin metin kısmı  ve 

arka kısımdaki diğer sayfalar (Giriş kısmından tezin sonuna kadar) normal rakamlarla 

(1, 2, 3,..vb.) numaralandırılır. Tez metni içinde tablolar, grafikler ve görsel 

malzemelerin bulunduğu sayfalar da numaralandırılır. 

2.4. Kullanılacak Dil 

Tez yazımında kullanılacak dil Türkçe olup, açık, yalın ve bilimsel metne uygun 

olmalıdır. Anlatım, kısa ve öz cümlelerle yapılmalı, birinci şahıs ağzından olmamalıdır. 

Türkçe imla kurallarına uygun bir yazım kullanılmalıdır. İmlâ kurallarında ve 

noktalama işaretlerinde Türk Dil Kurumu’nun (TDK) yürürlükteki en son Yazım 

Kılavuzu esas alınır. 

2.5. Yazı Özellikleri  (Yazı Tipi ve Harf Büyüklüğü) 

Yazı tipi tercihen Times New Roman ve yazı büyüklüğü de 12 punto olmalıdır. Ana 

başlıklar daima yeni bir sayfa ile başlama ve 14 punto olmalıdır. Alt başlıklar metin ile 

aynı büyüklükte olmalıdır. Ana başlıklar ve alt başlıklar koyu (bold) yazılır.  

Metin içinde cümle rakamla başlamamalıdır. Metin içinde 10’a kadar olan sayılar 

yazıyla daha büyükleri rakamla yazılmalıdır. Cümleler rakamla başlamamalı, cümle ve 

satır başına gelen rakamlar (tarihler hariç) yazıyla yazılmalıdır. 

1 



 

2 
 

2.6. Ana Başlıklar ve Alt Başlıklar 

Tezin bölüm ve alt bölümlerinin belirlenmesinde, gereksiz ayrıntıya inilmemeli, 

mantıksal bir bütünlük izlenmelidir.   

Birinci derecede bölüm başlıkları büyük harf ve sayfa ortasında, ikinci, üçüncü ve 

dördüncü derecedeki bölüm alt başlıkları ise her kelimenin ilk harfi büyük, diğerleri 

küçük harf olacak şekilde metinle aynı hizada yazılmalıdır. Alt başlıklarda yer alan “ve, 

veya, ile” gibi bağlaçlar küçük harfle yazılmalıdır.  Bölüm ve alt bölüm başlıkları, EK 

1’de gösterildiği biçimde numaralandırılmalıdır. Dördüncü dereceden daha ileri alt 

bölüm başlığı kullanılmamalıdır. Ancak, bazı durumlarda daha ileri derecede alt bölüm 

başlığının kullanılması gerekirse, bunların alt başlık kurallarına uygun olarak, fakat 

numaralandırılmadan ve içindekiler dizininde gösterilmeden yapılması kabul edilebilir. 

2.7. Satır Aralığı 

Ana metinde satır araları 1,5 satır olmalıdır (EK 1). Şekil altı yazıları ve tabloların 

açıklamaları ile alıntılar ve dipnot metinlerinde satır aralığı 1 satır olmalıdır. Kaynaklar 

dizininin yazımında 1 satır aralığı kullanılmalı ve kaynaklar arasında 6nk boşluk 

bırakılmalıdır. Paragraflar arasındaki aralık 12nk olmalı, paragraf başları gövde metni 

ile aynı hizadan başlamalıdır.   

Birinci dereceden bölüm başlıkları (Özet, Abstract, Giriş ve Amaç, Genel Bilgiler vs.) 

için sayfa başı yapılmalı, başlık sayfayı ortalayacak şekilde yazılmalı ve başlıkla metin 

arasında 12nk boşluk bırakılmalıdır.  Başlıklardan sonra ve bir bölümün son satırı ile 

sonraki alt bölüm başlığı arasında 12nk boşluk bırakılmalı; ayrıca alt başlıklar gövde 

metni ile aynı hizadan başlatılmalıdır (EK 1). Ana metinle şekil, tablo ve 

formüller/eşitlikler arasında önce ve sonrasında olmak üzere 12nk boşluk bırakılmalıdır. 

Şekil ve şekil alt yazısı ile tablo ve tablo üst yazısı arasında da 6nk boşluk olmalıdır. 

2.8. Hecelere Ayırma  

Satır sonuna gelen kelimenin hecelere ayrılıp ayrılmaması tercihe göre değişir. Satır 

sonunda kelimenin hecelere ayrılması tercih edilmiş ise kelime, imlâ kurallarına uygun 

bir şekilde hecelere ayrılmalıdır. Başlıkların sayfanın sonuna gelmemesine dikkat 

edilmeli; başlığa ait metin kısmı diğer sayfanın başında olmamalıdır.   

2.9.  Atıf /Gönderme/Referans Sistemi 

Akademik çalışmalarda yapılan alıntılar için kaynak göstermede çeşitli atıf sistemleri 

kullanılmaktadır. Tez içinde atıfta bulunulan her kaynak, kaynaklar dizininde mutlaka 

bulunmalıdır. Tezlerde kaynakların gösterilmesi ve künye düzeni ile ilgili kurallar     

EK 2‘de verilmiştir. 

2.10. Aktarımlar (İktibas ve İntihal) 

Bilimsel araştırma bilgi birikiminden yararlanılarak yapılır. Başka yazarların literatüre 

kattığı bilgiler, veriler, fikirler ve yorumlar tezde kullanılıyor ise, bilim ahlakının gereği 

olarak, faydalanılan kaynakların gösterilmesi gerekir. Bu etik ilke, sadece aynen yapılan 

alıntılar için değil; aynı zamanda araştırmacının kendi üslup ve ifadesi ile aktardığı 

bilgiler için de geçerlidir. Kaynak göstermeden yapılan dolaylı veya dolaysız alıntılara 

intihal adı verilir. Kaynak göstermeden aktarılan bilgiler, alıntı olmaktan çıkar, çalıntı 

olur, aşırma olur. Bu durumda bilimsel etiğe aykırı davranılmış olur. Zira bilginin 

kaynağının gösterilmesi, bu bilginin asıl sahibinin literatüre katkısının gösterilmesi 
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demektir. Bu, aynı zamanda araştırıcının kendi katkısının ne olduğunun gösterilmesi 

anlamına gelir. 

Bilimsel kurallara uygun olarak gönderme yapmadan başkalarının araştırma sonuçlarını, 

fikirlerini, yöntemlerini, verilerini, uygulamalarını, yazılarını, yapıtlarını ve görsel 

malzemelerini kısmen veya tamamen kendisininmiş gibi sunmak, intihal yani aşırıp 

kendine mal etme olarak adlandırılan en önemli etik ihlallerinden biridir. Ayrıca 

kaynağa ilişkin bilgi vermeden aktarılan yabancı dilden tercümeler de bu kapsamda yer 

alır.  

Aktarımlar yapılırken seçilen alıntı sistemi dikkatle uygulanmalı; etik dışı davranışlar 

yani etik ihlalleri hakkında da bilgi sahibi olunmalıdır.  

2.11.  Görsel Nesnelerin Yerleştirilmesi 

Boyu tam sayfa ve daha kısa olan görsel nesneler (tablo, şekil, fotoğraf), metin içerisine 

sayfa ortalanarak yerleştirilir. 

Görsel nesnelerin açıklamaları (şekil ve tablo başlıkları) bu nesnelerin genişliklerini 

aşmayacak ve satırı ortalayacak şekilde yerleştirilir (EK 3). Görsel nesneler ayrıca 

metin bloğunu da aşmamalıdır. Tam sayfadan daha büyük olan görsel nesneler ise 

birbirini izleyen ayrı sayfalara yerleştirilir. Ancak bu sayfalar o nesneden bahsedilen 

metin yazısını hemen izleyen arkasındaki sayfalarda yer almalıdır.  

Görsel nesnelerden tablolar ve şekillerin (grafik, diyagram, fotoğraf, resim vb. şekil 

olarak düşünülür), iki rakam ile yapılmalıdır (Tablo 1.1, Tablo 2.1, Şekil 1.1, Şekil 2.1 

gibi). İlk rakam ana bölüm başlığını belirtirken, ikinci rakam bu tablonun bölüm 

içindeki sıra numarasını göstermektedir. Metin içinde Tablo ve Şekil açıklamaları Tablo 

ve Şekil numarası belirtilerek yapılmalıdır. Tablo başlığı, tablo sınırlarını aşmayacak 

şekilde tablonun üstüne ortalanarak (EK 4), şekle ilişkin yazılar ise şekil altına 

yerleştirilir (EK 5).  

Tablo başlığı ve şekil açıklamaları olabildiğince kısa ve öz yazılmalıdır. Tüm 

açıklamaların yazımında 10 punto ve tek satır aralığı kullanılmalıdır.  Tablo veya şekil 

ile (açıklamaları dahil) alt ve üst metin arasında 12nk boşluk bırakılmalıdır.  Tablo 

başlığı, tablonun üstüne yazılmalı ve başlığın son satırı ile tablonun üst kenarı arasında 

6nk boşluk bırakılmalıdır. Tablo için yapılacak ilave bir açıklama, tablo altında 10 

punto ve tek satır aralığı kullanılarak yapılmalıdır. Şekil açıklamaları ise, şeklin altına 

yazılmalı ve şekil altı açıklaması ile şeklin alt kenarı arasında 6nk boşluk bırakılmalıdır. 

Fotoğraflar tezin bütün nüshalarında orijinale yakın kalitede, renkli fotoğrafların 

kopyası da renkli olmalı ve sayfaya yapıştırılarak değil, taranarak veya fotokopi ile 

çoğaltılarak sayfaya yerleştirilir. 

2.12. Aktarılan Sözler (Quotations) 

Tezin ana gövdesini oluşturan metin kısmı yazılırken bazen her bölüm başlığından veya 

bazı bölüm başlıklarından sonra, başlığın kapsamını veya ileri sürdüğü tezi, kısa ve öz 

biçimde anlatan sözler aktarılır. Bu durumda aktarılan sözün bir punto küçük ve italik 

yazılması, sözün sahibinin adının ve gerekiyorsa kaynağın belirtilmesi gerekir (EK 6). 
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3. TEZ ÖNERİSİ 

İyi hazırlanmış bir tez önerisi, esnek bir çerçeve çizdiği için tez çalışmasını kolaylaştırır 

ve verimli hale getirir. Tez önerisinde, verilen emek oranında ‘NE’yin, ‘NİÇİN’ ve 

‘NASIL’ yapılacağı netleşir;  tez ile ilgili zihin karmaşası ve bulanıklığının üstesinden 

gelinmiş olunur. 

Tez önerisinin bilimsel içeriği “bilime yenilik getirme”, “yeni bir bilimsel yöntem 

geliştirme” ya da “bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama” niteliklerinden birini 

karşılamalıdır. 

Aşağıda bir tez önerisinde bulunması gereken bölümler açıklanmıştır. Tez önerisi 

hazırlanırken tez yazım klavuzunda belirtilen biçim ve görünüm şartları dikkate 

alınmalıdır. Tez önerisi şeffaf bir dosya içinde tek nüsha halinde enstitüye teslim 

edilmelidir. Tez önerileri Enstitü Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir. Örnek Tez 

Öneri Formu Enstitümüz web sitesinde bulunmaktadır. 

3.1. Kapak Sayfası  

Tez önerisinin kapak sayfası tezin kapak sayfası ile aynı biçimde ve ‘EK 7’deki formata 

uygun olarak hazırlanır. 

Kapak sayfasında yer alan tez başlığını oluştururken bazı ilkelere dikkat etmek gerekir. 

Tez başlığı tezin konusunu, yani araştırma problemini (sorusunu/meselesini) açıkça 

belirten bir ifadedir. Çok uzun, anlaşılması güç ve çok genel adlardan kaçınılmalıdır. 

Başlık konuyu ifade edemeyecek kadar kapalı ve kısa olmamalıdır.  Başlıktaki bütün 

kelimeler çok dikkatle seçilmeli ve birbiri ile ilişkileri dikkatle kurulmalıdır.   

Tezin araştırma problemi yani odak noktası/ana teması ne kadar iyi belirlenmişse, 

başlık, tezin konusunu doğrudan yansıtacak ve etkili olacaktır.  

3.2. Tezin Amacı ve Kapsamı 

NİÇİN? Sorusu tezin amacını belirlemeye ve netleştirmeye yöneliktir. Akademik bir 

çalışmada ‘NE’yin yapılacağının, yani konunun belirlenmesi yetmez; ‘NİÇİN’ bu 

konunun yapılmaya, emek verilmeye değer bulunduğunun da açıklanması gerekir. Tez 

önerisinde araştırmanın amacı/amaçları yani bu araştırmanın ‘NİÇİN’ yapılması 

gerektiğine ilişkin bilgiler burada verilir. Tezin konusu ile amacının farklı olduğu 

unutulmamalı ve konu amaç yerine yazılmamalıdır.  

Tezin amacı gerekçelendirilmeye başlandığında tez konusunun öneminden ve/veya 

faydasından söz ediliyor demektir. Bu konuda yapılan çalışma ile elde edilen verilerin 

hangi problemlerin çözümünde kullanılacağı veya neden başka bir konunun değil de bu 

konunun ele alındığı gerekçeleri ile açıklanır.  

Görüldüğü üzere tezin amacı ve önemi/faydası arasında adeta şeffaf bir çizgi vardır. 

Amaç belirtildikten sonra yapılan açıklamalar bir anlamda gerekçeler demektir ki, bu da 

tez konusunun önemi/faydasının belirtilmesi anlamına gelir. Tez önerisinin analitik 

olması gerektiğinden amaç ve önemin ayrıştırılması beklenir. İstenirse bu ayrıştırma 

bağımsız başlıklar altında yapılabilir.  

Niçin? Sorusuna cevap aranırken, ilgilenilen konuda o ana kadar yapılan çalışmaların 

neler olduğundan haberdar olmak ve bu çalışmaların konuyu hangi noktaya getirdiğini 
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göstermek gerekir. Kısacası, karanlığa taş atmamak için, NİÇİN? sorusuna verilecek 

cevabı literatür değerlendirmesi eşliğinde hazırlamak gerekir 

3.3. Tez ile İlgili Genel Bilgi 

Her türlü akademik çalışmada ‘NE’yin ‘NİÇİN’ ve ‘NASIL’ (3 N kuralı) yapılacağını 

bilmek ve netleştirmek çalışmanın mahiyetini ve istikametini belirlemek bakımından 

önemlidir. Araştırmacı bu sayede, neyin peşinde olduğunun ve buna nasıl ulaşacağının 

bilincinde olarak işe başlamış olur. Bu üç soru (Ne?, Niçin? ve Nasıl?) konusunda 

durulmadan, belli bir netliğe ulaşmadan yola çıkan kimseler karşılaştıkları veri 

malzemelerinden hangilerini, nerede kullanacaklarını bilemezler ve ortaya başarılı bir 

ürün koyamazlar. Bu bakımdan Ne?, Niçin? ve Nasıl? Sorularına ilişkin cevapların tez 

çalışmasının omurgasını oluşturduğu söylenebilir. Bu üç soru ve verilen cevaplar tezin 

GENEL BİLGİ bölümünde yer alır. 

NE? Sorusuna verilecek cevap, tezin konusunun ne olduğunun belirlenmesine yönelik 

bir sorudur. Tez konusunun netleştirilmesi ve açık bir biçimde ifade edilmesi gerekir.  

Konunun netleştirilmesi ise, araştırma meselesinin/sorusunun/probleminin açık bir 

şekilde ifade edilmesi ile sağlanır. Tezin konusunu yazarken klasik bilgilerden çok, 

güncel araştırma sonuçlarını içermeli, gereksiz ve fazla bilgi yığını oluşturmaktan 

kaçınılmalıdır.   

Araştırma, betimleyici (descriptive) ise araştırma problemi/sorusu/meselesi soru 

cümlesi halinde; araştırma açıklayıcı (explanatory) ise iddia cümlesi halinde formüle 

edilmelidir. Birbirleri ile bağlantılı olmak kaydıyla birden fazla araştırma 

sorusu/meselesi ileri sürülebilir.  

İyi belirlenmiş bir araştırma problemi/sorusu ile bilimin seçici olma özelliği yerine 

getirilmiş olur, böylece tezin konusu sınırlandırılır ve bu netlik tezin başlığına yansır.  

Bir araştırma sorusunun iyi belirlenebilmesi ise, konu ile ilgili kavramların açık bir 

şekilde tanımlanmış olmasına ve araştırmacının soyut olan kavramların gerçeklikteki 

somut karşılıklarını görecek biçimde özümsemiş olmasına bağlıdır.    

Tez önerisinde bu başlık altında önce araştırma problemi açık bir şekilde ifade 

edildikten sonra araştırma probleminin yer aldığı konu hakkında bilgi verilmelidir. 

Tez önerisinde genel bilgi verilirken tez konusuyla ilgili literatür taraması yapılmalı ve 

mevcut literatür hakkında bilgi verilmelidir. Söz konusu yararlanılan literatürler tez 

yazım klavuzunda belirtilen kaynak yazım kuralına uygun olarak belirtilmeli ve genel 

bilgilerin sonunda kaynaklar başlığı adı altında liste olarak verilmelidir. 

3.4. Tez Çalışmasının Yöntemi  

NASIL? Sorusu ise yönteme ilişkin bir sorudur. Anabilim dalına ve araştırma 

tasarımına göre kullanılan yöntem değişir. Tezin hazırlanmasında izlenecek yöntem 

hakkında açıklayıcı ve tatmin edici açıklamaların yapılması gerekir. Literatür 

incelemesi, arşiv araştırması, saha araştırması (nicel yöntem, nitel yöntem veya 

bütüncül yöntem), deneysel çalışma gibi yöntemlerden hangisinin veya hangilerinin 

kullanılacağı belirtilmeli, tezin konusuna göre araştırmanın nasıl yapılacağı, 

araştırmanın izlediği safhalar, hangi araç ve materyallerin kullanılacağı, yeri ve zamanı 

da açıklanmalıdır. Ayrıca özellikle saha araştırmalarında seçilen veri toplama teknikleri 

ve araştırmanın kapsadığı alan (nicel yöntemde evren-örneklem, nitel yöntemde 

incelenen tipik durum) hakkında bilgi verilmeli, araştırmanın safhaları ve süresi de 



 

6 
 

belirtilmelidir. Araştırma süresi ile ilgili ayrıntılı bilgiler ‘3.9. Çalışma Takvimi’ başlığı 

altında verilmiştir.  Yararlanılan literatürler tez yazım klavuzunda belirtilen kaynak 

yazım kuralına uygun olarak belirtilmeli ve tez çalışması yöntemi bölümünün sonunda 

kaynaklar başlığı adı altında liste olarak verilmelidir. 

3.5. Başarı Ölçütleri ve B Planı 

Hangi işlemlerin, ne ölçüde gerçekleştirilmesi durumunda tezin  tam anlamıyla başarıya 

ulaşmış sayılabileceği belirtilmelidir. Bu ölçütler açık olarak sıralanmalı, herbirinin 

önem derecesi açıklanmalı, tümünün gerçekleştirilememesi durumunda, tezin başarı 

oranının belirlenmesine yardımcı olabilecek ipuçları verilmelidir. Tezin  önerildiği 

şekilde yürütülmesini önemli ölçüde aksatan, öngörülmemiş gelişmelerle karşılaşılması 

durumunda nelerin yapılacağı yani başvurulacak "B Planı" ana hatlarıyla açıklanmalıdır. 

3.6. Özgün Değeri  

 Araştırmanın dayandığı hipotez/ler açıkça ortaya konulmalı ve özgün değeri 

belirtilmelidir.  Önerilen yeni teknoloji, metot veya kuramın literatüre nasıl bir katkısı 

olduğu açıklanmalıdır. 

3.7.  Yaygın Etki/Katma Değer  

Tezin gerçekleştirilmesi sonucunda ulusal ekonomiye, toplumsal refaha ve bilimsel 

birikime yapılabilecek katkılar ve sağlanabilecek yararlar tartışılmalı, elde edileceği 

umulan sonuçlardan kimlerin ne şekilde yararlanabileceği belirtilmelidir. 

3.8. Araştırma Olanakları 

Bu bölümde Anabilim Dalında / Fakültede / Yüksekokulda var olup tezde kullanılacak 

olan altyapı olanakları belirtilmelidir. 

3.9. Çalışma Takvimi 

Çalışma takvimi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde belirtilen normal süre 

esas alınarak hazırlanır. Çalışma takviminde yöntem başlığı altında belirtilen 

aşamaların,  araştırma boyunca yapılacak olan faaliyetlerin süresi belirtilir. Özellikle 

deneysel yöntem ve saha araştırması yöntemlerinde araştırma safhalarının, diğer bir 

ifadeyle araştırma boyunca yapılacak olan faaliyetlerin adım adım belirtilmesi çalışma 

takviminin daha kolay yapılmasını sağlar.  
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3.10 Tez Yürütücüsünün Diğer Projeleri: 

Bu bölümde tez yürütücüsünün tez önerisiyle ilgili BAP veya DPT, TUBİTAK vb. 

kuruluşlar tarafından desteklenen projeleri verilmelidir. 

3.11 Etik Kurul  Belgesi ve/veya Diğer İzin Belgeleri 

İnsanların, hayvanların ve bunların biyolojik materyallerinin (kan, doku, gözyaşı vb) 

kullanılacağı,  araştırmalarda “Etik Kurul İzin Belgesi” alınması gerekmektedir. Bu 

nedenle, proje yürütücüsü tarafından, ilgili birimlerden izin belgesi alınmalı ve 

başvuruya eklenmelidir.  

3.12 Tez Bütçesi 

Söz konusu tez önerisinin genel bütçesi hesaplanarak tutarı ve bütçe için başvurulacak 

kaynak bu bölümde belirtilmelidir. 

4. TEZİN KISIMLARI  (TEZİN YAPISI) 

Tez; açıklayıcı bilgiler veren ön kısım, tezin ana gövdesini oluşturan metin kısmı ve 

destekleyici bilgilerin yer aldığı son kısım olmak üzere üç kısımdan oluşur. Tezin metin 

kısmında tezin bölümleri ve bölümleri oluşturan ana bölümler alt başlıklar ve ara 

başlıklar şeklinde gösterilerek yer alır. 

4.1. Ön Kısım 

Tezin metin bölümünden önce tez ile ilgili açıklayıcı bilgileri içeren ön kısımda yer alan 

sayfalar aşağıda açıklanmıştır. 

4.1.1 Dış Kapak  

Tezlerin kapağında sırasıyla enstitü adı, tezin yapıldığı anabilim dalı, tez adı, tezi 

hazırlayan öğrencinin adı ve soyadı, programı (yüksek lisans, doktora), tez 

danışmanının ünvanı, adı ve soyadı tarihi ve ili yer alır. Dış kapak düzenlenirken ‘Tezin 

Adı’ ile ‘Anabilim Dalı ve Programı’ ifadeleri ayrıca yazılmaz. Tezin adının tamamı 

büyük harflerle yazılır. Kapak ile ilgili bilgiler EK 8’deki gibi düzenlenir.  

4.1.2 Boş Sayfa 

Tez ciltlenirken dış kapaktan sonra, iç kapaktan önce yer alan numarasız sayfadır. 

4.1.3 İç Kapak Sayfası  

Bu sayfa dış kapak kompozisyonunda düzenlenerek boş sayfadan hemen sonra konulur. 

Tez çalışması bir kuruluş tarafından desteklenmemiş ise iç kapak sayfası EK 9’a göre 

hazırlanır. Eğer tez bir kuruluş tarafından desteklenmiş ise kuruluş ile ilgili açıklama, 

tarih ve il adından önce yer alır. Kuruluş ile ilgili açıklama 12, Anabilim Dalı ve 

Programı 14, diğer kısımlar 16 punto ile yazılır (EK 10). Romen rakamları (sayfa i) ile 

numaralandırılmalıdır.  

4.1.4 Bilimsel Etiğe Uygunluk Sayfası  

Çalışmanın bilimsel etik kurallarına uygun olarak hazırlandığını taahhüt eden bir metni 

içeren sayfadır (EK 11). Romen rakamları (sayfa ii) ile numaralandırılmalıdır.  
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4.1.5 Kabul ve Onay Sayfası 

Tez savunma sınavı jürisinin tezin kabulünü ve ilgili enstitü müdürünün onayını 

gösteren sayfadır (EK 12 ve EK 13). Romen rakamları (sayfa iii) ile 

numaralandırılmalıdır.  

4.1.6 Teşekkür 

Bu sayfada, tez çalışmasının amacı ve bölümleri hakkında kısa bilgi verilerek 

çalışmanın yürütülmesi ve tezin düzenlenmesi sırasında yardımı görülen, katkısı 

bulunan kişiler ve kuruluşlara teşekkür edilir (EK 14). Romen rakamları (sayfa iv) ile 

numaralandırılmalıdır.  

4.1.6     Özet 

Özet, tez hakkında ‘Ne, Niçin, Nasıl’ sorularına cevap veren ve ulaşılan sonucu 

gösteren kısa bir tanıtımdır. Burada, ilgisiz ayrıntıları vermekten kaçınılmalı; sadece tez 

konusunun özünü oluşturan araştırma problemi (Ne), bu problemin hangi amaçla 

seçildiği (Niçin) ve izlenilen yöntem ya da yöntemler (Nasıl), bulgular ve sonuçlara yer 

verilmelidir. Ancak, “Amaç”, “Yöntem”, “Sonuç” gibi alt başlıklar kullanılmamalıdır. 

Metin içine atıf yapılmamalıdır, kısaltma ve numaralandırma çok gerekmedikçe 

kullanılmamalıdır. 

Özet 1 satır aralıkla yazılarak bir sayfayı geçmemeli ve Romen rakamları (sayfa v) ile 

numaralandırılmalıdır. EK 15’de bu bölümün yazımına örnek verilmiştir. 

Özet, tez hakkında okuyucunun yapacağı ilk değerlendirme için bir sunum olması 

kadar, indeks taramaları için de ana malzemedir. Bu bakımdan ‘özet’ titizlikle 

hazırlanır.  

Özetin bir kaynağa veya indekse alınacağı düşünülerek; özet sayfasında tez başlığı, tezi 

hazırlayanın adı ve soyadı, üniversite ve enstitü adları, tezin sunulduğu anabilim dalı, 

programın türü (yüksek lisans veya doktora), yılı, danışmanın unvanı, adı ve soyadı 

belirtilmelidir. Özet metninden bir satır atlanarak koyu renkle yazılan ‘Anahtar 

Kelimeler’ ibaresinin devamında tezde işlenilen ana temaları belirten, tez konusunda 

önem arz eden 3-5 adet anahtar kelime yazılır. Alfabetik sıra ile, baş harfleri büyük 

yazılarak virgüller ile ayrılmalıdır. Anahtar kelimelerin, çalışmayla ilgili ancak, başlıkta 

yer almayan kelimelerden seçilmesi daha uygundur.  

Tezlerin başlıkları ve özet sayfaları YÖK Dokümantasyon Merkezi tarafından Tez Veri 

Tabanının taranabilir alanlarına yüklendiğinden bu gibi metin alanlarında italik yazı tipi, 

tablo, şekil, grafik, kimyasal veya matematiksel formüller, semboller, alt veya üst simge 

(subscript, superscript), Yunan harfleri veya diğer standart olmayan simge veya 

karakterler kullanılmamalıdır (EK 15).  

4.1.7    Abstract (İngilizce Tez Özeti)  

Türkçe özetin ait olduğu bilim diline uygun İngilizce olarak yazılmasıdır. Terim ve 

terminolojiler bilim alanına özgü olarak seçilmelidir. Burada, Türkçe dilde özette 

belirtilen ölçülere uyulmalıdır. İngilizce tez özeti 1 satır aralıkla yazılarak bir sayfayı 

geçmemeli ve Romen rakamları (sayfa vi) ile numaralandırılmalıdır (EK 16). Özet 

metninden bir satır atlanarak koyu renkle yazılan ‘Keywords’ ibaresinin devamında 
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tezde işlenilen ana temaları belirten, tez konusunda önem arz eden 3-5 adet anahtar 

kelime yazılır. Alfabetik sıra ile, baş harfleri büyük yazılarak virgüller ile ayrılmalıdır. 

Anahtar kelimelerin, çalışmayla ilgili ancak, başlıkta yer almayan kelimelerden 

seçilmesi daha uygundur. 

4.1.8     İçindekiler 

Tez metninin bölüm ve alt bölümleri, metin içerisindeki düzenlendikleri sırada alt alta 

yazılarak ve karşılarına bulundukları sayfa numaraları konularak hazırlanır. Bu sayfanın 

düzenlenmesinde rakamlar veya harflerle numaralandırma sistemi kullanılır (EK 17). 

Romen rakamları (sayfa vii) ile numaralandırılmalıdır.  

4.1.9 Kısaltmalar ve Simgeler Dizini 

Tezde geçen kısaltma ve simgelerin açıklamasını içerir (Kısaltmalar metinde ilk kez 

kullanıldığında paranteze alınır, sonraki kullanımlarda normal yazım stilinde kullanılır). 

Romen rakamları (sayfa viii) ile numaralandırılmalıdır.  

4.1.10 Tablolar Dizini  

Tezde yer alan tabloların numara, üst yazı ve sayfa numaralarını belirten bir listedir. 

Romen rakamları (sayfa ix) ile numaralandırılmalıdır.  

4.1.11 Şekiller Dizini 

Tezde yer alan şekillerin numara, alt yazı ve sayfa numaralarını belirten bir listedir. 

Romen rakamları (sayfa x) ile numaralandırılmalıdır.  

4.1.12 Metin Kısmı (Tezin Gövdesi) 

Tezin gövdesini oluşturan metin kısmında, seçilen atıf sistemine göre yapılan doğrudan 

ve dolaylı alıntılar, formüller, görsel nesneler ve isteniyorsa aktarılan sözler (quotations) 

yer alır. Bunların metin içinde nasıl gösterileceğine ilişkin teknik bilgiler BİÇİM ve 

GÖRÜNÜM’  başlığı altında açıklanmıştır.  

4.2. Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde Hazırlanan Tezlerin Metin Kısmı Formatı   

4.2.1 Giriş ve Amaç 

Tezin konusu, amacı, önemi, yöntemi, sayıltıları ve sınırlılıklarının açıklandığı 

bölümdür. Bu bölümde kaynak kullanılmalıdır.  

4.2.2 Genel Bilgiler 

Bu bölümde tez konusu ile ilgili temel bilgiler ve daha önce yapılan çalışmalar anlatılır. 

Tezin bu çalışmalara göre durumu ortaya konur. Bu bölüm tez konusunun niteliğine ve 

bilim alanına göre farklı başlıklar veya alt başlıklar halinde verilebilir. 

İyi bir genel bilgiler bölümü, kısa ve öz olmalı, bunun yanı sıra okuyucuda ilgi 

uyandırmalıdır. Bu nedenle, tez konusu ile doğrudan ilgili çalışmalara mutlaka yer 

verilmeli, konu için çok önemli olmayan veya konu dışı çalışmalardan kaçınılmalıdır.  
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4.2.3 Gereç ve Yöntem  

Bu bölümde yapılan çalışmada kullanılan yöntemler ve teknikler ile bunların uygulanış 

biçimleri açıklanır. 

4.2.4 Bulgular 

Çalışma sonucunda elde edilen verilerin takdim edildiği bölümdür.  

4.2.5 Tartışma  

Bu bölüm, tezde elde edilen bulguların literatür çalışmaları ışığında genel olarak 

yorumlanması, teori ve uygulamadaki önemi ile doğruluk değerinin bir mantıksal düzen 

çerçevesinde tartışılmasından oluşan bölümdür. Tartışma kısmının bulgular ile aynı 

olmaması gerektiği unutulmamalıdır. 

4.2.6 Sonuç ve Öneriler 

Bu bölümde, araştırmadan elde edilen bilimsel sonuçlar, kısa ve öz olarak sunulmalıdır. 

Gerektiğinde, sonuçlar maddeler halinde yazılabilir. 

Tez çalışmasında uygulanan yöntemin ve araştırmanın kısıtlılıkları değerlendirilerek 

gelecekte yapılacak çalışmalar için ilgililere iletilmek istenilen öneriler bu başlık altında 

yazılabilir. 

4.3 Son Kısım (Arka Kısım) 

Kaynaklar, ekler ve özgeçmiş tezin son kısmını oluşturur.   

4.3.1 Kaynaklar  

Tez yazımında faydalanılan kaynakların metin içinde gösterilmesi ve kaynaklar dizini 

seçilen alıntı sistemine göre yapılır ( EK 2). 

Kaynaklar dizini; yazar soyadlarına göre alfabetik sıra ile dizildiği bölümdür. Bu 

dizinde yer alan tüm eserlere metin içinde yer verilmiş (atıf yapılmış) olmalıdır. 

Kaynaklar dizini numaralandırılmamalıdır.  

Metin içindeki alıntı şekiller (grafik, diyagram, fotoğraf, resim vb) ve tablolar ile ilgili 

kaynaklara dizinde yer verilmelidir.  

Kaynaklar dizininin yazımında 1 satır aralığı kullanılmalı ve kaynaklar arasında 6nk 

boşluk bırakılmalıdır.  

Kaynaklar yayımlandığı orijinal dilde yazılmalıdır.  

4.3.2.Ekler 

Tezin ana bölümleri içinde yer almaları halinde konuyu dağıtıcı, okumada sürekliliği 

engelleyen nitelikte ve dipnot olarak verilemeyecek kadar uzun olan açıklamalar bu 

bölümde verilmelidir. “EKLER” başlığı büyük harflerle, sayfa üst kenarından 3 cm 

aşağıda, koyu (bold) olarak ve ortalanarak yazılmalıdır. Bu bölümde yer alacak her bir 

ek için uygun bir “başlık” seçilmeli ve bunlar, metindeki sunuluş sırasına göre EK-1: 

…. , EK-2: …., EK-3: …. şeklinde her biri ayrı bir sayfada olmak üzere tezin son 

kısmına eklenmelidir. Bu bölümde “Etik Kurul İzin Belgesi”, “İntihal Yazılım 

Programı Raporu” tez esnasında kullanılan anketler, tez çalışması ile ilgili yayın(lar) 

ve bildiriler vs. verilmelidir. 
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4.3.3. Özgeçmiş 

Ekte gösterilen örneğe göre hazırlanır (EK 18). 

5. ETİK İHLALLERİ 

Tez ve tez önerisi bilimsel etik normlar dikkate alınarak hazırlanmalıdır. Bunun için 

belirlenmiş etik ihlallerinden kaçınmalıdır. Genel etik dışı davranışlardan olan aşırma 

(intihal), sahtecilik (uydurmacılık) ve çarpıtma (saptırmacılık) gibi etiğe aykırı 

davranışlardan tez çalışmasında sakınılması gerekir. Lisansüstü aşamasında ayrıca; 

makul ölçüleri aşan alıntılar yapmak, araştırmayı destekleyenleri belirtmemek, öğrenci 

veya danışman ismini yazmamak, erişilen bilgileri kaynak göstermeden doğrudan 

vermek (aşırma/intihal), insanlar ve hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalarda “yaşama 

saygı” ilkesine riayet etmemek kaçınılması gereken başlıca etik ihlalleridir. Bunların 

yanı sıra; birkaç kaynaktaki bilgiler alınarak montaj yapılıp tez olarak verilmesi, 

başkaları tarafından yapılmış olan tez, ödev, seminer ve benzeri çalışmaların kendi 

çalışması gibi sunulması veya tezin para karşılığında yaptırılması diğer önemli etik dışı 

davranışlardır.  

Etik ihlallerinden birinin gerçekleşmiş olması bile tezin reddedilmesini gerektirir. 

Belirli bir süre geçmiş olsa dahi etik dışı davranışlara ulusal ve uluslararası etik kural ve 

ilkeleri çevresinde yaptırımlar uygulanır.  

6. TEZİN ENSTİTÜYE TESLİMİ 

Bilgisayar ile yazılan ve çıktısı lazer yazıcıdan alınan tezin, tez savunması öncesinde ve 

tez kabul edildiği takdirde savunma sonrasında enstitüye tesliminde dikkate alınacak 

hususlar aşağıda belirtilmiştir.  

6.1. Tez Savunma Sınavı Öncesinde Tez Teslimi  

Öğrenci, yüksek lisansta 6, doktorada 8 tez nüshasını geçici olarak ciltleterek veya 

uygun kapaklı veya saydam plastik dosya ya da uygun klasör içinde, Anabilim Dalı 

Başkanlığına teslim eder. Anabilim Dalı Başkanlığı, tez savunma jüri üyeleri, sınav 

tarihi önerisi ve intihal yazılım programı raporu ile birlikte tezleri Enstitü Müdürlüğüne 

sunar.  

EK 19’da belirtilen “Tez Yazım Kontrol Listesi (Tez Savunma Sınavı Öncesi)” 

doldurularak tezler ile birlikte enstitüye teslim edilmelidir.  

Tez tesliminden sonra, tez savunma tarihi ve jüri üyeleri belirlenerek tezler jüri 

üyelerine ulaştırılacaktır. 

6.2. Kabul Edilen Tezlerin Teslimi  

Tezin jüri tarafından değerlendirilmesi ve kabul edilmesinden sonra yapılacak işlemler 

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği 

hükümlerine göre yürütülür. Kabul edilen tezden ciltlenmiş olarak yüksek lisans 

tezinden en az 8 adet, doktora tezinden en az 10 adet ilgili enstitüye teslim edilir.  Tezin 

kabulünden sonra enstitüye sunulacak nüshalar, A4 kâğıda kitap formatında yazılır.  

Yüksek lisans ve doktora tezleri beyaz krome karton ile ciltlenmeli, tezlerin kapak 

yazıları siyah renkte yazılmalıdır. Tezin künyesi (yazarı, tez türü, yılı) cildin sırt 
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kısmına, sırt yazısının yönü tezin ön kapağı üste gelecek şekilde konulduğunda sırttan 

okunacak şekilde 12 Punto büyüklüğünde yazılmalıdır. 

Mezuniyet için ciltlenmiş tezlerin enstitüye teslimi sırasında YÖK ve ULAKBİM’de 

arşivlenmek üzere tezin tamamı ile beraber Türkçe ve yabancı dilde kısa özetleri, ayrıca, 

formata uygun olarak (http://yok.gov.tr den tezler başlığında gerekli ayrıntılar 

mevcuttur) hazırlanıp CD’ye aktarılmış biçimde enstitüye teslim edilmelidir.  

Yüksek Öğretim Kurulu Dokümantasyon Merkezi için ayrıca tez veri formu 

hazırlanmalıdır. Tez veri giriş formu hakkında bilgi (http://yok.gov.tr/tezler) adresinde 

mevcut olup bilgisayar ortamında doldurulup tez ve telif hakkının öğrenciye ait 

olduğunu bildiren formlarla birlikte (2 şer nüsha halinde) EK 20‘de yer alan “Tez 

Yazım Kontrol Listesi (Tez Savunma Sınavı Sonrası)”nın yüksek lisans/doktora 

öğrencisi tarafından doldurulmuş ve danışmanı/ danışmanları tarafından imzalanmış 

hali enstitüye teslim edilmelidir. Bununla ilgili ayrıntılı bilgi enstitü öğrenci işlerinden 

öğrenilebilir. 

http://yok.gov.tr/tezler


 

 
 

  

7. EKLER 

 

Bu kılavuzda belirtilen ekler, ek sırasına göre aşağıda gösterilmiştir: 
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1. TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA (14 punto) 

Paragraf aralığı 12nk 

1.1. Tez Önerisi Hazırlama Süresi 

Paragraf aralığı 12nk 

1.1.1. Yüksek Lisans Tez Önerisi  

Ders dönemini başarı ile tamamlayan yüksek lisans öğrencileri, 

ders döneminin bitiminden itibaren en geç izleyen yarıyılın başına 

kadar danışmanlarının gözetiminde yapacağı araştırmanın 

konusunu, amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan,  tez 

önerilerini hazırlarlar ve ilgili anabilim dalı başkanlığına sunarlar.  

Tez önerisi, anabilim dalı akademik kurulunda görüşüldükten sonra 

en geç üç gün içinde ilgili enstitü müdürlüğüne gönderilir. Tez 

önerisi, Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile kesinleşir ve tez 

hazırlama süresi yönetim kurulu kararı tarihinden itibaren başlar. 

Bu süre sınırlarına uymayan öğrencilerin kaybettikleri süreler, yasal 

tez hazırlama süresinden sayılır. 

Paragraf aralığı 12nk 

1.1.2. Doktora Tez Önerisi  

Paragraf aralığı 12nk 

Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan ve tez izleme 

komitesi kurulan öğrenci, yeterlik sınavında başarılı olduğu tarihten 

itibaren en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın konusunu, 

amacını, önemini, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez 

önerisini danışmanının gözetiminde hazırlar ve tez izleme 

komitesine sunar. Savunma sınavında başarılı olan öğrencinin tez 

önerisi, Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile kesinleşir ve tez 

hazırlama süresi yönetim kurulu kararı tarihinden itibaren başlar. 

21.0 cm 

EK 1. SAYFA DÜZENİ 

12 punto 

1,5 satır aralığı 



 

 
 

  

1. Metin İçinde Kaynakların Gösterimi 

Metin içinde kaynaklar yazar soyadları ve yayın yılı belirtilerek (Harvard sistemi), cümlenin 

başı veya sonunda kullanılabilir. Aşağıda Harvard sistemine ait örnekler verilmiştir. 

Tek yazarlı kaynaklar 

Cümle başında kaynak kullanma 

Haupt (2012) tarafından yapılan bir çalışmada Alman populasyonunda obezite riskli 8 

GWAS gen varyant adayı incelenmiştir. 

Cümle sonunda kaynak kullanma 

Bir çalışmada Alman populasyonunda obezite riskli 8 GWAS gen varyant adayı 

incelenmiştir (Haupt 2012). 

İki yazarlı kaynaklar 

İki yazarlı kaynaklar verilirken iki yazarın da soyadı ve yayın yılı belirtilmelidir. 

Kaynaklarda yazarların soyadları “ve” bağlacı ile bağlanmalıdır. 

Örnek:  

(Rouskas ve Mimila, 2011) 

Üç ve daha fazla yazarlı kaynaklar 

Kaynağın tezde her geçtiği yerde ilk yazarın soyadı yazılmalı ve kaynaklar için “ve ark.,”, 

yayın yılı ile birlikte verilmelidir.  

Örnek: 

Moreno ve ark. (2011), obezite etyolojisi çevresel ve bireysel faktörlerin etkisinde 

gelişmektedir.  

Bir çalışmada, Finlandiya populasyonunda beslenme profilleri ve obeziteye genetik yatkınlık 

varyantlarının VKE üzerine etkisi araştırmıştır (Jaaskelainen ve ark., 2013). 

Aynı yerde birden fazla kaynağın kullanılması 

Aynı yerde birden fazla kaynak varsa, en eski yayından en yeni yayına doğru tarih sırasına 

göre dizilerek yazılmalıdır. 

Örnek: 

Cümle başında kaynak kullanma 

Rouskas ve Mimila (2011), Jaaskelainen ve ark. (2013) 

 

EK 2. TEZDE KAYNAK VERİLİŞİNE AİT ÖRNEKLER 
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Cümle sonunda kaynak kullanma 

(Rouskas ve Mimila, 2011; Wang ve ark., 2012; Jaaskelainen ve ark., 2013) 

Aynı yazar tarafından farklı yıllarda yapılmış çalışmalar  

Atıf yapılan kaynaklar bir yazarın değişik tarihlerdeki yayınları ise bunların sıralaması tarih 

sırasına göre yapılmalıdır. 

Örnek: 

Rouskas (2011, 2012), ........... 

......................( Rouskas, 2011, 2012). 

Aynı yazar/yazarlar tarafından aynı yılda yapılmış çalışmalar 

Aynı yazar/yazarların aynı yılda yapılmış birden fazla çalışması varsa, parantez içinde 

yazar/yazarların soyadını takiben, tarih; tarihe bitişik olarak a, b, c, ... simgeleri 

kullanılmalıdır. 

Örnek: 

Bir araştırmada, obezite riskli GWAS gen varyantları ile beslenme profilleri arasındaki ilişki 

1 yıllık süreçte incelenmiştir (Rukh, 2013a, 2013b). 

Aynı soyadı taşıyan farklı yazarlı kaynak kullanımı 

Aynı soyadı taşıyan farklı yazarların çalışmalarına atıf yapılması durumunda yazarların 

adlarının ilk harfleri, yıllar farklı olsa bile tüm atıflarda kullanılır. 

Örnek:  

(Baykan D., 2012; Baykan C., 2014) 

Yazarı olmayan kaynaklar 

Parantez içinde kitap adı ve basım yılı verilmelidir. 

Örnek: 

Sağlık Bakanlığı raporuna göre, Türkiye’de aşırı kilolu bireylerin oranı %34.6, obez 

bireylerin oranı % 30.3, cinsiyetlere bağlı dağılımları ise ...... (Türkiye Beslenme ve Sağlık 

Araştırması 2016). 

Türkiye’de aşırı kilolu bireylerin oranı (Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması, 2016) ....... 

Resmi Gazetede yayınlanan yasa ve yönetmelikler 

Resmi Gazete’de yayınlanan yasa ve yönetmelikler, T.C. Resmi Gazete, yayınlandığı tarih 

(gün, ay, yıl olarak) ve sayısı belirtilerek yazılmalıdır. 
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Örnek: 

Tezde standart kısaltmaların kullanımında “Ölçüler ve Ayar Kanunu” rehber alınmıştır (T.C. 

Resmi Gazete, 21 Ocak 1989, sayı: 3516). 

Web sayfaları 

Kaynak olarak kullanılan web sayfalarının adresleri metin içinde erişim tarihi (gün, ay, yıl 

olarak) ile birlikte verilmelidir. Bu tür belgelerin çok sık güncellenmesi nedeni ile belirli ise 

en son güncellenme tarihinin yazılması önerilmektedir. Kullanılan web sayfaları bilimsel 

kişilerin yayınlarından, bilimsel bir kurul tarafından denetlenen organizasyonlardan, devlet, 

üniversite ve kamu kuruluşlarının yayın organlarından yararlanılan bilgiler içermelidir. Bu 

bağlamda “WHO”, “TÜBİTAK” gibi güvenilirliği kanıtlanmış uluslararası ve ulusal bilimsel 

kurul ve kuruluşların resmi internet sayfaları, tercihen “gov”, “edu”, “org” takısı bulunan 

siteler kullanılmalı, ticari veya özel kişi ve kuruluşların siteleri ile magazin siteleri 

kullanılmamalıdır. 

Örnek: 

Türk Dil Kurumu İmla Kılavuzu’na http://www.tdk.gov.tr adresinden ulaşılabilir (Erişim 

tarihi: 26 Mart 2015). 

AIDS yaygınlığı hızla artan hastalıklar arasında ilk sıralardadır (http://www.who.gov.tr, 

Erişim tarihi: 1 Temmuz 2016).  

Özgün bilgisayar programları 

Tez içinde özgün bir bilgisayar programına atıfta bulunulmuş ise parantez içinde yazılımın 

adı ve sürüm tarihi yazılarak belirtilmelidir. 

Örnek: 

İstatistiksel analizler, SPSS version 20 (2016)  paket programı ile Windows 7 bilgisayar 

programı ortamında yapıldı. 

Sözlü, Yazılı veya Elektronik Posta Görüşmeleri 

Metin içinde sözlü, yazılı veya elektronik posta görüşmeleri kaynak gösterilebilir. Bu 

durumda görüşme yapılan kişinin adının baş harfi, soyadı yazılarak, görüşme tarihi ve 

görüşme türü aşağıdaki gibi belirtilmeli, gerekirse kaynak gösterilen kişinin iletişim adresi 

dipnot olarak verilmeli, ancak sözlü veya yazılı görüşmeler kaynak listesinde yer 

almamalıdır. 

Örnek: 

(J Willer  2009, sözlü görüşme) 

(A Turan 2003, yazılı görüşme) 

J Willer (2009, sözlü görüşme)’a göre, ......... 
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M Alpata (2020, elektronik posta)’e göre, ......... 

Kompakt Disklere Kayıtlı Belgeler 

Tezde kullanılan kompakt disklere kayıtlı her türlü belge, “CD-ROM” notu ile birlikte 

parantez içinde gösterilmelidir. 

 

Örnek: 

(Cooper, 2014, CD-ROM ). 

Dolaylı Kaynaklar (Kaynağa, Bir Başka Yayın İçinden Atıf Yapma) 

Dolaylı (endirekt) kaynak olarak adlandırılan eldeki bir yayında belirtilen, ancak 

ulaşılamayan başka bir kaynağın aktarılmasından özellikle kaçınılmalı; ancak mutlaka 

verilmesi gerekiyorsa kaynak sayısı en fazla iki ile sınırlandırılmalıdır. Dolaylı kaynaklar 

metin içinde aşağıdaki örneklere uygun olarak belirtilmelidir. 

Örnek: 

Boender (2009)’e atfen, Willer ve ark. (2014) CNV dizisinin NEGR1 gen bölgesi dışında yer 

aldığını belirtmektedir. 

Willer ve ark. (2014)’nin belirttiğine göre, Boender (2009) CNV dizisinin NEGR1 gen 

bölgesi dışında yer aldığını saptamıştır. 

2. Kaynaklar Bölümünde Kaynakların Gösterimi 

Tezde kullanılmış olan kaynakların tamamı tezin sonunda yazar soyadlarına göre alfabetik 

sırayla yer almalıdır. 

Dergilerin isimleri Index Medicus'a uygun olarak kısaltılmış biçimde verilir. İndekse 

girmeyen dergi isimlerinde kısaltma yapılmaz. Eğer yazar sayısı 6 ise tamamı, 6’dan fazla ise 

ilk 6 yazardan sonra İngilizce makalelerde "et al.", Türkçe makalelerde "ve ark." kısaltmaları 

kullanılır. Index Medicus’ta yer almayan Türkçe kaynaklarda da aynı kurallara uyulur.  

Örnek: 

Jurvansuu, J., Zhao, Y., Leung, D., Boulaire, J., Yu, Y.H., Ahmed, S. et al. (2008) 

‘Transmembrane Protein 18 Enhances the Tropism of Neural Stem Cells for Glioma Cells’. 

Cancer Research, 68(12), pp.4618-4622. 

Kaynak kitap ise; 

Yazarın soyadı adının baş harf(ler)i. (Basım Yılı). Kitabın adı. Baskı sayısı. Varsa 

editör(ler)/çeviri editörleri, basım yeri, yayınevi.  

Örnek: 
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Dubern TP. (2010) Genetics of Obesity.3rd edn. New York: Humana Press. 

Bray, G.A., Bouchard, C.M., Dubern, T.P. (2014) Handbook of Obesity Etiology and 

Physiopathology. San Diego:Taylor & Francis Group.  

Von de Böttcher, Y.G. (2010) Obesity genes: implication in childhood obesity, New 

York:Humana Press. 

Not: Çeviri kitaplarda orijinal kitabın değil çeviri kitabın yayın tarihi esas alınacaktır. 

Kaynak kitaptan alınan bölüm ise; 

Bölüm yazarının soyadı adının baş harfleri. (Basım yılı) ‘Bölümün başlığı (adı)’ in 

editör(ler). Bölümün alındığı kitabın adı. Baskı sayısı. Basım yeri: yayınevi, sayfa 

numaraları. 

Örnek: 

Guinhouya, B. (2012) ‘The Importance of Physical Activity in a Lofty Pediatric Obesity 

Context’ in Graffi, M.T. Penny, G.A. (eds), Risk Factors of Childhood Obesity. New York: 

Nova Science Publishers, pp.1-23. 

Hoed, M.D. Loos, R.V. (2014) ‘Genes and the Predisposition to Obesity’ in Bouchard, G.B. 

Laragh, J.H. (eds). Obesity: Epidemiology, Etiology, and Physiopathology. Third edition. 

New York: Humana Press, pp.105-121. 

James, P.S. (2004) ‘Prevention of Obesity: An Overview’ in Arigue, S.F., Schenkman, J.B. 

and Hodgson, E. (eds.). Handbook of Obesity: Significance in Public Health, Disease and 

Welfare. New York:Marcel Dekker, pp.75-147. 

Kaynaklar makale ise; 

Tüm yazarların soyadı ve adının baş harfleri. (Basım Yılı) ‘Makalenin başlığı’. Derginin 

kısaltılmış adı, cilt numarası(varsa sayı), sayfa numaraları. 

Örnek: 

Jarick, K.F., Vogel, C., Scherag, S.N., Schafer, H., Hebebrand, J. (2011) ‘Novel common 

copy number variation for early onset extreme obesity on chromosome 11q11 identified by a 

genome-wide analysis’. Circ Cardiovasc Genet, 20(3), pp.840–852. 

Kaynak kongre bildirileri ise; 

Yazarın soyadı adının baş harf(ler)i. (Kongrenin yapıldığı yıl). Tebliğ adı. Kongre, seminer 

veya konferansın adı. Kongrenin yapıldığı yer, tarih, sayfa numarası. 

Örnek 

Özdemir ,M., Güneş, H.V., Başaran, A., Değirmenci, İ., Coşan, D., Durak, B., Başaran, N. 

(2001) Kronik Lenfositik ve Akut Myeloblastik Lösemili Hastalarda Telomeraz Enzim 
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Aktivitesinin Tayini. 7. Ulusal Tıbbi Biyoloji Kongresi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, 

Eskişehir, 18-21 Eylül, s.22. 

Kaynak rapordan alınmış ise; 

Yazarın soyadı adının baş harf(ler)i -raporu hazırlayan tüzel kişi ise kuruluşun adı- (yayın 

yılı)  raporun adı, raporu hazırlayan kuruluşun kısa adı ve rapor numarası, yayımcı/kurum, 

yayınlandığı yer, sayfa numarası. 

 

Örnek: 

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

recommendations for conversation and management, Heidelberg, 123-130. 

Kaynak basılmış tez ise; 

Yazarın soyadı adının baş harf(ler)i (Yılı). Tezin adı. Tezin cinsi (Yüksek lisans/doktora), 

tezin sunulduğu enstitü, sunulduğu yer. 

Örnek:  

Atay, E. (2017). Bisfenol A’nın Fetal Kemik Gelişimi Üzerine Teratojenik Etkilerinin 

Araştırılması.  Doktora Tezi, Erciyes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Kayseri. 

Avcı, K. (2017). Obez Bireylerde Transmembran Protein 18 (TMEM18) ve Sinirsel Büyüme 

Regülatorü 1 (NEGR1) Gen Polimorfizmlerinin Vücut Kitle Endeksi Üzerine Etkilerinin 

Araştırılması. Yüksek Lisans Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 

Afyonkarahisar. 
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Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması (2016). 
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ve Teknik Araştırma Kurumu”, http://tubitak.gov.tr-/w/b08.-html (16.12.2000). 
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Tablo 1.1: Dünya Sağlık Örgütü VKE kriterlerine göre vücut ağırlık sınıflandırması (WHO, 2004) 

 

Kategoriler VKE (kg/m2) 

Düşük Kilolu <18.50 

                              Aşırı İncelik <16.00 

                              Orta İncelik 16  -  16.99 

                              Hafif İncelik 17  -  18.49 

Normal Aralık 18.50  -  24.99 

Aşırı kilolu ≥  25 

               Obez Başlangıcı 25  -  29.99 

               Obez ≥  30 

                              Obez Sınıf 1 30  -  34.99 

                              Obez Sınıf 2 35  -  39.99 

                              Obez Sınıf 3 ≥  40 

 

 

Şekil 1.4: TMEM18 proteininin DNA zincirine bağlandığı dimerize form (Jurvansuu ve Goldman, 2011). 

 

 

 

Carranza, L.E. Le Corbusier and the problems of representation. J. Architec.Edu., 

http://www.mitpress.mit.edu/jrnls-catalog/arch-ed-abstracts/File:jae48-2.html (5.10.2000). 

İnternet (www/ftp) Kaynakları: 

Sayfanın adresi, erişim tarihi. 

http://www.cdc.gov/zika/index. Erişim tarihi: 05.05.2016 
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Tablo 1.2: Avrupa’da tanımlanan obezite tek gen formları ve hipotalamustaki ekspresyonları (Hinney ve ark., 

2014). 

Gen Gen Adı 
Hipotalamusta 

Ekspresyon 

LEP Leptin Hayır 

LEPR Leptin receptor Evet 

MC4R Melanocortin-4 receptor Evet 

BDNF Brain-derived neurotrophic factor Evet 

NTRK2 Neurotrophin receptor TrkB Evet 

SH2B1 SH2B adaptor protein 2 isoform 1 Evet 

POMC Pro-opiomelanocortin Evet 

PCSK1 Prohormone convertase 1 gene Evet 

TUB Tubby gene Evet 

 

 

 

 
Şekil 1.1: TURDEP araştırma sonuçlarına göre obezite prevalansının dağılımları. A) VKE'ne göre obezite 

gruplarının dağılımı B) Yaş ve cinsiyete göre obezite gruplarının dağılımı (Satman, 2016). 
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Tez Nasıl Yazılır? 

   

 Ortalama bir doktora tezi, kemiklerin bir mezardan diğerine taşınmasından 

başka bir şey değildir.                                    

                                                                                                      J.Frank Dobie 

 

Bir doktora tezinden adayın özgün araştırmasını sunması beklenir. Bunun 

amacı, adayın özgün araştırma yeteneğini kazandığını göstermektir. Bu 

nedenle uygun bir tez, aynı amacı güden bir bilimsel makale gibi olmalıdır.  

 

(Kaynak: Day  RA, Bilimsel Bir Makale Nasıl Yazılır ve Yayımlanır?, 7. 

Baskı, Çev. Altay GA, TÜBİTAK, 2001, 109)  
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Lisansüstü Eğitim Enstitüsü ……….. Anabilim Dalı Doktora Tezi  

Eylül 2017 

Danışman: Ünvanı, Adı Soyadı 

ÖZET 

Sanayide geniş bir kullanım alanına sahip olan Bisfenol A (BFA) dünya genelinde en fazla 

üretilen kimyasallardan biridir. BFA; gıda, kişisel bakım ürünleri, kozmetik malzemeleri, 

deterjanlar, plastik şişeler gibi ürünlerde yer almaktadır. Yapılan çalışmalarda BFA amniyotik 

sıvıda, anne ve fetus plazmasında, plasenta ve anne sütünde, yağ dokusunda, semende, 

kolostrumda ve tükürükte tespit edilmiştir. Bu veriler göz önüne alındığında araştırmanın 

amacı, anneleri BFA’ya maruz kalan fetusların ön ve arka ekstremitelerindeki kıkırdak/kemik 

oranını belirlemektir.  

Çalışma kapsamında 16 adet erişkin Sprague Dawley cinsi gebe rat kullanıldı. Ratlar; kontrol 

grubu, düşük (0.5 mg/kg/gün BFA), orta (5 mg/kg/gün BFA) ve yüksek doz (50 mg/kg/gün 

BFA) BFA verilen gruplar olmak üzere 4 gruba ayrıldı. Belirtilen BFA dozları gebeliğin 1. ve 

20. günleri arasında gebe ratlara enjekte edildi. Gebeliğin 20. gününde gebe ratlara sezeryan 

uygulandı. Fetüslerin iskelet sistemi gelişimi ikili iskelet ve immünohistokimyasal boyama 

(tartara dirençli asit fosfataz (TRAP) ve alkalin fosfataz (AP) ekspresyon düzeyleri) 

yöntemleriyle incelendi. Ön ekstremite (humerus, radius, ulna) ve arka ekstremite 

kemiklerinde (femur, tibia, fibula) kemik-kıkırdak oranı ImageJ programı ile belirlendi ve 

veriler SPSS istatistiksel yazılım programı kullanılarak analiz edildi.  

Humerus, radius ve ulna’da ossifikasyon oranlarının en yüksek olduğu değerler sırasıyla 

%41.05, %39.25, %37.26 olarak kontrol grubunda saptanırken; en düşük ossifikasyon oranları 

ise %31.80, %30.24, %35.03 olarak yüksek doz BFA grubunda tespit edildi. Humerus, radius 

ve ulna’nın uzunlukları ve kemikleşme alanları ile gruplar arasındaki farklılıklar istatistiksel 

olarak anlamlı bulundu (p&lt;0.001).  

Femur, tibia ve fibula kemiklerinde ossifikasyon oranlarının en yüksek olduğu değerler 

sırasıyla %23.04, %30.73, %32.78 olarak kontrol grubunda gözlenirken; en düşük 

ossifikasyon oranları ise %17.75, %20.90 ve %24.32 olarak yüksek doz BFA grubunda tespit 

edildi. Bununla birlikte immünohistokimyasal boyamada; femurlara ait TRAP ve AP 

ekspresyon değerlerinin kontrol grubu ile deney grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı 

derecede farklı olduğu tespit edildi (p = 0.000).  

Bu verilere göre, gebelik sırasında BFA&#39;ya maruz kalma iskelet sisteminde 

ossifikasyonu azaltmakta ve kemik büyümesini olumsuz etkilemektedir. Bununla birlikte 

incelenen kemiklerin ossifikasyon oranındaki azalmanın doza bağlı olduğu belirlendi. 

 

Anahtar Kelimeler: Bisfenol A, rat, ikili boyama, immünhistokimyasal boyama, kemik 

gelişimi 
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TITLE OF THESIS  

 

Student Name Surname 

 

Afyonkarahisar University of Health Sciences 

Institute of Graduate Education Department of ………….. PhD Thesis 

September 2020 

Supervisor: Academic Title, Name Surname 

 

ABSTRACT 

Bisphenol A (BPA), which has a wide use in the industry is one of the most produced 

chemicals in the world. BPA takes part in the products such as food, personal care products, 

detergents, plastic bottles. In studies performed, BPA was identified in amniotic fluid, 

maternal and fetal plasma, placenta and mother's milk, fat tissue, semen, colostrum and saliva. 

The aim of research is to determine the rate of cartilage/bone that belongs to forelimbs and 

hindlimbs of fetus whose mothers exposed to BPA. 

In this study, 16 adult pregnant female Sprague Dawley rats were used. Rats were divided 

into 4 groups; the control group, low (0.5 mg/kg/day BPA), medium (5 mg/kg/day BPA) and 

high dose (50 mg/kg/day BPA) BPA groups. Indicated BPA doses were given between first 

and 20th day of gestation. The fetus were removed out on the 20th day of pregnancy by 

cesarean. Skeletal system development of fetuses was examined with double and 

immunohistochemical staining (the tartrate resistant acid phosphatase (TRAP) and the 

alkaline phosphatase (AP) expressions) methods. The rate of bone-cartilage in forelimb 

(humerus, ulna, raidus) and hindlimb bones (femur, tibia, fibula) were determined with 

ImageJ program and data was analyzed using SPSS statistical software. 

While the most ossification rates of humerus, radius and ulna were detected as 41.05%, 

39.25%, 37.26% in the control group, the least ossification rates were detected as 31.80%, 

30.24%, 35.03% in the high dose BFA group respectively. The differences among the groups 

that related to the ossification areas and the lenghts of humerus, radius, ulna were determined 

statistically significant (p<0.001). 

While the most ossification rates of femur, tibia and fibula were detected as 23.04%, 30.73%, 

32.78% in the control group, the least ossification rates were detected as 17.75%, 20.90%, 

24.32% in the high dose BPA group respectively. The differences among the control and 

experimental groups that related to TRAP and AP expressions of femur were determined 

statistically significant by using immunohistochemical staining (p=0.000). 

According to these data, exposure to BPA during pregnancy reduces the ossification in 

skeleton system and affects bone growth negatively. The decrease in the ossification rate of 

examined bones was in a dose-dependent manner. 

 

Keywords: Bisphenol A, rat, double staining, immunohistochemical staining, bone 

development 
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ü 10 punto Times New Roman karakteri ile yazıldı.  

1,5 satır olarak yazıldı.  

 

  

 

 

   Tarih  

… / … / …  

 

 

Yüksek Lisans / Doktora Öğrencisinin 

Adı Soyadı: 

İmza: 

Danışmanın 

Ünvanı Adı Soyadı: 

İmza: 
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