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ÖNSÖZ 

 

 
Lisansüstü eğitim, yüksek lisans ve doktora tez çalışmaları ile öğrencinin bilim ve sanat 

alanında araştırma yaparak bilgiye erişme, değerlendirme, yorumlama ve bilgi üretme 

yeteneğini kazanmasını sağlamaktır. Araştırmalarda elde edilen verilerin tez olarak sunulması 

lisansüstü eğitimin bir ürünü olarak sergilenmektedir. Anabilim Dallarında hazırlanacak olan 

Yüksek Lisans ve Doktora tezlerinin yazılması aşamasında gereken standartlar ve bilimsel 

yazım kurallarını belirlemek amacı ile Tez Yazım Kılavuzu’nun tekrarlayan yanlış yazım 

kurallarının düzeltilmesinde, tüm öğrencilerimize ve danışmanlarımıza yardımcı ve yol 

gösterici olacağı düşünülmüştür. Bu kılavuz, Necmettin Erbakan Üniversitesi Sağlık Bilimleri 

Enstitüsü’nde tezlerin standartını sağlamak, alınan eğitim sırasındaki ciddiyet ve disipline 

uygun sunumu en iyi şekilde yapmak ve sizlere rehberlik etmek amacıyla hazırlanmıştır. 

Tüm öğrencilerimizin ve danışmanlarımızın değerli çalışmaları ile elde edilen tezlerin 

enstitümüzün önemli bir ürünü olarak bilime katkı sağlaması dileğiyle… 

 

 

 

Prof. Dr. K. Esra NURULLAHOĞLU ATALIK 

Sağlık Bilimleri Enstitü Müdürü 
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T.C. 

 
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ 

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM 

TEZ YAZIM KILAVUZU 

 
BİRİNCİ BÖLÜM 

 
 

AMAÇ 

Bu kılavuzun amacı, Necmettin Erbakan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü 

bünyesinde yüksek lisans ve doktora öğrenimi gören öğrencilerin hazırlayacakları tezler ve 

seminerlerle ilgili olarak uyulması gereken esasları düzenlemektir. 

KAPSAM 

Bu kılavuz, Necmettin Erbakan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü 

bünyesinde “Yüksek Lisans” ve “Doktora” öğrenimi yapan öğrencileri kapsar. 

 
TANIMLAR 

Bu kılavuzda geçen; 

a) Anabilim/Bilim Dalı: Tıp, Diş Hekimliği, Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri 

Fakülteleri ile sağlık bilimleri ile ilişkili yüksekokullarda Sağlık Bilimleri 

Enstitüsü bünyesinde lisansüstü eğitim programı bulunan Anabilim/Bilim Dalını, 

b) Tez: Yüksek Lisans veya Doktora tezini, 

c) Yüksek Lisans Tezi: Öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, 

bilgiyi değerlendirme, yorumlama yeteneğini kazanma ve sağlık uygulamalarını 

geliştirmeyi amaçlayan bilimsel çalışmayı, 

d) Doktora Tezi: Sağlık alanında bilime yenilik getirme, yeni bilimsel yöntem 

geliştirme ve bilinen yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden birinin yerine 

getirildiği bilimsel çalışmayı tanımlar. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

 
 

TEZ HAZIRLAMA İŞLEMLERİ 

1. Baskı ve Kâğıt Özellikleri 

Standart beyaz A4 (21 x 29,7 cm) kağıdı kullanılmalı ve kağıt formatı ölçüleri 

kullanılan yazım programına kayıt edilmelidir. Tüm sayfalar tek yönlü olarak basılmalıdır. 

2. Yazım Planı 

2.1. Sayfa Düzeni 

Her sayfa için; sol kenardan 4 cm, sağ kenardan 2,5 cm, üstten ve alttan 2,5 cm boşluk 

bırakılmalıdır. Tüm metin sağ ve sol kenara eşit olarak bloklanmalıdır. Sayfa sonuna gelen 

başlık veya alt başlıklardan sonra en az iki satır yazı bulunmalıdır. 

2.2. Yazı Tipi 

Ana metinde düz, siyah renk ve 12 punto Times New Roman; dipnotlar, tablo, grafik, şekil ve 

resim altları düz, siyah renk ve 10 punto Times New Roman formatında olmalıdır. Matematik, 

fizik, kimya gibi formülasyon/birim gerektiren yazımlar ile anatomi, mikrobiyoloji, biyoloji, 

botanik gibi özel ve/veya tür ismi gibi yazımlarda ilgili bilim dalının uluslararası 

standartlardaki yazım kuralları dikkate alınmalıdır. (Örnek: Musculusdomesticus). 

 

2.3. Sayfaların Numaralandırılması 

Sayfa numaraları sayfanın sağ alt köşesinde bulunmalı, format olarak düz, siyah renk 

ve 10 punto Times New Roman kullanılmalıdır. Sayfa numaralandırılması iç kapak sayfası ile 

başlamalı, Giriş ve Amaç sayfasına kadar küçük Roma rakamları (i-ii-iii-iv…xv gibi) ile 

devam etmelidir. Giriş ve Amaç sayfasından itibaren numaralandırma 1-2-3… şeklinde sayfa 

numaraları sayfanın sağ alt köşesine yerleştirilir. 

 

2.4. Satır Aralıkları, Paragraflar, İmla ve Yazım Kuralları, Rakamların Yazımı 

Ana metinde satır aralığı 1,5 dipnotlar, tablo, grafik, şekil ve resim altlarındaki 

yazılarda satır aralığı 1,0 olmalıdır. Her paragraftan ve başlıktan sonra altı nk aralık 

bırakılmalı, her yeni paragraf 1,25 cm içeriden başlamalıdır. 

Birinci dereceden bölümler sayfa başında başlamalıdır. İkinci ve üçüncü derece 

başlıklardan sonra altı nk aralık bırakılmalıdır. Başlıklar metin bloğu, sol kenardan 

başlatılmalıdır. 
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Tüm yazılarda güncel Türkçe dil bilgisi kurallarına dikkat edilmelidir. Cümleler 

rakamla başlamamalıdır. Uzun rakamlar dizisinden oluşan sayıların yazımında üçerli rakam 

gruplarını ayırmak için bir nk aralık bırakılmalı, nokta veya virgül gibi noktalama işareti 

kullanılmamalıdır (1 512 612 gibi). Ondalık sayılarda ondalık hane başlangıcında, virgül 

kullanılmalıdır (0.70 yerine 0,70 gibi). İki ondalık sayı (;) ile ayrılmalıdır (0,70; 0,80 gibi). 

 
3. Bölümler 

Tezdeki bölümler için Ek 1’e bakınız. 
 

 

3.1. Dış Ön ve Arka Kapak 

Renkli kapak hazırlamak için web sayfamızdaki tez kapağı şablonu kullanılacaktır. 

Corel Draw tez kapak şablonundaki bilgiler, tezin basımının yapılacağı yerde eklenecektir. 

Ek 2a- Ek 2 b 

 

3.2. İç Kapak 

Ön dış kapak ile aynı olmalı ve standart beyaz A4 kâğıdına basılmalıdır. 

İç kapak sayfasının içeriği ve sayfa düzeni, Ek 3’deki gibi olmalıdır. İç kapak, tez 

yazımında kullanılan normal kâğıt üzerine yazılmalıdır. Sadece iç kapakta yer alması kaydı ile 

var ise ikinci danışman, tez danışmanının altına aynı formatta yazılmalıdır. 

Tez çalışması, Üniversitenin Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü, 

TÜBİTAK veya benzeri bir kuruluşça desteklenmiş ise, iç kapakta bu durum proje numarası 

ile birlikte belirtilmelidir. 

Özel durumlarda ilgili bilim dalının uluslararası standartlardaki yazım kuralları dikkate 

alınmalıdır. Tezbaşlığı koyu (bold), siyah renk ve 14 punto Cambria, diğer bilgiler ise düz, 

siyah renk ve 12 punto Cambria formatında olmalıdır. Kapak sayfasındaki yazılar ortalı 

olacak şekilde bloklanmalıdır. Arka kapak, ön kapakla aynı kartondan yapılmış olmalı ve yazı 

bulunmamalıdır. 

 

3.3. Tez Onay Sayfası 

Tez sınavı sonrasında tez jürisi ve son olarak da Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü 

tarafından imzalanır. Örnek tez onay sayfası için Ek 4’e bakınız. 
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3.4. Tez Beyan Sayfası 

Bu bölümde öğrenci tarafından imzalanmış ve Ek 5’te örneği verilen standart form, 

Türkçe olarak yer alacaktır. 

 
3.5. Benzerlik Raporu 

Tez Çalışması Benzerlik Raporu, Üniversitemiz Kütüphane Dokümantasyon Merkezi 

tarafından kullanıma sunulan TURNİTİN İntihal Tespit Programları üzerinden alınır. 

İntihal programları sadece akademik personelin kullanımına açıktır. Bu nedenle, tez 

çalışması ile ilgili raporu, öğrenci tez danışmanı ile birlikte hazırlamalıdır. 

Tez Çalışması Benzerlik Raporu; Ekler, İçindekiler, Kısaltmalar ve Gereç-Yöntem 

hariç olmak üzere; Tezin yalnızca; Kapak, Özet (Abstract), Giriş, Genel Bilgiler, Bulgular, 

Tartışma ve Sonuç bölümlerinden oluşan kısmının tek bir dosya olarak programa yüklenmesi 

ile alınır. 

Sağlık Bilimleri Enstitü Kurulu kararı ile benzerlik oranı üst sınırı %30 olarak 

belirlenmiştir  

Filtreleme seçenekleri aşağıdaki şekilde olabilir: 

- Alıntılar hariç 

- Kaynaklar hariç 

- 5 kelimeden daha az örtüşme içeren metin kısımları hariç 

Raporlama işlemi tamamlandıktan sonra, rapor elektronik olarak öğrenci adı ve soyadı ile 

kaydedilerek Tez Çalışması Benzerlik Raporu oluşturulur. Raporun tez çalışmasının toplam 

‘‘benzerlik oranını” gösteren son sayfanın çıktısı alınır. Bu sayfa danışman öğretim üyesi 

tarafından imzalanır. (Ek 6). 

Tez Savunma Sınavına girecek olan öğrenci, Tez Savunma Sınavı öncesi raporun tamamını 

imzalanmış son sayfası ile birlikte diğer belgelerle enstitüye elden teslim eder. İntihal 

raporunun son sayfasının kopyası Tez Savunma Jüri Üyeleri’ne tez ile birlikte savunma 

öncesi sunulmalıdır. 

Tezin savunma sonrası uzatma alması ve/veya kapsamlı değişiklik içermesi durumunda 

benzerlik raporunun yeniden oluşturularak Enstitü’ye aynı şekilde iletilmesi gereklidir. 

3.6. Önsöz ve Teşekkür Sayfası 

Önsöz ve Teşekkür Sayfası tezi yapanın isteğine bağlı olup, zorunlu değildir. Önsöz, 
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araştırmacının okuyucuya iletmek istediği özel mesaj durumundadır. Önsözün sonunda, tez 

çalışmasında ve hazırlanmasında doğrudan katkısı bulunan kişiler ile doğrudan ilgili olmadığı 

halde, olağan görevi dışında katkıda bulunan kişi ve kuruluşlara teşekkür edilmelidir. 

Teşekkür edilen kişilerin (varsa) unvanı, adı, soyadı, görevli olduğu kuruluş ve çalışmaya olan 

katkısı, kısa ve öz bir biçimde belirtilmelidir. Bu bölüm olabildiğince kısa ve öz olarak 

yazılmalı, bilimsellikten uzaklaşılmamalıdır. 

Tez çalışması, bir proje kapsamında gerçekleştirilmiş veya Necmettin Erbakan 

Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, TÜBİTAK veya benzeri kuruluşlarca 

desteklenmişse, projenin ve ilgili kuruluşun adı, proje numarası ile birlikte bu bölümde 

belirtilmelidir (Örnek: Bu tez, Necmettin Erbakan Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 

Komisyonu Başkanlığı tarafından NEÜ-BAP-2012 numaralı proje ile desteklenmiştir). 

 

3.7. İçindekiler Sayfası 

İçindekiler sayfası, varsa önsöz/teşekkür, yoksa beyan sayfasından sonra yer almalıdır. 

Bu bölümde tezdeki ana ve alt başlıklar metinde geçtiği şekilde sıralanır. Ana başlıklar büyük 

harflerle ve koyu (bold) formatta, alt başlıklar ise her kelimenin ilk harfi büyük olarak 

yazılmalıdır. İçindekiler bölümünde kısaltma ve simgeler listesi, şekil, resim ve tablo listesi, 

ekler listesi de yer almalı, bu listelerin her biri ayrı sayfa başı ile verilmelidir ve karşılarına 

sayfa numaraları eklenmelidir (İçindekiler sayfası için Ek 7’ye bakınız). 

 

3.8. Kısaltmalar ve Simgeler Listesi 

Bu bölüm, kısaltmalar ve simgeler kullanıldığında hazırlanmalıdır. 

Simgeler ve Kısaltmalar dizini alfabetik sıralı olarak hazırlanmalıdır. Simge ve 

kısaltma ile ilgili açıklama gerekiyorsa, bu çok kısa ve öz olmalıdır. 

Çok kullanıla, birden fazla sözcükten oluşan terimler için baş harfleri kullanılarak 

kısaltma yapılabilir. Bu durumda yapılan kısaltma ilk geçtiği yerde parantez içerisinde, 

yalnızca bir kez açıklanmalı be “kısaltmalar ve Simgeler” dizininde ayrıca verilmelidir. 

Ölçü birimleri metrik sistem ve uluslararası ünite sistemine uygun kısaltmalarla 

verilmelidir. Birimlere ilişkin kısaltmaların sonuna nokta konulmamalı ve metin bütünlüğü 

içerisinde birimlerin aynı ve standart olmasına dikkat edilmelidir. Kısaltmalardan sonra gelen 

ekler kısaltmaya uygun olarak devam etmelidir (Örneğin; DNA’nın gibi). 

Grek alfabesinde bulunan harfler var ise, bu harfler simgeler arasında α ve β gibi Latin 

alfabesindeki karşılıklarının bulunabilecekleri yerlerde sıralanmalıdır. 
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Örnek: 

Aβ : Amiloid beta peptid 

APP : Amiloidprekürsör protein 

CGRP : Kalsitonin gen-ilişkili peptid 

GSK3β : Glikojen sentazkinaz 3 beta 

 
3.9. Şekil, Resim ve Tablolar Listesi 

Şekiller ve resimler tez metni içerisinde, ilk değinildiği ifade de yer almalıdır. 

Fotoğraflar ve grafikler resim olarak adlandırılmalıdır. 

Tablo başlığı tablonun üstüne, açıklamaları altına yazılmalı, metin alanı satır başından 

(girinti olmadan) başlatılmalı ve satır aralığı bir olarak ayarlanmalıdır. Tablo açıklamalarının 

yazımında da “blok” sistemi korunmalı, açıklamaların bir satırdan daha uzun olması halinde, 

bütün satırlar, açıklamanın satır başı hizasından başlamalıdır. Tablo ve şekil başlık ve 

açıklamalarının sonuna nokta konulmalıdır. 

Bir sayfadan küçük olan tablolar bölünmemelidir. Bir sayfadan daha büyük olan 

tablolar, bir sayfa boyutunda (uygun bir yerden) bölünmelidir. Tablonun devamı bir sonraki 

sayfada aynı tablo numarası ile ve aynı başlıkla verilmeli ancak, tablo numarasından sonra 

“Devam” ibaresi yazılmalıdır. 

Örnek Tablo: 

Tablo 4.2. Gebelerin PBE’den alabilecekleri Puan Ortalamalarının Dağılımı. 

 

Tablo 4.2. Gebelerin PBE’den alabilecekleri Puan Ortalamalarının Dağılımı (Devam). 

 

Örnek Şekil:  
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Şekil 1. Organizasyon Şeması 

 
Kaynak: İleri, 2018: 15. 

 

Metinde geçen formüller ayrı paragraf halinde yazılmalı, önce ve sonra gelen 

paragraflarla arasında bir satır boşluk bırakılmalıdır. 

Tezde yer alan şekil, resim ve tablolar için ayrı ayrı kendi içinde numaralandırılmış 

liste oluşturulmalıdır. Şekil, resim ve tablo listesi, tezde geçiş sırasına göre ve tezdeki 

başlıklarıyla aynı olacak şekilde ve içindekiler listesinin sayfa düzeninde hazırlanmalı, 

karşılarına sayfa numaraları eklenmelidir. 

Bireylerin kimliğini belli edecek tarzda şekil (resim) konulmamalıdır. Hasta ya da 

deneklerin resimlerinde gözler, kimliği belli etmeyecek şekilde bantlanmalıdır. Özel 

durumlarda, teze konulacak gözleri bantlı olmayan resimlerin yayınlanması için fotoğrafı 

çekilen kişiden izin alındığına ilişkin ibare bulunmalıdır. 

Örnek Şekiller Dizini: 

 Şekil No Sayfa No 
 

Şekil 4.1. Gebelerin Sosyo-Demografik Özelliklerinin Dağılımı… ..................................... 30 

Şekil 4.2. Gebelerin PBE’den alabilecekleri Puan Ortalamalarının Dağılımı… ................... 31 

 

 

 

 
Örnek Tablolar Dizini: 

Tablo No Sayfa No 
 

Tablo 4.1. Gebelerin Sosyodemografik Özelliklerinin Dağılımı… ....................................... 20 

Tablo 4.2. Gebelerin PBE’den alabilecekleri Puan Ortalamalarının Dağılımı ....................... 21 

 

 

3.10. Türkçe Özet Sayfası 

Özetin amacı, okuyucuya tezin tamamı konusunda fikir vermektir. Bu nedenle özette 

araştırmanın “niçin yapıldığı” (ele alınan problemin kısa bir tanımı ve çalışmanın amacı), 

“nasıl yapıldığı” (gereç ve yöntem), “ne bulunduğu” (bulgular) ve “bulguların ne anlam 

taşıdığı” (nihai sonuçlar) soruları cevaplanmış olmalıdır. Ancak alt başlıklar 
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kullanılmamalıdır. 

Özet başlığı, Baş harfleri büyük harf, koyu punto ile ortalanarak yazılmalıdır. Daha 

sonra tezin adı tam olarak, sözcük baş harfleri büyük seçilerek, koyu punto ile yazılmalıdır. 

Tez sahibinin kimliği, danışmanı/danışmanları, hangi programda ne tezi olarak yapıldığı ve 

yılı ibareleri koyu (bold) harflerle yazılmalıdır. Başlıktan ve diğer bilgiler verildikten sonra 

1,5 aralık boşluk bırakılarak, özet metni 1 aralıkla yazılmalıdır. 

 

 
Özet metni: Times New Roman, 10 punto ve 1 satır aralığıyla yazılmalıdır. Özetin en 

sonuna 1,5 aralık boşluktan sonra, koyu punto ile “Anahtar Kelimeler” başlığı açılmalı ve aynı 

satırda devam ederek, tezle ilgili en az üç, en fazla beş anahtar sözcük ya da deyim, alfabetik 

sıralanmış, birinci anahtar kelimenin ilk harfi büyük diğerleri küçük ve virgülle ayrılarak 

yazılmalıdır. Özet metni 350 kelimeyi geçmeyecek şekilde Ek 8a’daki gibi hazırlanmalıdır. 

Özetin bir sayfaya sığdırılması tercih edilmelidir, ancak iki sayfayı kesinlikle aşmamalıdır. 

 

3.11. İngilizce Özet (Abstract) Sayfası 

İngilizce özet, Türkçe özetin karşılığı olmalıdır (İçindekiler Sayfası için Ek 8b’ye 

bakınız). 

4. TEZ METNİ 

 
 

1. GİRİŞ VE AMAÇ 

Bu bölüm, okuyucuyu konuya hazırlayıcı nitelikte açık, sade, özlü, kısa bilgiler 

içermelidir. Öncelikle doğrudan tezin konusu ile ilgili bilgiler verilmeli, tezin önemi, konuyu 

çalışma nedenleri, bilime katkı ve/veya yöntem açısından ne gibi yenilikleri hedeflediği 

yazılmalıdır. Bilgiler kaynaklar ile desteklenmeli ve yorum yapılmadan verilmelidir. Bu 

bölümün son paragrafı amaç cümlesiyle bitirilmelidir. Kullanılacak bilgi orijinal kaynağından 

edinilmeli, bu amaçla ikincil kaynaklar kullanılmamalıdır. 

2. GENEL BİLGİLER 

Bu bölümün amacı, tez çalışmasının anlaşılırlığına fayda sağlayacak güncel literatür 

bilgilerinin verilmesidir. Tez konusunun teorik ve pratik temelleri ile ilgili literatür çalışmaları 

belli bir düzen ve sistematik biçimde özetlenmeli, gerektiğinde alt başlıklar da kullanılarak 

ayrıntılı bilgiler verilmelidir. Alt başlıklar konunun genel akışına uygun olmalı, genelden 
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özele doğru gidilerek konu tez çalışmasına getirilmelidir. 

 
3. GEREÇ VE YÖNTEM 

Bu bölümde, tez çalışmasının yeri ve tarihi, araştırmanın tipi, evreni ve örneklemi, 

örnekleme yöntemi, varsa araştırma soruları/hipotezi, değişkenler, değişken tanımları ve 

ölçüm biçimleri, veri toplama araçları, veri toplama yöntemi, verileri analiz biçimi, 

gerekiyorsa sınırlılıklar ve karşılaşılan güçlükler açıklanmalıdır. Gereç ve yöntem bölümü, 

başka araştırmacıların aynı yöntemle çalışmayı tekrarlayabilmesine imkan verecek nitelikte 

ayrıntılı olmalıdır. Kullanılan gereç ve yöntem daha önce başka araştırmacılar tarafından 

kullanılmış ve yayınlanmışsa bu kaynaklara atıf yapılmalı, varsa değişiklik yapılan bölümler 

ayrıntılı olarak belirtilmelidir. Okuyucuya kolaylık sağlaması açısından, gereç ve yöntem 

bölümü alt başlıklara ayrılabilir. 

Canlılar üzerinde uygulama yapılarak gerçekleştirilecek her türlü araştırmada, belirli 

etik kurallara uyulması zorunlu olduğundan, araştırmaya başlamadan önce ilgili etik 

kurullardan izin belgesi alınmalı, etik kurul onayı, tarihi ve numarasıyla birlikte bu bölümde 

belirtilmeli, etik kurul onayı tez metninin sonunda ekler bölümünde yer almalıdır. 

 
4. BULGULAR 

Bu bölümde, amaçlar ve araştırma soruları/hipotezleri doğrultusunda incelenen, 

problem çözümüne ışık tutucu nitelikteki bütün bulgular verilmelidir. Burada yalnızca, 

çalışmanın sonuçları, kullanılan istatistiksel yöntem ve sonuçların analizi ile elde edilen 

anlamlılık düzeyleri belirtilmeli, yorum yapılmamalıdır. Bulguların sunumunda tablo, resim 

ve şekil gibi anlatım araçlarından yararlanılabilir. Rakamsal sunumlarda, rakamların eşit 

basamaklar halinde verilmesi standardizasyon açısından önemlidir. Ondalık ifadesi içeren 

rakamsal veriler tez içerisinde sunulurken, virgülden sonra iki hane olacak şekilde 

yuvarlanmalıdır (Örnek: 0,526 yerine 0,53). Tablolar aşağıdaki örnekte gösterildiği gibi 

hazırlanmalıdır. 

 
 

Örnek Tablo: 

 

 
Tablo 4.1.1. Gebelerin Sosyodemografik Özelliklerine Göre GPSDÖ Toplam Puan 

Ortalamasının Karşılaştırılması (n: 306). 
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Özellikler n 
GPSDÖ x±SS 

Test Değeri p 

Yaş     
 

18- 34 yaş 245 3,99±0,44 1,600 0,111 

≥ 35 yaş 
Eşin çalışma durumu 

61 3,89±0,39   

Çalışıyor 295 3,98±0,43 1,100 0,275 

Çalışmıyor 11 3,88±0,36   

 
 

5. TARTIŞMA 

Tartışma bölümü, tezin yorum kısmıdır. Elde edilen bulgular bu konuda yapılan diğer 

araştırmalarla karşılaştırılmalı, onlara benzer ve onlardan farklı tarafları ortaya konulmalı, 

literatüre uyan ve uymayan sonuçlar muhtemel nedenleri ile birlikte tartışılmalı, son olarak 

bulguların ne anlama geldiği yorumlanmalıdır. Araştırma soruları/hipotezler kuruldu ise elde 

edilen sonuçların ileri sürülen araştırma soruları/hipotezi destekleyip desteklemediği, 

araştırma soruları/hipotezin doğrulanıp doğrulanmadığı belirtilmelidir. Tartışma, bulguların 

sunum sırasına göre yapılmalıdır. Araştırmanın amacıyla ilgili olmayan bulgular 

tartışılmamalıdır. Tartışma ışığında ulaşılan sonuçlar bu bölümde 1-2 sayfada özetlenmeli, 

giriş bölümünde hedeflenen amaca ne ölçüde ulaşıldığı belirtilmelidir. 

6. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Tartışma ışığında ulaşılan sonuçlar bu bölümde 1-2 sayfada özetlenmeli, giriş 

bölümünde hedeflenen amaca ne ölçüde ulaşıldığı belirtilmelidir. 

7. KAYNAKLAR 

Kaynak dizini, büyük harflerle ve sola dayalı olarak “KAYNAKLAR” başlığı ile 

başlamalı, başlıktan sonra 12 punto aralık bırakılarak dizine geçilmelidir. 

Kaynak dizini tez ana metninden iki punto küçük harflerle (10 punto), 1 satır aralığı ile 

yazılmalıdır. Her bir kaynağın başlangıcı metin bloğu sol kenarına dayalı, diğer satırları 0,5 

cm içerden başlatılmalıdır. Her kaynaktan sonra 6 punto aralık bırakılmalıdır. 

Kaynak kullanımı ile ilgili listeleme örnekleri aşağıda detaylı olarak gösterilmiştir. 

Ayrıca, genel bir akademik etik kural olarak, kullanılan kaynakların araştırmacının elinde 

bulunması gerekmektedir. 

 

Metin İçinde Kaynakların Gösterimi 

Kaynakların metin içerisinde uygun şekilde, dengeli ve doğru olarak kullanılması 
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gerekir. Bir kaynağın tam metni okunarak kullanılması gereklidir. Tez içerisindeki tüm 

kaynaklar tarih sırasına göre sıralanmalıdır. Tez metni içinde kaynak kullanımı aşağıda 

verilen örneklere göre yapılmalıdır. 

 

 
a. Cümle başında kaynak kullanma Tek yazar varsa: 

Grattan (1997), erkek sıçanların hipotalamuslarındaki GABAerjik aktivitenin, 

dişilerinkine oranla daha fazla olduğunu göstermiştir. 

 

İki yazar varsa: 

Grattan ve Selmanoff (1997), erkek sıçanların hipotalamuslarındaki GABAerjik 

aktivitenin, dişilerinkine oranla daha fazla olduğunu göstermiştir. 
 

Üç veya daha fazla yazar varsa: 

Grattan ve ark. (1997), erkek sıçanların hipotalamuslarındaki GABAerjik aktivitenin, 

dişilerinkine oranla daha fazla olduğunu göstermiştir. 

 
b. Cümle ortasında veya sonunda kaynak kullanma Tek yazar varsa: 

Yapılan bir çalışmada erkek sıçanların hipotalamuslarındaki GABAerjik aktivitenin, 

dişilerinkine oranla daha fazla olduğu gösterilmiştir (Grattan 1997). 

İki yazar varsa: 

Yapılan bir çalışmada erkek sıçanların hipotalamuslarındaki GABAerjik aktivitenin, 

dişilerinkine oranla daha fazla olduğu gösterilmiştir (Grattan ve Selmanoff 1997). 

Üç veya daha fazla yazar varsa: 

Yapılan bir çalışmada erkek sıçanların hipotalamuslarındaki GABAerjik aktivitenin, 

dişilerinkine oranla daha fazla olduğu gösterilmiştir (Grattan ve ark. 1997). 

 

c. Aynı cümle için birden fazla kaynak kullanılacaksa tarih sıralaması eskiden 

yeniye doğru olmalıdır. 

Yapılan çalışmalarda erkek sıçanların hipotalamuslarındaki GABAerjik aktivitenin, 

dişilerinkine oranla daha fazla olduğu gösterilmiştir (Grattan ve ark. 1997; Gold 2003; Hall ve 

Kimura 2012). 

 



17 
 

d. Aynı yazar/yazarların aynı yıl yaptıkları çalışmalar kaynak olarak 

kullanılacaksa gün/ay olarak eski olana a, diğerine de b şeklinde eklemeler yapılmalıdır. 

Yapılan çalışmalarda erkek sıçanların hipotalamuslarındaki GABAerjik aktivitenin, 

dişilerinkine oranla daha fazla olduğu gösterilmiştir (Grattan ve ark. 1997a; Grattan ve ark. 

1997b). 

 

e. Aynı yazar/yazarların farklı yıllarda yaptıkları çalışmalar cümle başında 

kaynak olarak kullanılacaksa tarih sıralaması eskiden yeniye doğru olmalıdır. 

Grattan ve ark. (1997, 2003, 2006), erkek sıçanların hipotalamuslarındaki GABAerjik 

aktivitenin, dişilerinkine oranla daha fazla olduğunu göstermiştir. 

f. Yazarı bir organizasyon veya bir çalışma grubu olan kaynakların 

gösterilmesi 

Dünya Sağlık Örgütü (World Health Organization, WHO 2012) tarafından… 

Türk Farmakoloji Derneği’nin (TFD 2011) açıklamasına göre… 

 
g. Yazarı belli olmayan kaynakların kullanımı 

Merriam-Webster Sözlüğüne göre diyabet,….anlamına gelmektedir (Merriam-Webster’s 

Collegiate Dictionary 2003). 

 

h. Resmi Gazetede yayınlanan yasa ve yönetmeliklerin kaynak olarak 

kullanılması Resmi Gazetede yayınlanan yeni yasa tasarısına göre… (TC Resmi Gazete, 

31 Ağustos 2012, Sayı: 4567). 

 

 
i. Sözlü, yazılı veya elektronik posta ile yapılan görüşmelerin kaynak olarak 

verilmesi 

Harward Üniversitesi Moleküler Genetik Anabilim Dalı Başkanı ile yaptığımız 

görüşmede 

… sonucuna varıldı (RT Hall 2012, sözlü görüşme). 

 

 
j. Web sayfalarının kaynak olarak kullanılması 

Parkinson Derneği’nin web sayfasında yayınlanan bir rapora göre dünyada 2 milyondan 

fazla Parkinson hastası bulunmaktadır (http://www.parkinson.org 31 Ağustos 2012). 

 

http://www.parkinson.org/
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k. Bilgisayar programlarının kaynak olarak verilmesi 

Verilerin istatistiksel analizi için SPSS version 16.01 (SPSS 2012) kullanıldı. 

 

 

 
Kaynaklar Listesinde Gösterim 

Tezde adı geçen ve çalışma esnasında yararlanılan tüm kaynaklar, türlerine göre 

öngörülen şekillerde, ekler bölümünden önce, sonuçlar ve tartışma bölümünden sonra 

kaynaklar bölümünde ve metindeki geçiş sırasına göre verilir. Dergilerin isimleri Index 

Medicus’a uygun olarak kısaltılmış biçimde verilir. İndekse girmeyen dergi isimlerinde 

kısaltılma yapılmaz. Bütün yazarların soyadlarının ve adlarının ilk harfi büyük harflerle 

yazılmalı ve soyadından sonra bir karakter boşluk bırakılmalıdır. Yazarların birden fazla adı 

varsa, adların ilk harfi arada boşluk bırakılmaksızın yazılmalıdır. Kaynak Listesinde beş 

yazara kadar olan makalelerde bütün yazarlar belirtilmelidir. Yazar sayısı 5’den fazla olan 

makalelerde ilk 5 yazardan sonra, ingilizce makalelerde “et al.”, Türkçe makalelerde “ve ark.” 

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

uyulur. 

a.  Tam Metin Makaleler İçin Aşağıdaki Örneklerdeki Gibi Pubmed’deki Format 

Kullanılmalıdır. 

(Yazarın soyadı) (Adının ilk harfi), (İkinci yazarın soyadı) (adının ilk harfi), (..). 

Makalenin adı (İlk harf büyük sonrakiler küçük harfle başlar). Dergi adı kısaltması, 

Yayınlandığı Yıl; cilt: ilk sayfa-son sayfa şeklinde yazılır. Uluslararası kısaltması olmayan 

dergilerin tam adı yazılmalıdır. 

 
Örnekler: 

Hulshof HJ, Novati A, Luiten PG, den Boer JA, Meerlo P. Despitehigherglucocorticoid 

levelsand stres responses in femalerats, bothsexesexhibitsimilarstress-induced changes in 

hippo campalneuro genesis. Behav Brain Res. 2012; 234(2): 357-64. 

Porter NM, Bohannon JH, Curran-Rauhut M, Buechel HM, Dowling AL, et al. Hippocampal 

CA1 Transcriptional Profile of Sleep Deprivation: Relationto Agingand Stress. PLoSOne. 

2012; 7(7): e40128. 

Yang M, Kim JS, Kim J, Jang S, Kim SH, et al. Acute treatment with methotrexate induced 

hippocampal dysfunction in a mouse model of breast cancer. Brain ResBull. 2012; 89 (1-

2): 50-6 
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b. Bir Tezden Kaynak Verilecekse Aşağıdaki Format Kullanılmalıdır. Örnek: 

Alıcı M. Obez hastalara verilen davranış modifikasyonu eğitiminin etkinliği. Marmara 

Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fizyoloji Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 

İstanbul, 2007 (Tez Danışmanı: Prof. Dr. Ahmet Mutlu). 

c. Basılı Kongre/Sempozyum Kitabındaki Bir Sunumundan Kaynak Verilecekse 

Aşağıdaki Format Kullanılmalıdır. 

Örnek: 

Kim KH, Inan SY, Berman RF, Pessah IN. Nanomolar PCB 95 alters in 

vitroneuroplasticity in the rathippocampal slicepreparationandlactationalexposure in 

vivoenhancesseizuresusceptibility. 45
th

Annual Meeting of Society of Toxicology, 

TheToxicologist, Supplement of Toxicological Sciences 2006; 90(1): 10, San Diego, 

California, USA. 

 

d. Tek Editörlü Bir Kitaptan Kaynak Verilecekse Aşağıdaki Format Kullanılmalıdır. 

Örnek: 

Burns DD. When PanicAttacks. Broadway Books,Inc. 2006, 3
rd

 Edition, New York, 

USA, p: 142-67. 

 

e. Çok Editörlü Bir Kitaptan Kaynak Verilecekse Aşağıdaki Format Kullanılmalıdır. 

Örnek: 

Charney DS, Mihic SJ, Harris RA. Hypnoticsand Sedatives. In: Goodman&Gilman’s The 

Pharmacological Basis of The rapeutics. Eds: Hardman JG, Limbird LE. The Mc 

Graw-Hill Companies, Inc. 2001, 10
th

 Edition, New York, USA, p: 399-405. 

 
f. Bir Cd/Dvd/Blue-Ray İçinden Kaynak Verilecekse Aşağıdaki Format 

Kullanılmalıdır. 

Örnek: 

Sheridan D. Small Wonders Child birth Education DVD 2009. 

 

 
g. Bir Kurum/Kuruluş/Organizasyon Kaynak Olarak Verilecekse Aşağıdaki 

Format Kullanılmalıdır. 

Örnek: 
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Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of High 

Blood Pressure (JNC). The Seventh Report of the Joint National Committee on 

Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure (NIH 

Publication No: 03-5233), 2003, U.S. Department of Healthand Human Services, 

Washington, DC, USA. 

h. Bir Sözlük Kaynak Olarak Verilecekse Aşağıdaki Format Kullanılmalıdır. 

Örnek: 

Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary. Merriam-Webster, Inc. 2003, 3
rd

 Edition, 

Boston, USA, p:141. 

i. Bir İnternet Sitesi Kaynak Olarak Verilecekse Aşağıdaki Format 

Kullanılmalıdır. 

Örnek: 

http://www.histosearch.com/histonet/Dec05A/HistonetRE.QuantumdotIHC.html (03 

Eylül 2012) 

 

 
j. Bir Bilgisayar Programı Kaynak Olarak Verilecekse Aşağıdaki Format 

Kullanılmalıdır. 

Örnek: 

SPSS version 16.01, SPSS Inc. 2012 

 

 
k. Resmi Gazeteden Bir Bilgi Kaynak Olarak Verilecekse Aşağıdaki Format 

Kullanılmalıdır. 

Örnek: 

T.C. Resmi Gazete, 08 Mart 2012, Sayı: 28227 

 

 
l. Sözlü/Yazılı/Elektronik Posta İle Yapılan Görüşmeler Kaynak Olarak 

Verilecekse Aşağıdaki Format Kullanılmalıdır. 

Örnek: 

Hall RT. Sözlü Görüşme, 16 Ağustos 2012. Colins 

M. Elektronik Posta, 03 Eylül 2012. 

 

 
m. Bir Gazete Makalelerinin Kaynak Olarak Gösterrilecekse Aşağıdaki Format 

Kullanılmalıdır.  

Gazete makalelerinin kaynak olarak gösterilmesi durumunda, Gazete adı, yayımlandığı gün, 

http://www.histosearch.com/histonet/Dec05A/HistonetRE.QuantumdotIHC.html
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ay, yıl, makale (haber) adı, sayfa numarası şeklinde yazılmalıdır. 

Örnek: 

 
Resmi Gazete, 17.06.2005. 24848 sayılı “Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesine Dair 

Yönetmelik”, s: 45. 

 

 
8. 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. Bu bölümde yer alacak her bir açıklama için uygun bir “başlık” seçilmeli ve 

bunlar, sunuş sırasına göre Ek 1, Ek 2, Ek 3, ... şeklinde adlandırılmalıdır. 

 
Örnek: 

Ek1: Etik Kurul Onayı 

Ek 2: Tezden Üretilmiş Yayınlar (varsa) makalenin yayınlanmış hali tezin sonuna eklenir. 

 
 

Metin içinde eklere yapılan göndermeler (Bkz. Ek..) şeklinde olmalıdır. Her bir ek 

bölümü, sayfa başı yapılarak başlamalı ve sayfa numaraları, bir önceki bölümün sayfa 

numaralarını izlemelidir. Ekler, “İÇİNDEKİLER” dizininde sırasıyla ve eksiksiz olarak 

verilmelidir. 

 

9. ÖZGEÇMİŞ 

Tezi hazırlayan yüksek lisans veya doktora öğrencisinin kısa akademik özgeçmişi bu 

bölümde yer almalıdır. Özgeçmişin sonuna iletişim bilgileri de eklenmelidir (Ek 9). 
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Ek 1: Tez Planı 

İÇİNDEKİLER 

Tez Kapağı ve İç Kapak 

Ön Sayfalar ve Dizinler 

İçindekiler 

Tez Onay Sayfası 

Beyanat 

Benzerlik Raporu 

Önsöz ve Teşekkür 

Kısaltmalar ve Simgeler Listesi 

Şekil, Resim ve Tablolar Listesi 

ÖZET 

ABSTRACT 

1. GİRİŞ VE AMAÇ 

2. GENEL BİLGİLER 

3. GEREÇ VE YÖNTEM 

4. BULGULAR 

5. TARTIŞMA 

6. SONUÇ VE ÖNERİLER 

7. KAYNAKLAR 

8. ÖZGEÇMİŞ 

9. EKLER 



 

 

Ek 2a: Dış Kapak Sayfası (Doktora) 
 



 

 

 

Ek 2b: Dış Kapak Sayfası (Yüksek Lisans) 
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Ek 3: İç Kapak Sayfası 
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2, 5 cm 

T.C. 

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ 

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 

 
………. Anabilim Dalı 

(Cambria normal 14 punto) 

 
Yüksek Lisans Tezi/Doktora Tezi 

 

 

 
TEZ BAŞLIĞI 

(Cambria bold 14 punto büyük harf) 

 

4 cm 2, 5 cm 

Adı SOYADI 

(Cambria bold 14 punto, soyad büyük harf) 

 

 
 

Danışman 

Ünvanı, Adı SOYADI 

(Cambria normal 14 punto, soyad büyük harf) 

 

“Proje Desteği varsa destekleyen kuruluş ve proje no (Camria normal, 12 Punto) Bu 

araştırma Necmettin Erbakan Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 

Koordinatörlüğü tarafından ....................... proje numarası ile desteklenmiştir. 

 
Konya–YILI 

(Cambria bold 14 punto) 

 
2,5 cm 
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Ek 4: Tez Onay Sayfası 

Necmettin Erbakan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü …….…… Anabilim Dalı 

Yüksek Lisans/Doktora Öğrencisi Adı SOYADI’nın “Tezin Adı………..” başlıklı tezi 

tarafımızdan incelenmiş; amaç, kapsam ve kalite yönünden Yüksek Lisans/Doktora Tezi 

olarak kabul edilmiştir. 

KONYA/Gün Ay Yıl 
 

 

 
 

Tez Danışmanı Ünvanı Adı Soyadı 

Üniversitesi /Fakülte/Anabilim Dalı 

İmza 

 
Üye 

 
Ünvanı Adı Soyadı 

Üniversitesi/Fakülte/Anabilim Dalı 

 
İmza 

 

Üye 
 

Ünvanı Adı Soyadı 

Üniversitesi/Fakülte/Anabilim Dalı 

 

İmza 

 

Üye Ünvanı Adı Soyadı 

Üniversitesi/Fakülte/Anabilim Dalı 

 

İmza 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Yukarıdaki tez, Necmettin Erbakan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yönetim 

Kurulunun …/…/20.. tarih ve …../……sayılı kararı ile onaylanmıştır. 

Prof. Dr. Kısmet Esra NURULLAHOĞLU ATALIK 

Enstitü Müdürü 

İmza 
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Ek 5 :Tez Beyan Sayfası 

 

 

 
BEYANAT 

Bu tezin tamamının kendi çalışmam olduğunu, planlanmasından yazımına kadar hiçbir 

aşamasında etik dışı davranışımın olmadığını, tezdeki bütün bilgileri akademik ve etik 

kurallar içinde elde ettiğimi, tez çalışmasıyla elde edilmeyen bütün bilgi ve yorumlara kaynak 
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patent ve telif haklarını ihlal edici bir davranışımın olmadığını beyan ederim. 
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