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Müdürü
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SUNUġ

Bu kılavuz, Afyon Kocatepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin
ilgili hükümleri, bilimsel yazım kuralları, Türkçe yazım kuralları, bilgisayar ve
iletiĢim teknolojilerinin son olanakları ile birlikte bu teknolojilerin getirdiği yeni
yükümlülükleri dikkate alınarak Prof. Dr. Zehra BOZKURT, Doç. Dr. Murat
YAĞMURCA ve Yrd. Doç. Dr. Metin ERDOĞAN tarafından hazırlanmıĢtır. Ġlk
hazırlanan “Tez Yazım Kılavuzu” tekrar gözden geçirilerek günümüze uyarlanmıĢtır.
Tez yazım kılavuzunun amacı, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri
Enstitüsü’nde yürütülen lisansüstü eğitimde tez hazırlayacak adayların, biçim ve
içerik yönünden bazı standartlara uymalarını sağlamaktır.

Tez hazırlayan adayların bu kılavuzda belirtilen standartlara uymaları zorunludur.

Bu kılavuz metni, kitapçık formunda hazırlandığından, harf büyüklükleri,
satır ve paragraf aralıkları yönünden tez yazım kurallarına uygun hazırlanmamıĢtır.
Örnekler, mümkün olduğu kadar Ģekiller tarzında gösterilmeye çalıĢılmıĢtır.
Kılavuzun ana metni Times New Roman fontu, örneklerin çoğu Times New Roman
veya Palatino Linotype fontu ile dizilmiĢtir. ÇalıĢmalarda ve tez yazımında
Uluslararası Birimler Sistemi (SI)’nin kullanılması dikkate alınmıĢtır (Ek-1, ġekil
18). Metin içerisinde kaynak bildirimi ve kaynak dizini oluĢturulmasında, daha önce
hazırlanan kılavuzda kullanılan ve öğretim üyeleri ile lisansüstü öğrencileri
tarafından bazı sorunlara neden olduğu ifade edilen Vancouver sistemi yerine,
Harvard Sistemi benimsenmiĢtir.
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1. BĠÇĠM STANDARTLARI

1.1. Kullanılacak Kağıdın Niteliği
Tezin yazılacağı kağıtlar, A4 standardında, 21 x 29,7 cm boyutlarında, 80 - 100 g,
birinci hamur, beyaz kağıt olmalıdır.

1.2. Yazım Ortamı
Tezler, bilgisayar ortamlarında, geliĢmiĢ bir sözcük iĢlem paket programı ile
yazılmalı, kaliteli çıktı veren lazer bir yazıcısından kağıdın yalnızca bir yüzüne
basılmalıdır.

1.3. Yazıların Niteliği
Tez ana metni içinde tek tip yazı tipi (font) kullanılmalı ve kitaplarda kullanılan yazı
tiplerinden biri (Times New Roman, Bookman, Palatino, Garamond, Arial vb.)
seçilmelidir. El yazısı veya çok süslü yazı tipleri (Brush Script, Lucida
Calligraphy, Monotype Corsiva vb.) kullanılmamalıdır. Çizelge ve Ģekil içi yazılarda,
ana metindekinden farklı tipte bir font (Helvetica ve Arial gibi çentiksiz fontlar)
kullanılabilir. Ana metin içinde harfler kolay okunabilecek, gözü yormayacak
büyüklükte (yazı tipine göre 10 - 14 punto) seçilmelidir. Alt ve üst indislerin
yazımında normal metinden daha küçük harfler (H2O, cm3 vb.) kullanılmalıdır.
Çizelge ve Ģekil içi yazılar ile kaynak dizininde ana metinden daha küçük boyutlarda
harfler (8-9 punto) seçilebilir. Ana metin içinde koyu, italik, koyu italik, altı çizili
gibi biçimler geliĢigüzel kullanılmamalı ve kullanımları ancak ilgili bilim alanının
gerektiği durumlarla sınırlı kalmalıdır. Yazımda virgül, noktalı virgül ve nokta gibi
noktalama iĢaretlerinden sonra bir karakterlik ara verilmeli, noktalama iĢaretlerinden
önce ara verilmemelidir.

1.4. Kenar BoĢlukları ve Sayfa Düzeni
Her sayfanın sol kenarından 4 cm, alt ve üst kenarlarından 3 cm, sağ kenarlarından
2,5 cm boĢluk bırakılmalı ve yazılar metin bloğu dıĢına taĢmamalıdır (ġekil 1).

1.5. Yazım Planı
Bölüm baĢlıkları ortalı yazılmalıdır. Alt bölüm baĢlıkları ile baĢlıklardan sonra gelen
ilk paragraflar metin bloğu sol kenarından baĢlatılmalıdır. Diğer paragraf baĢları,
metin bloğu sol kenarına göre 0,5 - 1,0 cm kadar içerden baĢlatılabilir (ġekil 2).
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ġekil 1. Tezin yazılabileceği kağıt boyutları ve kenar boĢlukları.
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1.6. Anlatım
Tez kolay anlaĢılır bir Türkçe ile Türkçe yazım kurallarına uygun olarak
yazılmalıdır. Türkçe karĢılığı yerleĢmiĢ sözcüklerin Türkçe karĢılığı kullanılmalıdır.
Yazımda, üçüncü Ģahıs ve edilgen anlatım biçimi tercih edilmelidir. Cümleler
rakamla baĢlamamalıdır. Uzun rakamlar dizisinden oluĢan sayıların yazımında üçerli
rakam gruplarını ayırmak için bir harf boĢluğu tercih edilmeli, nokta veya virgül gibi
noktalama iĢareti kullanılmamalıdır (2 345 609 gibi). Ondalık sayılarda ondalık hane
baĢlangıcında virgül kullanılmalıdır (0.03 yerine 0,03 vb.). Ġki ondalık sayı (;) ile
ayrılmalıdır (0,03; 0,16 gibi).

1.7. Satır Aralıkları
Tezin ana metni 1,5 aralıkla yazılmalıdır. ġekil alt yazıları, çizelge açıklamaları,
alıntılar, dipnotlar ve kaynak dizininde satırlar arasında 1 tam aralık kullanılmalıdır.
Ġlk paragraflar metin bloğu sol kenarından, diğer paragraf baĢları, metin bloğu sol
kenarına göre 0,5-1,0 cm kadar içerden baĢlatılıyor ise paragraf aralığı için en az 2
tam aralık seçilmelidir. Birinci dereceden bölüm baĢlıkları ile, önsöz, içindekiler,
simgeler ve kısaltmalar dizini, özet, yabancı dilde özet, kaynak dizini sayfa baĢından
baĢlamalı, bunlara ait baĢlıklardan sonra 3 tam aralık bırakılmalıdır. Ġkinci ve üçüncü
dereceden bölüm baĢlıklarından önce 3, sonra ise 2 tam aralık bırakılmalıdır. ġekil,
çizelge ve denklem yazımında bu öğelerden önce ve sonra 1,5 aralık bırakılmalıdır.
ġekil ile Ģekil alt yazısı arasında ve çizelge ile çizelge üst yazısı arasında 1 tam aralık
bırakılmalıdır (ġekil 2 ve ġekil 3).

1.8. Sayfa Numaraları
Sayfa numaraları sayfa üstünde ortaya veya metin bloğu sağ kenar hizasına
yazılmalıdır. Önsöz, Ġçindekiler, Simgeler ve Kısaltmalar Dizini gibi tez ön sayfaları
küçük Romen rakamları ile (i, ii, iii, iv, v, vi…), giriĢ bölümü ile baĢlayan ana metin
ise Arap rakamlar ile (1, 2, 3, 4, 5, 6… Ģeklinde) numaralandırılmalıdır. Sayfa
numaraları yanına hiçbir iĢaret konulmamalıdır.

1.9. Bölüm ve Alt Bölümler
Tezin bölümlendirilmesinde gereksiz ayrıntıya girilmemelidir. Birinci dereceden
bölüm baĢlıkları BÜYÜK HARF ile yazılmalıdır. Ġkinci ve üçüncü dereceden
baĢlıklarda ise her sözcüğün ilk harfi büyük, diğerleri küçük yazılmalıdır. Ġkinci ve
üçüncü derece baĢlıklarda “ve, veya, ile” gibi bağlaçlar küçük harflerle yazılmalıdır
(ġekil 2 ve ġekil 3). Her dereceden bölüm baĢlıkları Koyu (Bold) olarak
yazılmalıdır. Zorunlu olmadıkça, üçüncü dereceden daha ilerde bölüm baĢlığı
kullanılmamalıdır.
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ġekil 2. Ana metinde Times New Roman 12 punto kullanılan bir sayfa örneğinde uygun
satır ve paragraf formatları.
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ġekil 3. ġekil, çizelge ve dip not içeren bir sayfa düzeni.
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1.10. Alıntılar
Tez içerisinde bir baĢka kaynaktan birden fazla cümle içeren, aynen bir aktarım
yapılmak isteniyorsa, ana metinden ayrı yeni bir paragraf açılmalı, alıntının tümü
ayıraç (“…”) içerisine yazılmalıdır.

1.11. Dip Notlar
Tezin herhangi bir sayfasında, metin içerisine yazıldığında konuyu dağıtıcı ve
okumada sürekliliği engelleyici nitelikteki çok kısa ve öz açıklamalar, birkaç satırı
aĢmamak koĢulu ile, aynı sayfanın altına dip not olarak verilebilir. Dip notlar, ana
metinden itibaren 2 tam aralık bırakıldıktan sonra, soldan sağa sayfanın ortasına
kadar çizilen sürekli bir çizgi ile ayrılmalıdır. Dip notlar, metin bloğu dıĢına
taĢmamalı, ana metinden daha küçük punto ve daha dar satır aralığı ile yazılmalıdır.

1.12. Tez Ġçerisinde Kaynak Gösterme
Tez içerisinde verilen her kaynak tezin sonundaki alfabetik sıraya konulmuĢ kaynak
dizininde mutlaka yer almalıdır. Tez içerisinde bir kaynağa, yazar soyadı ve kaynak
tarihi belirtilerek atıfta bulunulmalıdır. Kaynak, metindeki önermenin anlamına bir
katkıda bulunmuyor ise, yazar soyadı ve tarihin her ikisi de parantez içinde, kaynak
önermenin bir parçası ise yalnızca tarih parantez içinde gösterilir (ġekil 2 ve 3).
ġekil, çizelge, resim vb. anlatım araçları bir kaynaktan alınmıĢ ise, Ģekil alt
yazısı veya çizelge üst yazısı gibi açıklamalar içinde mutlaka kaynak belirtilmelidir.
Metin içinde iki yazarlı bir kaynağa atıfta bulunulurken ikisinin de soyadı yazılmalı
(örneğin, Akçapınar ve Özbeyaz, 1999), kaynak ikiden çok yazarlı ise, ilk yazarın
soyadı yazılmalı, diğer yazarlar “ve ark.” kısaltması ile gösterilmelidir (örneğin,
Clark ve ark., 1975). Yabancı dilde özette olduğu gibi, yabancı dilde yazılmıĢ
metinlerde ise, iki yazar arasındaki “ve” sözcüğü yerine ilgili dildeki karĢılığı
(örneğin Ġngilizcede ve ark. kısaltması yerine et al. ) yazılmalıdır (ġekil 4).
Metin içinde, bir önerme ile ilgili olarak parantez içinde birkaç kaynağa birden
atıfta bulunuluyor ise bu kaynaklar tarih sırasına göre dizilmiĢ olmalı ve noktalı
virgül (;) ile birbirinden ayrılmalıdır (ġekil 4’deki ilk paragraftaki örnek ).
Tez metni içinde aynı bir yazar veya yazarlar grubunun aynı yılda yayınlanmıĢ
birkaç kaynağına atıfta bulunuluyor ise, kaynak dizinindeki sıralamada kaynak
tarihine bitiĢik olarak a, b, …. Ģeklinde iĢaretler konulmalı ve bu iĢaretlerle birlikte
atıfta bulunulmalıdır.
ÇalıĢmada yapılan hesaplama ve analiz iĢlemleri özgün bir bilgisayar yazılımı
(paket program) ile gerçekleĢtirilmiĢ ise, bu yazılıma da tıpkı bir kitap veya makale
gibi tez metni içinde atıfta bulunulabilir ve kaynak dizininde gösterilebilir.
Yazarı belli değil ise, telif hakkına sahip kurum veya kuruluĢun adı yazılabilir.
Basılı kaynaklar yanında, CD-ROM’lara kayıtlı veya internet kaynaklarında on-line
eriĢilebilen yazılı, görsel, iĢitsel, hareketli belgelere de metin içinde yazar (veya
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kuruluĢ) adı ve tarih verilerek atıfta bulunulmalı, kaynak dizininde de yer
verilmelidir. Ancak bunların kurumsal olması gerekmektedir.

1.13. Simgeler ve Kısaltmalar
Tezde standart kısaltmalar dıĢındaki kısaltmalara ancak çok gerektiğinde
baĢvurulmalıdır. Metin içinde çok geçen, birden fazla sözcükten oluĢan terimler için
baĢ harfleri kullanılarak kısaltma yapılabilir. Kısaltma metin içinde ilk geçtiği yerde
yalnızca bir kez açıklanmalıdır. Ayrıca, simgeler ve kısaltmalar tez ön sayfalarında
alfabetik sıralı bir dizin halinde gösterilmelidir.

1.14. Birimler
Niceliklerin anlatılmasında zorunlu olmadıkça pratik birimlerden kaçınılmalı, bilim
dallarının uyumuna yardımcı olmak üzere, Uluslararası Birim Sistemine (SI) ait
temel ve türetilmiĢ birimler, standart simgeler ve örnekleri kullanılmalıdır (Ek-1,
Tablo 17). Birimi anlatan sözcüğün Türkçe veya TürkçeleĢmiĢ bir karĢılığı var ise,
açık yazımda bu karĢılık kullanılmalı, ancak birim simgelerinin yazımında
uluslararası standartlara kesinlikle uyulmalı ve 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.
değil cm). Niceliği anlatan sayı ve birimi arasında boĢluk bırakılmalıdır (örneğin
1cm değil, 1 cm Ģeklinde yazılmalıdır).

1.15. ġekiller, Çizelgeler, Fotoğraflar, Denklemler ve Grafikler
Tez içerisine anlatıma yardımcı olmak, yazı ile anlatımda güçlük çekilen konuları
daha iyi anlatması bakımından Ģekiller, resimler, çizelgeler kullanılabilir. ġekil ve
çizelgelerin bilgisayarda yapılması, ana metin içine gömülü durumda yazıcıdan çıktı
alınması tercih edilmelidir. ġekil, çizelge, resim gibi bir anlatım aracının, bütün
olarak bilgisayarda oluĢturulması olanaklı değil ise, üzerlerinde yer alacak çizgi,
simge, yazı ve rakamlar bilgisayar yazıcısı, daktilo, rapido veya çıkartma türü
araçlarla yapılmalı, bunların gözle ayırt edilebilir büyüklükte olmasına dikkat
edilmelidir. Fotoğraflar kabarıklığı önlemek amacı ile ince fotoğraf kağıdına veya A4
kağıdına renkli olarak basılmıĢ olmalıdır.
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ġekil 4. Metin içinde kaynak göstermede bazı örnekler.
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1.16. ġekil ve Çizelgelerin YerleĢtirilmesi
ġekil, çizelge ve resimler tez metni içinde ilk değinildikleri sayfa veya hemen
sonrasındaki sayfada yer almalıdırlar. Bu anlatım araçlarının sayfa içinde
yerleĢtirilecekleri alanlar metin bloğunu taĢmamalıdır. Aynı sayfada bu anlatım
araçlarından birkaçı birden bulunabilir. Birbirleri ile iliĢkili ve aynı sayfada bulunan
Ģekil, resim veya çizelgeler tek bir numara altında toplanabilir ve a, b, c, d, … ile
simgelenerek her biri ayrı olarak açıklanabilir. Büyük bir çizelge birkaç sayfaya
bölünmek zorunda ise, aynı çizelge numarası yazılmalı ve çizelge numarasından
sonra Devam sözcüğü yazılmalıdır (Örneğin: Tablo 4. Devam.)

1.17. ġekil, Çizelge ve EĢitliklerin Numaralandırılması
ġekiller, çizelgeler ve denklemlerin her birinin kendisine ait bir numarası olmalıdır.
ġekil, çizelge ve denklemler her bölüm içinde ve birbirinden bağımsız olarak
numaralandırılmalıdır. Metin içinde bu anlatım araçlarına yapılan atıflar ise, ġekil
5’daki örneklere uygun olmalıdır.

ġekil 5. ġekil, çizelge ve denklemlerin metin içinde numaralandırılması.

1.18. ġekil ve Çizelge Açıklamaları
ġekil ve çizelge açıklamaları kısa ve öz olmalı, açıklamalar da ana metin gibi
bloklama tarzında yazılmalıdır. Çizelge açıklamaları çizelgenin üstüne, Ģekil
açıklamaları ise Ģeklin altına yazılmalıdır (ġekil 3). Açıklamaların yazımında satır
aralığı 1 tam aralık olmalıdır. Harf büyüklüğü ana metin puntosundan küçük
seçilmelidir.
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1.19. Tez Kapağı ve Ġç Kapak
DıĢ kapak, 200-300 g beyaz krome karton ve selefondan ibaret bir pencere olacak
Ģekilde hazırlanmalıdır (ġekil 6). DıĢ kapağın üst kenarında 6 x 10 cm ebadındaki
mavi zemin üzerinde Afyon Kocatepe Üniversitesinin logosu bulunmalı ve kapağın
üst kenarından yaklaĢık 8 cm aĢağıdan baĢlayarak, üç satır halinde ortalanarak, 24
punto Times New Roman fontu kullanarak, büyük harflerle, “T.C. AFYON
KOCATEPE ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ” yazılmalıdır. DıĢ
kapağın alt kenarından yaklaĢık 1,5 cm uzaklıkta ve dıĢ kapağı ortalayan, 6,5 x 10
cm ebadında selefondan ibaret bir pencere bulunmalıdır (ġekil 6).
DıĢ kapağın altındaki sayfa tez yazımında kullanılan normal kağıt üzerine
yazılmalı, selefon pencerenin altına gelecek Ģekilde, büyük harflerle ve koyu, tezin
adı, adayın adı ile birlikte, tezin doktora/yüksek lisans tezi olduğu, anabilim dalı adı,
yılı, danıĢman adı da yer almalıdır. DıĢ kapak altındaki sayfasının içeriği ve sayfa
düzeni ġekil 7’deki gibi olmalıdır.
Ġç kapak, kapağın üst kenarından yaklaĢık 3 cm aĢağıdan baĢlayarak, üç satır
halinde sayfa ortalanarak, 10 punto Times New Roman fontu kullanarak, büyük
harflerle, “T.C. AFYON KOCATEPE ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ
ENSTĠTÜSÜ” yazılmalıdır. Tezin adı, büyük harflerle, ortalanarak ve koyu olarak
yazılmalıdır (14 - 18 punto). Tez adının bir satıra sığmaması durumunda 1,5 aralık ile
yazılmalıdır. Ġç kapakta, adayın adı ile birlikte, tezin doktora/yüksek lisans tezi
olduğu, anabilim dalı adı, yılı, danıĢman adı da yer almalıdır (10 - 12 punto). Var ise,
ikinci danıĢman da yazılabilir. Ġç kapak sayfasının içeriği ve sayfa düzeni, ġekil
8’deki gibi olmalıdır. Ġç kapak, tez yazımında kullanılan normal kağıt üzerine
yazılmalıdır. Ġç kapağın sayfa numarası, (i) olarak düĢünülmeli; ancak bu sayfa
numarası iç kapak üzerine yazılmamalıdır. Tez çalıĢması, Üniversitelerin Bilimsel
AraĢtırma Projeleri Komisyonu, TÜBĠTAK veya benzeri bir kuruluĢça desteklenmiĢ
ise, iç kapakta bu durum proje numarası ile birlikte belirtilmelidir (ġekil 8).

1.20. Ön Sayfalar ve Dizinleri
i. Kabul ve Onay Sayfası
Bu sayfa, aday tez savunmasına girip baĢardıktan, tezde jüri üyelerinin gerekli
gördükleri düzeltmeler yapıldıktan ve jüri üyelerince imzalandıktan sonra teze
eklenecektir. Tez oy çokluğuyla dahi kabul edilse bile, kabul ve onay sayfasında
sınavı yapan tüm jüri üyelerinin imzası bulunmalı ve bu sayfaya jüri üyelerince her
hangi bir Ģerh veya açıklama yazılmamalıdır (tezin, bu son hali ile ciltlenmiĢ olarak,
jüri üyeleri ve Enstitü Müdürlüğü’ne teslim edilmesi öngörülmektedir). Kabul ve
Onay sayfası ġekil 9’daki örneğe uygun olarak hazırlanmalıdır.
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ġekil 6. Tez dıĢ kapağı örneği.
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ġekil 7. Tez dıĢ kapak altı sayfası örneği.
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ġekil 8. Tez iç kapağı örneği (ġekildeki sayfa normal boyutlara göre küçük, harfler
önerilen büyüklüklerdedir).
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ġekil 9. Kabul ve Onay sayfası örneği
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ii. Ġçindekiler Dizini
Ġçindekiler dizini, ġekil 10’daki örneğe uygun olmalıdır. Ön kapak dıĢındaki tüm
özel sayfalar, tez metninde bulunan tüm bölüm ve alt bölüm baĢlıkları, özet ve
yabancı dilde özet sayfaları, kaynaklar ve ekler, “ĠÇĠNDEKĠLER” dizininde
eksiksiz olarak gösterilmelidir. Tezde kullanılan her bir baĢlık, “Ġçindekiler”
dizininde, hiçbir değiĢiklik yapılmaksızın, aynen yer almalıdır. Ġçindekiler dizininde
her bir baĢlığın hizasına, sadece o baĢlığın yer aldığı sayfanın numarası yazılmalıdır.
“ĠÇĠNDEKĠLER” dizini baĢlığı, metin bloğu üst sınırından 2 aralık boĢ
bırakıldıktan sonra, ortalanarak yazılmalıdır. Tezden ayrı olarak sunulması gerekli
ekler var ise bunlarda dizinin sonunda gösterilmelidir.

iii. Önsöz Sayfası
Bu sayfada, ana metin içine yazıldığında anlatım bütünlüğünü bozacağı varsayılan ek
bilgiler verilebilir. ÇalıĢmanın yapılmasına olumlu veya olumsuz katkıları bulunan
etkenlerden söz edilebilir. Önsözün sonunda, tez çalıĢmasında ve tezin
hazırlanmasında doğrudan katkısı bulunan kiĢilerle, doğrudan ilgili olmadıkları halde
olağan görevleri dıĢında katkıda bulunan kiĢi ve kuruluĢlara teĢekkür edilmelidir. Tez
çalıĢması bir proje kapsamında gerçekleĢtirilmiĢ ise, projenin ve ilgili kurumun adı
da bu bölümde belirtilmelidir. TeĢekkür edilen kiĢilerin unvanı (varsa), adı, soyadı,
görevli olduğu kuruluĢ ve çalıĢmaya katkısı çok kısa ve öz biçimde belirtilmelidir.
Bu sayfanın “ÖNSÖZ” seklindeki baĢlığı, metin bloğu üst sınırından 2 aralık
bırakıldıktan sonra, büyük harflerle koyu ve ortalı olarak yazılmalıdır. Sayfa metni
ise 1 aralıkla yazılmalıdır.
iv. Simgeler ve Kısaltmalar Dizini
Simgeler ve kısaltmalar dizini ġekil 11’deki örneğe uygun olarak, alfabetik sıralı
olarak hazırlanmalıdır. Dizin baĢlığı, metin bloğu üst sınırından 2 aralık boĢ
bırakıldıktan sonra, ortalanarak yazılmalıdır. Simge ve kısaltma ile ilgili açıklama
gerekiyorsa, bu çok kısa ve öz olmalıdır. Simgeler arasında α, β, µ,.. gibi Yunan
alfabesinde bulunan harfler var ise, bu harfler Latin alfabesindeki karĢılıklarının
bulunabilecekleri yerlerde sıralanmalıdır (örneğin, α, a nın; β, b nin; µ, m nin
bulunacağı yerde sıralanmalıdır).
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ġekil 10. Ġçindekiler dizini için bir örnek.
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ġekil 11. Simgeler ve kısaltmalar dizini için bir örnek.

v. ġekiller Dizini
Böyle bir dizine gerek duyuluyor ise dizin baĢlığı, metin bloğu üst sınırından 2 aralık
boĢ bırakıldıktan sonra, ortalanarak yazılmalıdır (ġekil 12). ġekiller dizininde, her bir
Ģekil numarası ve Ģekil altı açıklaması, tez metni içindekinin aynı olmalı ve aynı
formatta yazılmalıdır.

ġekil 12. ġekiller dizini için bir örnek.
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vi. Çizelgeler Dizini
Böyle bir dizine gerek duyuluyor ise dizin baĢlığı, metin bloğu üst sınırından 2 aralık
boĢ bırakıldıktan sonra, ortalanarak yazılmalıdır (ġekil 13). Çizelgeler dizinindeki
çizelge açıklamaları, tez metni içindeki çizelge açıklamalarının tümüyle aynı olmalı
ve aynı formatta yazılmalıdır.

ġekil 13. Çizelgeler dizini için bir örnek.
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2. TEZ ĠÇERĠGĠNĠN DÜZENLENMESĠ
Bir tez altı ana bölümden oluĢmalıdır.

2.1. Ön Sayfalar ve Dizinler
Kabul ve Onay Sayfası (Tez savunması sonrası eklenecektir)
Ġçindekiler
Önsöz
Simgeler ve Kısaltmalar Dizini
ġekiller Dizini
Çizelgeler Dizini
2.2. Tez Metni
1.GĠRĠġ
2.GEREÇ VE YÖNTEM
3.BULGULAR
4.TARTIġMA
5.SONUÇ VE ÖNERĠLER
2.3. Özet Sayfaları
ÖZET
SUMMARY (RÉSUMÉ veya ZUSAMMENFASSUNG) (Gerek duyulur ise)
2.4. Kaynaklar
2.5. Ekler
2.6. ÖzgeçmiĢ
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2.1. Ön Sayfalar ve Dizinler
Ön Sayfalar ve Dizinler ile ilgili detaylı bilgi Bölüm 1.20 de verilmiĢtir.
2.2. Tez Metni
GĠRĠġ: Bu bölümde, okuyucuyu konuya hazırlayıcı bilgiler verilmelidir. Tüm bilgiler
kaynak gösterilerek desteklenmelidir. Bu bölümde gereç ve yöntem, bulgular ya da
tartıĢma kapsamında bulunabilecek bilgilere kesinlikle yer verilmemelidir. Yeterli
bilgiler verildikten sonra, bölümün sonunda, tezin amacı /amaçları çok açık ve kısa
olarak yazılmalı ve irdelenmek istenen hipotez açıkça belirtilmelidir. Tez çalıĢmasının
bilime katkı ve/veya yöntem açısından ne gibi yenilik hedeflediği belirtilmelidir.
GEREÇ VE YÖNTEM (MATERYAL VE METOT): Bu bölümde tez çalıĢmasında
kullanılan materyal ve metot (gereç ve yöntem), ayrıntılı olarak açıklanmalıdır. Bu
bölümde ayrıca etik kurulu onayı aldıkları kurumu ve onay numarası belirtmelidir.
BULGULAR: Tez çalıĢmasında elde edilen bulgular bu bölümde sunulmalıdır.
Bulguların sunulmasında çizelge (tablo), grafik, Ģekil, resim gibi anlatım araçlarından
yaralanılmalıdır.
TARTIġMA: Bu bölümde bulgular ve bulgulara dayalı çıkarımlar literatür verileri ile
karĢılaĢtırılmalı, literatüre uyan ve uymayan sonuçlar ve nedenleri tartıĢılmalıdır.
SONUÇ VE ÖNERĠLER: TartıĢma ıĢığında ulaĢılan sonuçlar bu bölümde 1-2 sayfada
özetlenmeli, GİRİŞ bölümünde hedeflenen amaca ne ölçüde ulaĢıldığı belirtilmelidir.

2.3. Özet Sayfaları
ÖZET: Özet içinde tez çalıĢmasının amacı, kapsamı, kullanılan yöntem / yöntemler ve
varılan sonuç / sonuçlar, açık ve öz olarak belirtilmelidir. Ancak, özet içinde “Amaç”,
”Yöntem”, ”Sonuç”, gibi alt baĢlıklar kullanılmamalıdır. Özet bir sayfaya sığdırılmaya
çalıĢılmalıdır, ancak iki sayfayı kesinlikle aĢmamalıdır. ÖZET baĢlığı, büyük harf, koyu
punto ile, metin bloğu üst sınır çizgisinden 2 aralık boĢ bırakıldıktan sonra ve ortalanarak
yazılmalıdır. Yine 2 aralık boĢluktan sonra tezin adı tam olarak, sözcük baĢ harfleri
büyük seçilerek, koyu punto ile yazılmalıdır. BaĢlıktan sonra 1,5 aralık boĢluk
bırakılarak, özetin metni 1 aralıkla yazılmalıdır. Özet metni, tez ana metninde
kullanılandan daha küçük punto ile yazılabilir. Özet metninin sonunda, 1,5 aralık
boĢluktan sonra, koyu punto ile “Anahtar Sözcükler:” baĢlığı açılmalı ve aynı satırda
devam ederek, tezle ilgili 5 anahtar sözcük, alfabetik sıralanmıĢ olarak, yazılmalıdır
(ġekil 14).
SUMMARY: Bu baĢlık altında Türkçe özetin Ġngilizce çevirisi yer almalıdır. BaĢlık ve
anahtar sözcükler de Ġngilizce yazılmalıdır. Bu sayfanın baĢlık ve anahtar sözcüklerle
birlikte, içeriği ve yazım formatları Türkçe özet ile aynı olmalıdır (ġekil 15). RÉSUMÉ,
ZUSAMMENFASSUNG. Ġstenirse Türkçe ve Ġngilizce özetler yanında, Fransızca,
Almanca gibi bir baĢka yabancı dilden özet de yazılabilir. BaĢlık ve anahtar sözcükler de
özetin yapıldığı dilde yazılmalı, özetin içeriği ve yazım formatları Türkçe özet ile aynı
olmalıdır.
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ġekil 14. Özet sayfa düzeni için bir örnek
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ġekil 15. Yabancı dilde özet (Summary) sayfası için bir örnek

22

2.4. Kaynak Dizini
Kaynak dizini, metin bloğu üst sınırından 2 aralık boĢluk bırakıldıktan sonra, büyük
harflerle, koyu ve ortalı olarak “KAYNAKLAR” baĢlığı ile baĢlamalı, baĢlıktan
sonra 1,5 aralık bırakılarak dizine geçilmelidir.
Kaynak dizini tez ana metninden bir veya iki punto küçük harflerle( 7-12
punto), 1 aralıkla yazılmalı, paragraf aralığı 1,5 olarak seçilmelidir. Her bir kaynağın
baĢlangıcı metin bloğu sol kenarına dayalı, diğer satırları 0,5-1 cm kadar içerden
baĢlatılmalıdır (ġekil 17).
Kaynak dizininde yazar adları büyük harflerle (NELSON, J.) veya küçük kapital
(SMALL CAPS) harflerle (NELSON, J.) yazılmalıdır.
Makale sayfaları tek tipte, baĢlangıç ve bitim sayfaları belirtilerek yazılmalıdır
(24: 135-138., gibi).
Derginin adı kısaltılacak ise, derginin kendi önerdiği, genel kabul görmüĢ
kısaltma kullanılmalı, bireysel kısaltma yapılmamalıdır. Dergi adlarının italik
yazılması tercih edilmelidir (Animal Genetics veya Anim. Genet., gibi).
Kaynak bir kitap ise, kitap adının bağlaçlar (ve, veya, ile vb.) hariç tüm
sözcükleri büyük harfle baĢlayacak biçimde yazılmalıdır.
Kitapların baskı sayısı tek tipte (Türkçe için “3. Baskı”, Ġngilizce için “3rd Ed.”
tercih edilmeli) yazılmalıdır.
Bir kitabın tek bölümünden veya belirli bir sayfa aralığından yararlanılmıĢ ise,
kaynak dizininde, atıfta bulunulan bölüm “Bölüm 8” veya “Chapter 7” biçiminde ya
da sayfa aralığı “sy. 55-72” veya “112-145 pp.” Ģekillerinde belirtilmelidir. Bir
kitabın çok farklı sayfalarından yararlanılmıĢ ise kaynak dizininde sayfa
belirtilmemelidir (ġekil 17).
Kitap türü kaynağın editörleri ile kaynak gösterilecek bölümün yazarları farklı
ise, önce bölüm yazarları ve bölümün adı, daha sonra kitap adı ve editörleri
belirtilmelidir. Bu durumda kitap adının italik yazılması tercih edilmelidir.
Kaynak dizini içinde, bir kaynağın yazarlarının soyadları tam olarak, diğer
isimlerinin ise baĢ harfleri yazılmalıdır. Kaynak çok yazarlı da olsa, bütün yazarların
adları yazılmalı, dizinde “ve ark.” ve “et al.” gibi kısaltmalar kesinlikle
kullanılmamalıdır.
Kaynak dizini ilk yazar soyadına göre alfabetik olarak sıralanmalıdır.
Bir araĢtırıcı tarafından yapılmıĢ çalıĢma/çalıĢmalar, tarihi ne olursa olsun, aynı
araĢtırıcının arkadaĢları ile yaptığı ortak çalıĢma/çalıĢmalardan önce yazılmalıdır.
AraĢtırıcı grubu tarafından yapılan çalıĢmalarda soyadı sırası esas alınmalıdır
(ġekil 17, JORDANA adı ile baĢlayan çalıĢmalar).
Aynı yazar veya aynı yazarlar grubu tarafından yapılan birden fazla
çalıĢmalarda yayın tarih sırası esas alınmalıdır (ġekil 17, JORDANA ve ark.’ın
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çalıĢmaları). Dizinde, aynı yazarların aynı yılda yapılmıĢ birkaç çalıĢması varsa, ayırt
etmek için tarihten sonra ve tarihe bitiĢik olarak a, b, c,… gibi simgeler
kullanılmalıdır.
Kompakt disklere kayıtlı her türlü belge de, [CD-ROM] notu ile, kaynak
dizinde gösterilebilir. Yazar / yazarları belirli değil ise yazar adı yerine kuruluĢ adı
verilebilir (ġekil 17, Grolier Inc, 1995).
Tez içinde, özgün bir bilgisayar yazılımına (program) atıfta bulunulmuĢ ise bu
yazılım da kaynak dizininde gösterilmeli ve yapımcı kiĢilerin (veya kurulusun) adı,
tarih, yazılımın adı, versiyonu, yapım yeri yazılmalıdır (ġekil 17, Miller, 1995).
Elektronik bir dergi kaynak dizinine kağıda basılı dergi için belirlenen formatta
yazılmalıdır. Ancak, dergi adından sonra [Electronic Journal] notu yer almalı, en
sonda ise internet adresi bulunmalıdır. Sayfa numaraları genellikle belirli olmayan
elektronik dergilerde, derginin sayısı ve/veya hangi aya ait olduğu da belirtilmelidir.
ÇalıĢmada, elektronik dergi dıĢında, diğer Internet kaynaklarından alınmıĢ
yazılı ve/veya görsel ve iĢitsel belgelerden yararlanılmıĢ ise bu belgeler de kaynak
dizininde yer almalıdır (ġekil 17, Nelson, 2000). Ancak on-line olarak eriĢilebilen bu
tür belgelerin sık sık güncellenmesi nedeni ile, belirli ise en son güncellendiği
tarihin, bu kaynağa hangi tarihte eriĢildiğinin, ay ve günü de belirterek, bildirilmesi
gerekmektedir. Bu kılavuzda yaygın kullanılan APA (American Psychological
Association) standardı benimsenmiĢtir.
Bireyler arasındaki elektronik posta belgeleri de ġekil 16’ deki formata uygun
olarak, gönderici ve alıcının e-mail adresleri verilerek kaynak dizininde yer alabilir.
Her türlü elektronik adres köĢeli parantez [ ] içinde, arasında boĢluk olmayan,
tek bir sözcük gibi tireleme yapılmadan tek satırda yazılmalıdır. Tireleme yapmak
zorunlu ise (/) simgesinin bulunduğu noktalardan sonra tireleme yapılması tercih
edilmelidir.

ġekil 16. Bir internet belgesinin ve elektronik posta belgesinin kaynaklar dizininde
gösterilmesi

2.5. Ekler
Tez yazımında gerekiyor ise, anket, kroki ve kullanılan metotla ilgili çok öz
bilgilerin olacağı bir bölüme de yer verilebilir.
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ġekil 17. Kaynak dizini için bir örnek.
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3. EKLER

Ek 1
ULUSLARARASI BĠRĠMLER SĠSTEMĠ (SI)

Birim sistemi ve buna bağlı Absolüt Ölçü Sistemleri (C.G.S) ile Birim Sistemi veya
Teknik Ölçü Sisteminin (MKS) temel birimlerindeki yetersizliğinin görülmesi, farklı
bilim alanlarında aynı tür niceliğin farklı birimlerle anlatılmasındaki karıĢıklığı
önlemek üzere 1960’ da toplanan “Ağırlıklar ve Ölçümler Konferansında
(Conférence Générale de Poids et Mesures, CGPM)" Uluslararası Birimler Sistemi
ya da Uluslararası Ölçüm Sistemi (Systéme International d’Unités) olarak
adlandırıldı. Uluslararası Birimler Sisteminin kısaltması SI Ģeklinde gösterilmektedir.
Bu sistem CGPM tarafından alınan kararlar sonucu zaman içinde oluĢmuĢ olup
bilimsel ve teknolojik geliĢmelere bağlı olarak dinamik bir Ģekilde değiĢmektedir. Bu
yeni sistem 16.10.1971 tarihinden itibaren uluslararası geçerlilik kazanmıĢtır ve hala
geçerlidir. Bu sistem, birçok ülkede gerek kendi içlerinde gerek diğer ülkelerle bilgi
ve ticari alıĢveriĢlerini standardize edebilmek için tek geçerli birim sistemi olarak
kabul edilmiĢ, bununla ilgili yasalar çıkarılmıĢtır. Türkiye’de de, 11 Ocak 1989
tarihinde kabul edilen 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu adlı kanunla SI sistemi
tam olarak benimsenmiĢtir ve 21.06.2002 tarih 24792 sayı ile “Uluslararası Birimler
Sistemine Dair Yönetmelik” de türetilmiĢ birimlerin tanımları verilmiĢtir.
ġekil 18’deki tablolarda Uluslararası Birimler Sistemlerine (SI) ait standart
örnekler görülmektedir.
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ġekil 18. Uluslararası Birimler Sistemlerine (SI) ait standart örnekler.
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Bazı Kurallar ve Öneriler
Birim isimlerini yazarken;
Normal yazım kuralları gereği, cümle baĢı kullanım dıĢında tüm birimlerin isimleri küçük harfle
baĢlar. Sıcaklık ölçüsü birimi (°C), bu kural dıĢında "derece Celsius" Ģeklinde yazılır. Birim isimleri,
çevresinde kullanılan harf ve karakterlerden bağımsız olarak; Latin harfleriyle ve normal, dik
karakterler kullanılarak yazılır.
Doğru yazım
YanlıĢ yazım
kilogram, newton, joule, watt
Kilogram, Newton, joule, watt
Birim isimleri kısaltılmaz ve normal yazım kuralları gereği kullanılan cümle sonu nokta dıĢında nokta
iĢareti eklenmez. Matematik operatörler kullanılmaz.
Doğru yazım
YanlıĢ yazım
amper, saniye, metre küp, metre bölü saat
amp, san., metre3, metre/saat
Birim sembollerini yazarken;
Birimlerin sembolleri büyük/küçük harfe duyarlıdır. Örneğin t sembolü ton biriminin; T ise Tesla
biriminin sembolüdür. Genel kural, büyük harfle yazılan özel isimlerden gelen semboller hariç, diğer
birim sembollerini küçük harflerle baĢlayarak yazılmalıdır. Litre sembolünü (L) büyük harfle yazmak
1 rakamı ile karıĢmaması bakımından daha uygundur. Birim sembolleri, kullanılan dilden bağımsızdır
ve çoğul eki almaz. (centimetre yerine santimetre veya candela yerine kandela olur ama cm yerine sm
veya cd yerine kd olmaz.) Birim sembolleri, çevresinde kullanılan harf ve karakterlerden bağımsız
olarak, Latin harfleriyle ve normal, dik karakterler kullanılarak yazılır.
Doğru yazım
YanlıĢ yazım
kg, V, A, Hz, mol, m

Kg, v, Amp, hz, Mol, m

TüretilmiĢ birimlerin yazımında, birim isimleri ile sembolleri aynı ifadede birlikte kullanılamaz.
Doğru yazım
YanlıĢ yazım
kg/L, N·m, mol/cm3

kg/litre ,N·metre, mole/cm3

Birim sembolleri, indis karakterler veya ek bilgiler eklenerek değiĢtirilmemelidir.
Doğru yazım
YanlıĢ yazım
Vac= 220 V, 2 mL/mol su içerir.

220 Vac , 2 mL H2O/mol

Birimin sayısal değeri ile sembolü arasına bir karakter boĢluk bırakılır. Düzlem açı birimleri derece
(°), dakika(´), saniye(´´) bu kurala uymaz.
Doğru yazım
YanlıĢ yazım
1 µm, 20 °C, 1 lm, 2°4′6″

1µm, 20° C, 1lm, 2 °4 ′6 ″

Normal yazım kuralları gereği kullanılan, cümle sonundaki nokta dıĢında birim sembollerine nokta
iĢareti eklenmez. Birimler kısaltılmaz.
Doğru yazım
YanlıĢ yazım
s, L, mm, N·m veya N m

sn, lt, mm., N.m

TüretilmiĢ birimleri yazarken bölme iĢlemi yerine kesme / , bölü __ iĢaretleri veya negatif üs
kullanılabilir. Fakat birden fazla kesme / iĢareti ard arda kullanılmamalıdır.
Doğru yazım
YanlıĢ yazım
J·kg-1·K-1, J/(kg·K)

J/kg/K, J/kg·K

Ondalık önekleri ve sembollerini yazarken;
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Birimlerin ondalık katları ve askatlarını belirtir öneklerin sembolleri büyük/küçük harfe duyarlıdır.
Örneğin M, mega; m ise mili anlamına gelir. Önekler, birimlere; önek sembolleri ise birim
sembollerine bitiĢik olarak (boĢluk bırakmaksızın) yazılır ve normal, dik karakterler kullanılır.
Doğru yazım
YanlıĢ yazım
kW, kilowatt, MW, megawatt

k W, kWatt, mw, MWatt

Birimlerin önekleri ve önek sembolleri, ne yan yana nede birimden ayrı yalnız baĢına kullanılamaz.
Doğru yazım
YanlıĢ yazım
nm, 4,7 kΩ, 56 kilobyte RAM

mµm, 4,7 k, 56 kilo RAM

TüretilmiĢ birimleri yazarken, en soldaki yada paydaki birime ondalık önek koymak karĢılaĢtırma
kolaylığı sağlar.
Uygun yazım
Uygun olmayan yazım
mN·m, 10 kW/m2,

N·mm, 1 W/cm2,

Birimlerin önekleri matematik operatörler arasında birinci önceliğe sahiptir.
Örnek :
3,14 µs-1 = 3,14 (µs)-1 = 3,14 (10-6 s)-1 = 3,14·106 s-1
0,01 V/cm = (0,01 V)/(0,01 m) = 1 V/m
Sıcaklık farkı birimi derece Celsius (°C) önek alabilir. Fakat zaman birimlerden dakika (min), saat (h),
gün (d) ve açı birimlerinden derece (°), dakika (′), saniye (″) önek almazlar.
Doğru yazım
YanlıĢ yazım
m°C, milliderece Celsius

milidakika, miliderece

Sayısal değerleri yazarken;
SI sisteminde sayıların kesir kısmını tam kısmından ayırmak için virgül kullanılır. Ġngilizce yazılan bir
metin içinde ondalık iĢareti olarak nokta (decimal point) kullanılabilir. Sayılar, etrafındaki metin
dikkate alınmaksızın Arap rakamlarıyla normal, dik karakterler kullanılarak yazılır.
Doğru yazım
YanlıĢ yazım
0,254
0.254
Ondalık virgülün sağında ve solunda üç rakamlı sayı guruplarını birbirinden ayırmak için boĢluk
kullanılmalıdır. Dört rakamlı sayılar için boĢluk ihmal edilebilir. Bu amaçla virgül yada nokta
kullanılmamalıdır.
Doğru yazım
YanlıĢ yazım
299 792,304 8
299.792,304.8
Hangi birim sembolünün hangi sayısal değere ait olduğu ve matematiksel iĢlemin hangi niceliğin
değerine uygulanacağı açık olmalıdır.
Doğru yazım
YanlıĢ yazım
16 mm · 32 mm, 100 g ± 2 g, (25,4 ±
0.1) m

16 · 32 mm, 100 ± 2 g, 25,4 m
± 0.1
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