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HALİÇ ÜNİVERSİTESİ  

 LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ 

….… ANABİLİM/ANASANAT DALI 

          ……………………………. PROGRAMI (12 pt) 
 

 

 

 

 

TEZ BAŞLIĞI BURAYA GELİR 

GEREKLİ İSE İKİNCİ SATIR 

GEREKLİ İSE ÜÇÜNCÜ SATIR 
 

 

 

 

 

DÖNEM PROJESİ/ YÜKSEK LİSANS TEZİ / DOKTORA TEZİ  

 

 

 

 

 

Hazırlayan 

Öğrenci Adı SOYADI 

 

 

 

 

 

Tez Danışmanı 

Dr. Öğr. Üyesi / Doç. Dr. / Prof. Dr. Adı SOYADI 

 

 

 

 

 

 

 

İSTANBUL 

Tezin Savunulduğu Ay Yıl 

Danışman 

bilgisi 

yazılmalıdır. 

İkinci danışman 

var ise kapak 

sayfasında ikinci 

danışmanın adı 

soyadı 

yazılmamalıdır. 
 

Bu bir nottur, 

çıktı almadan 

önce siliniz. 

 

DIŞ KAPAKTIR. 

Dönem Projesi Beyaz Karton, Tezli Yüksek 

Lisans lacivert, Doktora/Sanatta Yeterlik 

siyah bez ciltte basılmalıdır. 

 

Bu bir nottur, çıktı almadan önce siliniz. 

Sadece Ad SOYAD 

yazılmalıdır. Ünvan 

yazılmamalıdır. Adın ilk 

harfi büyük, soyadın 

tamamı büyük harflerle 

yazılmalıdır. 

Bu bir nottur, çıktı 

almadan önce siliniz. 

Anabilim/Anasanat dalı adı 

yazılmalıdır. Örneğin; 

PSİKOLOJİ ANABİLİMDALI 

Program adı tamamen 

yazılmalıdır. Örneğin; KLİNİK 

PSİKOLOJİ TEZLİ YÜKSEK 

LİSANS PROGRAMI 

 

Bu bir nottur, çıktı almadan 

önce siliniz. 



 

 

 

 

 

 

 

 

  
Bu sayfa boş bırakılacaktır. 

 

Bu bir nottur, çıktı almadan önce siliniz. 
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TEZ BAŞLIĞI BURAYA GELİR 

GEREKLİ İSE İKİNCİ SATIR 

GEREKLİ İSE ÜÇÜNCÜ SATIR 
 

 

 

 

 

YÜKSEK LİSANS TEZİ / DOKTORA TEZİ / DÖNEM PROJESİ 

 

 

 

 

 

Hazırlayan 

Öğrenci Adı SOYADI 

 

 

 

 

 

Tez Danışmanı 

Dr. Öğr. Üyesi / Doç. Dr. / Prof. Dr. Adı SOYADI 

 

 

 

 

 

 

 

İSTANBUL 

Tezin Savunulduğu Ay Yıl 

Anabilim/Anasanat dalı adı 

yazılmalıdır. Örneğin; 

PSİKOLOJİ ANABİLİMDALI 

Program adı tamamen 

yazılmalıdır. Örneğin; KLİNİK 

PSİKOLOJİ TEZLİ YÜKSEK 

LİSANS PROGRAMI 

 

Bu bir nottur, çıktı almadan 

önce siliniz. 

Danışman bilgisi 

yazılmalıdır. İkinci 

danışman var ise kapak 

sayfasında ikinci 

danışmanın adı soyadı 

yazılmamalıdır. 
 

Bu bir nottur, çıktı 

almadan önce siliniz. 
 

Sadece Ad SOYAD 

yazılmalıdır. Ünvan 

yazılmamalıdır. Adın 

ilk harfi büyük, 

soyadın tamamı 

büyük harflerle 

yazılmalıdır. 

 

Bu bir nottur, çıktı 

İÇ KAPAKTIR. 

 

Bu bir nottur, çıktı almadan önce siliniz. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tez savunma sınavı esnasında imzalanan M6- Yüksek Lisans Tez / 

Dönem Projesi Onay Sayfası / D15- Doktora Tez Onay Sayfası belgesi 

bu sayfaya yerleştirilecektir. 

 

*Bez ciltli tezin içine orijinal nüsha, CD’nin içerisindeki tezin pdf 

haline ise imzasız taratılmış hali yerleştirilecektir. 

NOT: Tez “Onay Sayfası”, tezi kabul eden jürinin kabul ve onayını içerir. Onay formu, 

tezin kesin kabulünden sonra jüri tarafından doldurulur. Tez Onay Sayfası, tezin teslim 

edildiği üniversite, enstitü, ABD ve program adını, tez başlığını, kimin tarafından 

hazırlandığını, tez savunma tarihini, tez danışmanı ve diğer jüri üyelerinin isimlerini içerir. 

Tez Onay Sayfasına numara verilmez ve tez ciltlenirken iç kapaktan sonra eklenir. 

 



 

 

Alınan intihal raporunun çıktısı Tez / Dönem Proje  danışmanına 

imzalatılarak buraya eklenecektir. (mavi kalem ile ıslak imzalı 

olmalıdır) 

 

Bu bir nottur, çıktı almadan önce siliniz. 

Tez yazımı tamamlandıktan sonra Turnitin üzerinden alınan benzerlik raporu tezin 

bu bölümüne eklenmelidir.  

Benzerlik (İntihal) oranı dönem projeleri için en fazla %30, yüksek lisans tezleri için 

%20, Doktora/Sanatta Yeterlik tezi için %15 olmalıdır. 
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4 cm 2,5 cm 

5 cm 

… /… / 20.. 

TEZ ETİK BEYANI 

 

(Dönem Projesi / Yüksek Lisans Tezi / Doktora Tezi / Sanatta Yeterlik) ….. 

olarak sunduğum “………..….” başlıklı bu çalışmayı başından sonuna kadar 

danışmanım …. Unvan Ad, Soyad …. ’ın sorumluluğunda tamamladığımı, 

verileri/örnekleri kendim topladığımı, deneyleri/analizleri ilgili laboratuvarlarda 

yaptığımı/yaptırdığımı, başka kaynaklardan aldığım bilgileri metinde ve kaynakçada 

eksiksiz olarak gösterdiğimi, çalışma sürecinde bilimsel araştırma ve etik kurallara 

uygun olarak davrandığımı ve aksinin ortaya çıkması durumunda her türlü yasal 

sonucu kabul ettiğimi beyan ederim.  

 

 

 (İmza)  

(Ad SOYAD)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu bölüm 1,5 satır 

aralığında, Times New 

Roman 12 punto ile 

yazılacaktır. 

Bu bir nottur, çıktı 

almadan önce siliniz. 
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4 cm 2,5 cm 

5 cm 

ÖNSÖZ 

Önsöz bölümünün içerisindeki metinler 1 satır aralıklı yazılır. Tezin ilk sayfası 

niteliğinde yazılan önsöz bir sayfayı geçmemelidir.  

Tezi destekleyen kurumlara ve yardımcı olan kişilere bu kısımda teşekkür 

edilir. Tez Etik Beyanından sonra yerleştirilir. Önsöz metninin altında sağa dayalı 

olarak ad-soyad, sola dayalı olarak ay, yıl biçiminde tarih yazılır.  

 

 

Ay, Yıl                  Ad SOYAD 

 Tarih ve yazar isminin aynı hizada olması gerekir. Adın 

ilk harfi büyük, soyadın tamamı büyük harflerle 

yazılmalıdır. Tezin savunulduğu  Ay ve Yıl yazılmalıdır. 

 

Bu bir nottur, çıktı almadan önce siliniz. 

Yeni paragrafa girerken 1 Tab tuşu (1,25 cm) 

satırbaşı verilmelidir. 
 

Bu bir nottur, çıktı almadan önce 

siliniz. 
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Sayfa yazısı sağ yaslanmalıdır. 

Sayfa bilgisi içeren ana başlıkların (İçindekiler, 

Çizelge Listesi, Şekil Listesi) altında 6 punto 

önce, 12 punto sonrası boşlukla yerleştirilmesi 

gerekmektedir.  

Metin içindeki başlıkların stilleri “BAŞLIK 1”, 

“BAŞLIK 2” gibi ayarlandıktan sonra içindekiler 

listesi otomatik olarak oluşturulmalıdır. 

Bu bir nottur, çıktı almadan önce siliniz. 

4 cm 2,5 cm 

5 cm 

İÇİNDEKİLER 

Sayfa No 

TEZ ETİK BEYANI ................................................................................................... i 

ÖNSÖZ ........................................................................................................................ ii 

İÇİNDEKİLER ......................................................................................................... iii 

KISALTMALAR ...................................................................................................... iv 

SEMBOLLER ............................................................................................................ v 

TABLO LİSTESİ ...................................................................................................... vi 

ŞEKİL LİSTESİ ....................................................................................................... vii 

ÖZET ........................................................................................................................ viii 

ABSTRACT ............................................................................................................. viii 

1. GİRİŞ ...................................................................................................................... 1 

2. LİTERATÜR TARAMASI veya GENEL BİLGİLER ................................... 2 

2.1. Yazı Karakteri ................................................................................................... 2 

2.2. Başlık Dereceleri Yazılışları ............................................................................. 2 

2.2.1. Üçüncü Derece Başlık ................................................................................ 3 
2.2.1.1. Dördüncü derece başlık: ilk harf büyük diğerleri küçük ..................... 3 

2.3. Şekil ve Tablolar ............................................................................................... 3 

2.4. Denklemler ........................................................................................................ 8 

2.5. Metin İçinde Kaynak Gösterme ........................................................................ 9 

2.6. Dipnotlar .......................................................................................................... 14 

2.7. Satır Aralıkları, Düzeni ve Sayfa Numaralama ............................................... 15 

3. GEREÇ VE YÖNTEM .................................................................................... 16 

4. BULGULAR ..................................................................................................... 17 

5. TARTIŞMA ...................................................................................................... 18 

6. SONUÇLAR ..................................................................................................... 19 

7. ÖNERİLER ...................................................................................................... 20 

KAYNAKLAR ......................................................................................................... 22 

EKLER ...................................................................................................................... 25 

ÖZGEÇMİŞ .............................................................................................................. 28 

İÇİNDEKİLER hazırlanırken 1 satır 

boşluk bırakılır. 
Tez içeriğinin bir sıra dâhilinde ve sayfa 

numaralarına göre yer aldığı kısımdır. Konu 

başlıkları ve alt başlıklar ondalık sisteme göre 

kademeli şekilde yazılarak karşılarında 

başlangıç sayfa numaraları gösterilir.  

Ana bölüm başlıkları büyük harflerle ve koyu 

olarak, alt bölüm başlıkları ise ilk harfleri 

büyük olacak şekilde yazılır. 

Bu bir nottur, çıktı almadan önce 

siliniz. 
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4 cm 2,5 cm 

5 cm 

KISALTMALAR 

AIC : Akaike Information Criteria 

ANN : Artificial Neural Network 

App : Appendix 

BP : Backpropagation 

CGI : Common Gateway Interface 

ESS : Error sum-of-squares 

GARCH : Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity 

GIS : Geographic Information Systems 

HCA : Kmeleme Analiz 

Mbps : Megabits per second 

St : Statio

KISALTMALAR 

hazırlanırken 1 satır boşluk bırakılır. 

Kısaltma koyu harflerle yazılır. 

Bu bir nottur, çıktı almadan önce siliniz. 

 

Tezde çok kullanılan ve birden fazla sözcükten oluşan terimler için baş harfleri 

kullanılarak alfabetik olarak kısaltma yapılabilir. Metin içinde kısaltma yapılırken, 

kısaltılan ifade ilk yazılışta tam olarak yazılır ve kısaltması parantez içinde gösterilir. 

Daha sonraki yazımlarda kısaltma kullanılabilir. Kısaltmalar, TDK İmla 

Kılavuzunda belirtilen kurallara göre yapılmalıdır.  

 

Bu bir nottur, çıktı almadan önce siliniz. 
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4 cm 

5 cm 

SEMBOLLER 

C : Dokunun kapasitansı 

H : Isı miktarı 

Mx, My, Mxy : Moment Bileşenleri 

Nx, Ny, Nxy : Normal Kuvvet Bileşenleri 

q : Faz yükü 

t : Zaman 

u,v : Yer değiştirme vektörü bileşenleri 

ᵚ : Açısal hız 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semboller hazırlanırken 1 satır boşluk bırakılır. Semboller koyu, açıklama ise normal 

yazılır. Tezde verilmesi gereken herhangi bir sembol olmaması durumunda ise bu bölüm 

çıkarılabilir. 

 

Bu bir nottur, çıktı almadan önce siliniz. 
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4 cm 

5 cm 

TABLO LİSTESİ 

Sayfa 

Tablo 2.1. Tek Satırlı ve Kolonlar Ortalanmış Tablo .................................................. 5 
Tablo 2.2. Yatay Sayfada Birden Fazla Satırlı Tablo İsimlendirme: Satırlar Aynı 

Hizadan Başlamalıdır ........................................................................................... 7 

Tablo A.1. Ekler Bölümünde Tablo Örneği .............................................................. 27 

 

 

Tablo Listesi hazırlanırken 1 satır 

boşluk bırakılır. 

 

Tabloda hizalama, paragrafların 

sekme ayarlarından yapılmıştır. 

Numaralar örnek olması için 

yazılmıştır. 

 

Bu bir nottur, çıktı almadan önce 

siliniz. 
 

 
ÇİZELGE LİSTESİ 

hazırlanırken 1 satır boşluk bırakılır. 

 

Bir satırı aşan isimlerde satırların 

burada olduğu gibi aynı hizadan 

başlamasına özen gösteriniz. 

 

Bu bir nottur, çıktı almadan önce 

siliniz. 
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4 cm 2,5 cm 

5 cm 

ŞEKİL LİSTESİ 

Sayfa No 

 

Şekil 2.1. Model Yapıları ............................................................................................. 5 
Şekil 2.2. Yatay Tam Sayfa Şekil  ............................................................................... 6 

Şekil A.1. Bölgesel Haritalar: (a) Yağış, (b) Akım, (c) Evapotranspirasyon … ....... 26 
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4 cm 2,5 cm 

5 cm 

ÖZET 

TEZ BAŞLIĞI 

Özet hazırlanırken 1 satır boşluk bırakılır. Türkçe tezlerde, Türkçe özet 200 

kelimeden az olmamak kaydıyla, en fazla 300 kelime olmalıdır. 

Özet, yapılan araştırmayı kısaca tanıtmak üzere tüm bölümleri içerecek şekilde 

hazırlanır. Özette tez çalışmasının amacı, kapsamı, kullanılan yöntem, varılan sonuçlar 

açık ve öz olarak belirtilir. Özette italik yazı tipi, tablo, şekil, grafik, matematiksel 

formüller, semboller , kaynaklara alt veya üst simge, yunan harfleri veya diğer standart 

olmayan simge veya karakterlere yer verilmemelidir. 

Özetlerin başında, birinci dereceden başlık (Başlık 1 stili) formatında tezin adı 

(önce 72, sonra 18 punto aralık bırakılarak ve 1 satır aralıklı olarak) yazılacaktır.  

Başlığın altına büyük harflerle sayfa ortalanarak (Türkçe özet için) ÖZET ve 

(İngilizce özet için) ABSTRACT yazılmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Kelime1, Kelime2, Kelime3. 

Anahtar kelime sayısı en az 3, en fazla 5  olmak kaydıyla 

alfabetik sıra ve italik şekilde 12 punto ile yazılmalıdır. 
Anahtar kelimeler tez içeriği ile ilgili olmalı ve özetin 

altına sola dayalı olarak yazılmalıdır. 
 

Bu bir nottur, çıktı almadan önce siliniz. 
 

Yeni paragrafa girerken 1 Tab tuşu satırbaşı 

verilmelidir. 

 

Bu bir nottur, çıktı almadan önce 

siliniz. 
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5 cm 

4 cm 

2,5 cm 

ABSTRACT 

THESIS TITLE IN ENGLISH HERE 

 

Türkçe tezlerde İngilizce özet de yine 200-300 kelime arasında olmalıdır. 

İngilizce özet, Türkçe özetin karşılığıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Word1, Word2, Word3. 

  

İngilizce tez başlığı buraya yazılır. 
 

Bu bir nottur, çıktı almadan 

önce siliniz. 
 

Anahtar kelimeler en az 3, en fazla 5  olmak 

kaydıyla alfabetik sıra ve italik şekilde 12 

punto ile yazılmalıdır. 

 

Bu bir nottur, çıktı almadan önce 

siliniz. 
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2,5 cm 4 cm 

5 cm ayarını yapmak için, sayfa düzeninden 

aralık için önce kısımda 72 nk. sonra kısmında 

ise 18 nk. seçilmelidir. 

5 cm 

1. GİRİŞ 

Bir tezin metin kısmı, “1. GİRİŞ” kelimesi ile yeni sayfada başlar ve başlık 

yazısından önce 72 nk (aralık), sonra 18 nk (aralık) boşluk bırakılır. 

Giriş bölümü, okuyucunun konuyla ilgili başka yayınları okumaya gerek 

duymadan tezi anlayıp değerlendirebilmesini sağlamak için yeterli temel bilgileri 

içermelidir. Konuyla ilgili olarak sözü edilmek istenen önceki çalışmalar varsa, bunlar 

da giriş bölümünde verilir. Literatür araştırması yapılırken daha önce yapılan teknik 

ve bilimsel çalışmalardaki alıntıların bilgilendirici nitelik ve nicelikte olmasına dikkat 

edilmelidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yeni paragrafa girerken 1 Tab tuşu satırbaşı 

verilmelidir. 

 

Bu bir nottur, çıktı almadan önce 

siliniz. 
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5 cm 

4 cm 2,5 cm 

2. LİTERATÜR TARAMASI veya GENEL BİLGİLER 

Literatür Taraması bölümünde çalışma ile ilgili literatürde yer alan bilgiler 

verilir. Yapılan tez çalışması ile ilgili daha önce yapılan çalışmalardan bahsedilir. 

Konuya hazırlayıcı nitelikteki genel bilgiler verilir. Tez çalışmasına olan gereksinim, 

nedenleri ile ortaya konarak problemin tanımı yapılır ve çalışmanın amacı net bir 

şekilde belirtilir.  

2.1. Yazı Karakteri  

Tez yazımında, 12 punto “Times New Roman” yazı karakteri kullanılmalı ve 

yazı rengi siyah olmalıdır. Tablo ve şekillerdeki yazılar ortalanarak 12 punto “Times 

New Roman” gerekirse 8 puntoya kadar küçültülebilir. Tablo ve şekillerin altına 

yazılacak kaynaklar 10 punto olmalıdır. Tablo ve Şekil numaraları kalın (Bold) 

olmalıdır. Metin dik ve normal harflerle yazılır, koyu (bold) harfler başlıklarda 

kullanılır. İtalik yazı karakteri, sadece gerekli hallerde (Latince isim, kısaltmalar, 

tanım vb.) kullanılabilir. Virgül, nokta gibi tüm noktalama işaretlerinden sonra bir 

karakter boşluk bırakılmalıdır (Örneğin: “Tablo 12.1. Dünya Sağlık Örgütünün 2020 

Verileri” bknz. Sayfa 3). 

Not: Şekil ve tablolar ikinci dereceden sonrası numaralandırılmaz.  

Örneğin:  

Tablo 2.4. DOĞRU 

Tablo 2.4.2. YANLIŞ 

2.2. Başlık Dereceleri Yazılışları 

 

Birinci Derece Alt Başlık  

 

Birinci dereceden alt başlıklar koyu ve başlığı oluşturan kelimelerin ilk harfleri 

büyük yazılır. Örnek: 2. Geleneksel Finans Teorileri 

 

İkinci Derece Alt Başlık  
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İkinci dereceden alt başlıklar koyu ve başlığı oluşturan kelimelerin ilk harfi 

büyük diğerleri küçük yazılır. İlk Harfler Büyük Örnek: 2.1. Beklenen Fayda Teorisi 

2.2.1. Üçüncü Derece Başlık  

Üçüncü dereceden alt başlıklar koyu ve başlığı oluşturan kelimelerin ilk harf 

büyük diğerleri küçük yazılır.  Örnek: 2.2.1. Beklenen Fayda Teorisi 

2.2.1.1. Dördüncü derece başlık: ilk harf büyük diğerleri küçük 

Dördüncü dereceden başlıklar koyu ve sadece ilk harfi büyük yazılır.  

Örnek: 2.2.1.1. Zayıf etkin piyasalar teorisi 

Not: Dördüncü dereceden sonrası numaralandırılmaz.  

2.3. Şekil ve Tablolar 

Tezde yer alan tüm tablo ve şekillere metin içerisinde atıf yapılır. Başka 

kaynaklardan alınan tablo ve şekillere, tablo adı veya şekil adından sonra kaynak 

gösterilmelidir.  

Birden fazla tablo veya şekil aynı sayfaya yerleştirilebilir. Gerekli görülmesi 

halinde tablo veya şekiller Ekler bölümünde verilebilir.  

Tablo ve şekiller ilk rakam bölüm numarası, ikinci rakam ise tablonun veya 

şeklin bölüm içindeki sıra numarası olmak üzere, “Tablo 1.2.” ve “Şekil 1.1.” 

biçiminde numaralandırılır. Numaralandırmanın son noktasından sonra mutlaka bir 

boşluk bırakılır. Her şeklin numarası ve açıklaması şeklin altına, her tablonun 

numarası ve açıklaması ise tablonun üstüne yazılır. Şekil adı, tablo adı veya 

açıklaması ortalanarak yazılır.  

Tablo üst yazısı 1 satır aralığı kullanılarak ve yazıdan önce 12 nk.  (aralık), 

sonra ise 6 nk.  (aralık)  boşluk bırakılmalıdır. Tablo üst yazısı ile tablonun tamamı 

aynı sayfa içinde yer almalıdır. Bir sayfayı aşan büyüklükteki tablolarda 2. sayfa 

başına aynı tablo numarası ve üst yazısı yazılarak, tablo numarası ile üst yazısı arasına, 

parantez içinde (devam) yazılmalıdır.  

Tablodan sonra gelen metin bölümündeki ilk paragraf üstten 12 nk.  

(aralık) alttan 6 nk.  (aralık) boşluk bırakılarak yazılmalıdır. Tablolardan hemen 
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sonra gelecek başlıklar, yukarıda belirtilen başlık formatlarında değişiklik yapılmadan 

aynen kullanılmalıdır.  

Şekil ile şekil alt yazısı arasında 6 nk.  (aralık), sonrasında ise 12 nk. 

(aralık)  boşluk bırakılmalıdır. Şekil ismi bir aralık boşlukla yazılır. Şekil alt yazısı 

ve şeklin tamamı aynı sayfa içinde yer almalıdır. Bir sayfayı aşan büyüklükteki 

şekillerde 2. sayfadaki şeklin sonuna aynı şekil numarası ve alt yazısı yazılarak, şekil 

numarası ile alt yazısı arasına parantez içinde (devam) yazılmalıdır.  

Şekiller metin ile sıralı olacak şekilde formatlanmalıdır. Şekilden önce gelen 

metin bölümündeki son paragraf üstten 6, alttan ise 12 nk.  (aralık) boşluk 

bırakılarak yazılmalıdır. Gerekli hallerde tablolar için kullanılan dipnotlar 1 satır 

aralıklı ve 10 punto olarak yazılmalıdır. 
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Örnek Şekil: 

 

Şekil 2.1. Model Yapıları 

Kaynak: LePichon, X., (1997) 

 

Örnek Tablo: 

 

Tablo 2.1. Tek Satırlı ve Kolonlar Ortalanmış Tablo 

Kolon A Kolon B Kolon C Kolon D 

Satır A Satır A Satır A Satır A 

Satır B Satır B Satır B Satır B 

Satır C Satır C Satır C Satır C 

Kaynak: LePichon, X. (1997) 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

Kaynak 10 punto ve 

ortalanmalı. Kaynak; Soyad, 

adın baş harfi., (Yıl) şeklinde 

olmalıdır. 

Bu bir nottur, çıktı almadan 

önce siliniz. 
 

Kaynak 10 punto ve sola yaslı olmalıdır. 

Kaynak; Soyad, adın baş harfi., (Yıl) şeklinde 

olmalıdır. 

Bu bir nottur, çıktı almadan önce siliniz. 
 

Şekiller ortalanır. 

iki satırın yazıları hizalanır. 

12 punto olmalıdır. 

 

Bu bir nottur, çıktı almadan 

önce siliniz. 

10 punto kalın (Bold) olmalıdır. 
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Şekil 2.2. Yatay Tam Sayfa Şekil  

Kaynak: LePichon, X., (1997) 

 

 

 

 

ÖRNEK ŞEKİL 

Sayfa numarası, kağıt dikey 

tutulduğunda sayfanın kısa 

kenarının alt-ortasına, yatay 

tutulduğunda uzun kenarınının 

alt-ortasına yazılır.  

 

Bu bir nottur, çıktı almadan 

önce siliniz. 
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Tablo 2.2. Yatay Sayfada Birden Fazla Satırlı Tablo İsimlendirme: Satırlar Aynı Hizadan Başlamalıdır 

Parametre 

 

Kolon 2 

 

Kolon 3 

 

Kolon 4 Kolon 5 

Alt 

kolon 

Alt kolon Alt 

kolon 

Alt 

kolon 

Alt 

kolon 

Satır 1 -7.680442 7.6986348 0.00 0.00 0.00 12 12 

Satır 2 140 - 0.50 0.00 0.00 0 0 

Satır 3 37.174357 37.16192697 0.00 0.00 0.00 0 24 

Satır 4 140 - 0.50 0.00 0.00 0 0 

Satır 5 37.174357 37.16192697 0.00 0.00 0.00 0 24 

Satır 6 140 - 0.50 0.00 0.00 0 0 

Satır 7 37.174357 37.16192697 0.00 0.00 0.00 0 24 

Satır 8 140 - 0.50 0.00 0.00 0 0 

Satır 9 37.174357 37.16192697 0.00 0.00 0.00 0 24 

Satır 10 140 - 0.50 0.00 0.00 0 0 

Satır 11 37.174357 37.16192697 0.00 0.00 0.00 0 24 

Satır 12 140 - 0.50 0.00 0.00 0 0 

Satır 13 37.174357 37.16192697 0.00 0.00 0.00 0 24 

Satır 14 140 - 0.50 0.00 0.00 0 0 

Satır 15 37.174357 37.16192697 0.00 0.00 0.00 0 24 

 

Tablo yatay sayfada ise ortalanır.  

Bu bir nottur, çıktı almadan önce siliniz. 
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2.4. Denklemler 

Denklemler 1,5 aralıkla yazılır. Denklemlerden önce ve sonra 6 nk  (aralık)  

boşluk bırakılır. Denklemlerden önce ve sonra boş satır bırakılmaz. Bu durumda 

denklemler ile metin arasında üstte 12 nk  (aralık) , altta 12 nk  (aralık) boşluk 

bırakılmış olur. Denklemlere, ilgili bölüm içinde bölüm numarası ilk numara olmak 

koşuluyla 1’den başlayarak sıra ile numara verilir. Bu numaralar birinci bölümde (1.1), 

(1.2), ...., ikinci bölümde (2.1), (2.2), ... şeklinde, gerekiyorsa aynı denklemin alt 

ifadeleri (1.1a) ve (1.1b) şeklinde denklemin bulunduğu satırın en sağına yazılır (3.1). 

  

ttt yy   11.  (3.1) 

Parametreler tek tek açıklanır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denklem numaralarına metin 

içinde atıf yapılır.  

Bu bir nottur, çıktı almadan 

önce siliniz. 

Denklem numaraları sağa yaslanır, 

kalın (Bold) yazılır.  

Bu bir nottur, çıktı almadan önce 

siliniz. 

Denklemler  metin 

bloğuna ortalı 

olarak hizalandırılır. 

Bu bir nottur, çıktı 

almadan önce 

siliniz. 
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2.5. Metin İçinde Kaynak Gösterme 

Kaynaklar, konuyla ilgili doğrudan yararlanılan basılı materyal ya da diğer 

belgelerdir. Bir kaynak; yazar (lar)’ın ad (lar)’ı, yayın tarihi, yayının başlığı, yayın yeri 

ve yayımcı kurum bilgilerinden oluşur. Kullanılan kaynaklar çalışmaya gerçekten 

katkıda bulunmalı ve güvenilir olmalıdır. Kaynak gösterirken ya doğrudan alıntı 

yapılır ya da başkasının bulgularından/fikrinden yararlanılır. Kaynak gösterme başka 

bir kaynaktan alınan tablo, şekil ve denklemler için de yapılmalıdır. Metin içinde 

bilgisinden yararlanılmayan, bu nedenle atıfta bulunulmayan kaynaklar, kaynaklar 

listesine alınmamalıdır. Alıntı yapılan tüm kaynakların aslının araştırmacının elinde 

olması gerekir. Yararlanılan kaynakların metin içinde gösterilmesi ve kaynakların 

listelenmesi “yazarın soyadı-tarih” sistemine göre yapılacaktır. Sayfada dip not 

şeklinde kaynak gösterilmeyecektir. Yayınlanmamış raporlar, bildiriler, baskıda 

olan çalışmalar, ders notları ve kişisel görüşler kaynak olarak gösterilemez. Web 

sayfaları kaynak olarak kullanılabilir; ancak kullanılan web sayfalarının adresleri 

erişim tarihi ile birlikte metin içinde (http://www.mohid.com, Erişim tarihi: 

29.06.2006.) şeklinde verilmeli; elektronik dergiler hariç kaynaklar listesinin en 

altında gösterilmelidir. Kaynaklar yazılırken aşağıdaki örneklerde verilen bilgiler 

doğrultusunda, belirtilen noktalama ve kısaltmalara göre yazılmalıdır. 

Cümle Başında Kaynak Kullanma 

Örnek: 

Sabuncu (2002), çalışmasında yoğun bakımda hemşirelerde el yıkama oranının 

daha yüksek olduğunu vurgulamıştır.  

Sabuncu’ya (2002) göre yoğun bakımda hemşirelerde el yıkama oranı daha 

yüksektir. 

 

Cümle Sonunda Kaynak Kullanma 

Kaynakların metin içine yerleştirilmesi sırasında, cümle sonunda kaynak 

gösteriminde soyadı ile tarih arasında virgül kullanılmalıdır. 

 

 Örnek:  

Yapılan bir çalışmada yoğun bakımda çalışan hemşirelerde el yıkama oranının 

daha yüksek olduğunu vurgulanmıştır (Sabuncu, 2002). 

 

http://www.mohid.com/
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Dolaylı Kaynaklar (Kaynağa, Bir Başka Yayın İçinden Atıf Yapma)  

Dolaylı kaynak olarak adlandırılan, eldeki bir yayında belirtilen, ancak 

ulaşılamayan başka bir kaynağın aktarılmasından kaçınılmalıdır. Bu tipte bir bilgi 

mutlaka gerekli ise kaynak sayısı en fazla iki ile sınırlandırılmalıdır. Esas/ana kaynağa 

erişmenin olanaksız olduğu durumlarda bilginin ikinci elden aktarıldığı belirtilmelidir.  

Örnek:  

Çalışkan’ın (2006) belirttiğine göre, Yüksel (1978) basınç yaralarında 

beslenmenin etkili olduğunu ifade etmektedir.  

Yüksel (1978) basınç yaralarında beslenmenin etkili olduğunu ifade etmektedir 

(Aktaran: Çalışkan, 2006).  

 

Birden Fazla Kaynağın Aynı Yerde Kullanılması  

Birden fazla kaynağın aynı yerde kullanılması durumunda, kaynaklar en eski 

yayından en yeni yayına doğru tarih sırasına göre dizilmelidir.  

Örnek:  

Sabuncu (2007), Sabuncu ve Şenturan (2008), ve Sabuncu ve ark. (2009) 

yapıkları çalışmalarda el yıkamanın enfeksiyonların yayılmasını engelleyen önemli bir 

faktör olduğunu göstermişlerdir. 

 El yıkama enfeksiyonların yayılmasını engelleyen önemli bir faktördür 

(Sabuncu,2007; Sabuncu ve Şenturan, 2008; Sabuncu ve ark., 2009).  

 

Tek Yazarlı Kaynaklar  

Örnek:  

Sabuncu (2002) çalışmasında yoğun bakımda çalışan hemşirelerde el yıkama 

oranının daha yüksek olduğunu vurgulamıştır. 

 

İki Yazarlı Kaynaklar  

Metin içinde kullanılan kaynak iki yazarlı ise her geçtiği yerde ikisinin de 

soyadı yazılmalıdır. Türkçe yayınlanmış kaynaklarda yazarların soyadları “ve” bağlacı 

ile yabancı dilde yazılmış kaynaklarda “and” bağlacı ile bağlanmalıdır.  

Örnek:  

Sabuncu ve Şenturan (2009) yapıkları çalışmada el yıkamanın enfeksiyonların 

yayılmasını engelleyen önemli bir faktör olduğunu belirtmektedirler.  
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El yıkama enfeksiyonların yayılmasını engelleyen önemli bir faktördür 

(Sabuncu ve Şenturan, 2009). 

El yıkama enfeksiyonların yayılmasını engelleyen önemli bir faktördür (Potter 

and Perry, 2008).  

 

Üç ve Daha Fazla Yazarlı Kaynaklar  

Kullanılan kaynağın üç ya da daha fazla yazarı bulunması durumunda ilk 

yazarın soyadı yazılmalı; Türkçe kaynaklar için “ve ark”, yabancı kaynaklar için “et 

al” ibaresi yayın yılı ile birlikte verilmelidir.  

Örnek: 

Sabuncu ve ark. (2009) yaptıkları çalışmada el yıkamanın enfeksiyonların 

yayılmasını engelleyen önemli bir faktör olduğunu belirtmektedirler.  

Potter et al. (2008) yaptıkları çalışmada el yıkamanın enfeksiyonların 

yayılmasını engelleyen önemli bir faktör olduğunu göstermişlerdir.  

El yıkama enfeksiyonların yayılmasını engelleyen önemli bir faktördür (Potter 

et al., 2008; Sabuncu ve ark., 2009)  

 

Aynı Yazar/Yazarlar Tarafından Aynı Yılda Yapılmış Çalışmalar  

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

içinde yazar/yazarların soyadı verildikten sonra, ayırt etmek için tarihe bitişik olarak 

sıralı bir simge kullanılmalıdır.  

 

Örnek:  

Sabuncu ve Şenturan (2009a; 2009b) yapıkları çalışmalarda el yıkamanın 

enfeksiyonların yayılımsını engelleyen önemli bir faktör olduğunu göstermişlerdir.  

Yapılan çalışmalarda el yıkamanın enfeksiyonların yayılmasını engelleyen 

önemli bir faktör olduğu ifade edilmektedir (Sabuncu ve Şenturan, 2009a; Sabuncu ve 

Şenturan, 2009b)  

 

Aynı Yazarın/Yazarların Farklı Yıllarda Yapmış Olduğu Çalışmalar  

Kaynaklar tek bir yazarın/yazarların, değişik tarihlerdeki yayınları ise bunların 

sıralaması tarih sırasına göre yapılmalıdır.  

Örnek:  
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Sabuncu (2003; 2008), el yıkamanın enfeksiyonların yayılmasını engelleyen 

önemli bir faktör olduğunu ifade etmektedir.  

Birçok çalışmada el yıkamanın önemi vurgulanmaktadır (Sabuncu, 2003; 

2008) 

Sabuncu ve Şenturan (2001; 2005), Sabuncu ve ark. (2002; 2009) 

çalışmalarında el yıkamanın enfeksiyonların yayılmasını engelleyen önemli bir faktör 

olduğunu ifade etmektedirler.      

Birçok çalışmada el yıkamanın önemi vurgulanmaktadır (Sabuncu ve 

Şenturan, 2001; Sabuncu ve Şenturan 2005; Sabuncu ve ark., 2002; Sabuncu ve ark., 

2009).  

 

Birinci İsmi Aynı Diğer İsimleri Farklı Olan, Aynı Yılda Yapılmış Çalışmalar  

Bu türdeki kaynaklarda önce kaynaklardan birinin ilk yazarının soyadı ve tarih; 

sonra diğer kaynağın ilk ve ikinci yazarlarının soyadları ve tarih verilmelidir. Eğer 

kaynakların ilk iki isimleri de aynı ise, ilk kaynak yukarıda açıklandığı gibi yazılmalı, 

ikinci kaynağın ilk 3 yazarının soyadları verilmelidir.  

Örnek:  

Sabuncu ve ark. (2008), Sabuncu, Batmaz ve ark,(2008) yapıkları çalışmalarda 

el yıkamanın enfeksiyonların yayılmasını engelleyen önemli bir faktör olduğunu 

göstermişlerdir.  

Birçok çalışmada el yıkamanın önemi vurgulanmaktadır (Sabuncu ve ark. 

2008; Sabuncu, Batmaz ve ark. 2008).  

 

Yazarı Olmayan Kaynaklar  

Yazarı olmayan (yazarı bir topluluk, kurum vb.) kaynaklarda kitap adı ve basım 

yılı verilmelidir.  

Örnek:  

Empati sözlük anlamı ile kişinin kendisini başka bir bilincin yerine koyarak söz 

konusu bilincin duygularını, isteklerini ve düşüncelerini, denemeksizin anlayabilmesi 

becerisi demektir (TDK sözlüğü, 2005).  

 

Resmi Gazetede Bilgileri / Yayınlanan Yasa ve Yönetmelikler  

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

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

Organ nakli ile ilgili kriterler yasa ve yönetmeliklerle açıklanmıştır (T.C. 

Resmi Gazete, 12 Mart 2002, sayı: 351).  

 

Diğer Gazeteler  

Gazete makalelerinin kaynak olarak gösterilmesi durumunda, Gazete adı, 

yayınlandığı gün, ay, yıl verilmelidir.  

Örnek:  

……………………………………… (Cumhuriyet, 05 Ekim 2009). 

Cumhuriyet gazetesi (05 Ekim 2009) konunun önemi hakkındaki haberinde ………….  

 

Yazarı Organizasyon ya da Çalışma Grubu Olan Kaynaklar  

Organizasyonun ya da çalışma grubu’nun adı (varsa simgesi/kısaltması), ve 

çalışma yılı yazılmalıdır. Organizasyon ya da çalışma grubu’nun simgesi varsa ilk 

kullanımdan sonraki kullanımlarda simge ve tarih yazılır.  

Örnek: 

 İlk kullanım Türk Hemşireler Derneği (2005), bu konu ilgili yaptığı kurs 

programları düzenlemektedir. …………………………………………………… 

(Türk Hemşireler Derneği, 2005) İkinci ve takip eden kullanımlar THD (2005), 

düzenlemiş olduğu kursun sonunda ……………………. 

…………………………………………………… (THD, 2005). 

 

Web Sayfaları  

Kaynak olarak kullanılan web sayfalarının adresleri metin içinde erişim tarihi 

(gün, ay, yıl olarak) ile birlikte verilmelidir.  

Örnek:  

Türk Dil Kurumu sözlüğünde “Empati” …………..…………olarak 

tanımlanmaktadır (www.tdk.gov.tr., Erişim tarihi: 10 Mayıs 2009). 

 

Metin Aktarmaları 

 

Doğrudan aktarma iki şekilde yapılabilir.  

-Doğrudan aktarmada alıntı üç satır ya da daha az ise tırnak işareti içinde 

metnin içinde verilir.   

http://www.tdk.gov.tr/
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“Yirmi birinci yüzyıla bakarken üstünlük kavramının bir petrol varilden olduğu 

kadar bir bilgisayardan da gelebileceğini” ifade etmektedir (Sezer, 2010, s. 67). 

--Doğrudan aktarmalarda alıntılar üç satırdan fazla ise ana metinden ayrı olarak 

yazılır. Bu durumda iki aralık boşluk bırakıldıktan sonra çift tırnak işaretleriyle 

belirterek satır başından 2,5 cm içeriden başlayarak bir satır aralığında ve 10 punto 

olarak yazılır. Alıntıdan sonra tekrar ana metine geçerken yine iki aralık boşluk 

bırakılmalıdır. Metninizde doğrudan alıntılarınızı, ayraç içinde eserin yazarını, yılını 

ve sayfa ya da sayfalarını belirterek kaynak gösteriniz (s.25 ya da s.34-36). Devam 

etmeyen aralıklı sayfalardan yapılan alıntılarda ise sayfa numaralarının arasına virgül 

konulacaktır (s.67,72). Doğrudan yapılan alıntılar, orijinal metinle birebir olmalıdır.  

 

“Bankaları birbirinden kesin hatlarla ayrılacak biçimde gruplandırmak, ülke 

düzeyinde kısmen mümkünse de dünya genelinde oldukça güçtür. Bu güçlük, 

bankacılık faaliyetlerinin ülke ekonomisi ve sermaye piyasasına bağımlılığından 

faaliyet sahalarının genişliğinden ve bankaların büyük ölçüde yasal denetim altında 

bulunmasından kaynaklanmaktadır” (Sezer, 2010, s. 128). 

 

2.6. Dipnotlar1 

Dipnot metin içerisinde gerekli görüldüğü takdirde bilgi vermek için kullanılır. 

Dipnotlar metinde geçtikleri sayfa içinde numara ile belirtilmelidir. Dipnotlarda harf 

büyüklüğü 10 punto olmalıdır. Bu işlemi Microsoft Word programında Başvurular 

kısmında Dipnot ekle kısmından ekleyebilirsiniz. 

 

                                                 

 
1 Dipnot açıklaması.  
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2.7. Satır Aralıkları, Düzeni ve Sayfa Numaralama  

Kılavuz içinde geçen “aralık” terimi, yaklaşık olarak iki küçük harf boyutuna 

eşdeğer olan metin satırları arasındaki uzaklığı ifade eder. Tez metni 1,5 aralık ile iki 

yana yaslanmış olarak yazılır. Tezin Önsöz, İçindekiler, Özet, Kaynaklar, Özgeçmiş, 

Kısaltmalar, Şekil ve Sembol Listeleri ve Ekler adlı bölümleri ile şekil ve metin 

içindeki tablo ve şekillerin isim ve açıklamaları ve dipnotlar 1 satır aralık ile 

yazılmalıdır.  

Paragraf girintisine 1,25 cm (1 “tab” tuşu) içeriden başlanır ve paragraflar 

arasında boş aralık bırakılmaz. Tez metninde, kelimelerde tire ile hece ayrımı 

yapılmaz. 

Kısaltmalar, tablo, şekil ve sembol listeleri hazırlanırken açıklamalar normal 

metinde olduğu gibi öncesinde 6 punto (nokta), sonrasında 6 punto (nokta) boşluk 

bırakılarak yazılır. 

Birinci derece başlıklar yeni sayfadan başlar ve başlık yazısından önce 72 

punto (nokta), sonra 18 punto (nokta) boşluk bırakılır. İkinci derece başlıklardan 

önce 18 punto (nokta), sonra 12 punto (nokta), üçüncü ve dördüncü derece 

başlıklardan önce ise 12 punto (nokta), sonra 6 punto (nokta) boşluk bırakılır. 

Dördüncü dereceden daha alt derecede başlık kullanılmaz. Her başlık altında mutlaka 

yazılı metin bulunması gerekmektedir.  

Başlıklar sayfanın son satırı olarak yazılamaz, başlık sonrası 2 satır metin 

yazılamıyorsa başlık da sonraki sayfada yer alır. Bir paragrafın ilk satırı sayfanın son 

satırı, paragrafın son satırı da sayfanın ilk satırı olarak yazılamaz. 

 

Sayfa Numaralama  

 

Tezin dış ve iç kapakları ile tez onay tutanağı ve önsöz bölümü dışındaki tüm 

sayfaları numaralanır.  

Tez Etik Beyanı sayfasından itibaren önsöz, içindekiler varsa kısaltmalar 

listesi, semboller, tablolar, şekiller ve özet gibi ön sayfalar Romen rakamları (i, ii, iii, 

iv…), giriş bölümü ile başlayan metin kısmı ise Arap rakamları (1, 2, 3… ) ile 

numaralandırılır.  

Sayfa numaraları; parantez, çizgi vb. işaretler kullanılmadan sayfa sonuna 

ortalanarak eklenir. Sayfa numaraları Times New Roman karakteri ile yazılmalı ve 

yazı boyutu 12 punto olmalıdır. 
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3. GEREÇ VE YÖNTEM  

Tez çalışmasında kullanılan materyal ve metodu açıkça ifade eden bir düzen 

içinde sunulur. Tezin bu bölümü, rahatça anlaşılabilecek şekilde kurgulanır; yapılan 

çalışmalar, amaca ulaşan adımlara benzer sıra ile sunulur. Gerektiği yer ve durumda 

şematik gösterim yapılır. Tezin okuyucusu sonuçlar bölümüne geçmeden önce 

araştırma araçlarını, yöntemi ve çalışmanın adımlarını net bir şekilde görebilmelidir. 
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4. BULGULAR  

Çalışmadan elde edilen her türlü bulgu bu bölüme yazılır. Bulgular tablo ve 

şekillerle desteklenir. Çalışmadan elde edilen her bir bulgu hakkında bir sıra dâhilinde 

bilgi verilir. 
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5. TARTIŞMA 

Bu bölümde çalışmadan elde edilen bulgular bilimsel ilkeler ve literatürde 

yeralan bilgi ve verilerin ışığı altında tartışılmalıdır. Tartışma yapılırken Bulgular 

bölümünde verilen şekil ve çizelgeler ile konu ilgili kaynaklara (referans) atıfta 

bulunulmalıdır.
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6. SONUÇLAR 

Bu bölümde çalışmadan çıkarılan veya elde edilen özgün sonuçlar bir sıra 

halinde sunulmalıdır. 
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7. ÖNERİLER 

Bu çalışmadan elde edilen sonuçlara göre yapılması uygun görülen ileriye 

yönelik çalışmalar varsa bu bölümde belirtilmelidir.  
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Kaynaklar Bölümünde Kaynak Gösterimi 

Kaynaklar listesinin hazırlanmasında önemli nokta yararlanılan kaynağa 

erişimi sağlayacak ölçüde bilgiden oluşmasıdır. Kaynak listesinde herhangi bir 

numaralandırma yapılmamalıdır. Yazar/yazarlar yazıldıktan sonra kaynağın yayın yılı 

parantez içinde belirtilmelidir. 

Aynı yazar veya aynı yazarlar grubu tarafından yapılan birden fazla çalışmada 

yayın tarihi sırası esas alınmalıdır. 

Eğer aynı yazar/yazarların aynı yıl yapılmış birden fazla çalışması varsa, ayırt 

etmek için tarihten sonra ve tarihe bitişik olarak a, b, c, . gibi simgeler kullanılmalıdır. 

Aynı yazarlar tarafından, birinci yazar dışındakilerin sıralamalarının değiştiği, 

ve aynı yılda yayımlanmış kaynaklarda, ikinci veya daha sonraki yazarların soyadına 

göre sıralama yapılır. 

Yazarı olmayan kaynaklarda ise eserin başlığı esas alınarak, alfabetik düzende 

ilgili yere yerleştirilmelidir. 

 

Makalelerin Yazılışı  

Kaynaklar gösterilirken makalelerin başlıkları tam olarak yazılmalıdır. 

Makalenin başlığının ilk kelimesinin ilk harfi büyük, diğer kelimelerin ilk harfleri 

küçük olarak yazılmalı; ancak makale adında özel isimler varsa, bu özel isimlerin ilk 

harfleri büyük yazılmalıdır. Makale adı yazıldıktan sonra nokta konulmalıdır. 

Dergi adı kısaltmalarında orijinal kısaltmaya sadık kalınmalıdır Bu amaçla 

uluslararası dergi isimlerinin kısaltmalarında "Index Medicus" ya da "Citation Index"; 

Türkçe dergilerin kısaltmasında TÜBİTAK’ın Türk Tıp Dizini esas alınmalıdır. Bu 

kategorilerin dışında kalan ya da uluslararası kısaltması olmayan dergilerin isimleri 

açık olarak yazılmalıdır. 

 Dergi adından sonra virgül kullanılmalı, sonra sırasıyla makalenin 

yayınlandığı derginin cildi, parantez içinde sayısı (varsa), makalenin başlangıç ve bitiş 

sayfaları yazılmalıdır. 
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KAYNAKLAR 

Tek Yazarlı Dergi Makalesi Örneği; 

 

Baddeley, A. (1992). Working memory. Science, 255(5044), 556-559. 

 

Birden Fazla Yazarlı Dergi Makalesi Örneği; 

 

Bentley, M., Peerenboom, C. A., Hodge, F. W., Passano, E. B., Warren, H. C., & 

Washburn, M. F. (1929). Instructions in regard to preparation of manuscript. 

Psychological Bulletin, 26(2), 57.  

 

DOI Numarası Olan Çevrimiçi Süreli Yayın Makalesi Örneği; 

 

Jones, J. M., Anderson, J. W., & Tukey, R. H. (2000). Using the metabolism of PAHs in a 

human cell line to characterize environmental samples. Environmental toxicology and 

pharmacology, 8(2), 119-126. doi:10.1016/S1382-6689(00)00033-8. 

 

DOI numarası olmayan Çevrimiçi Süreli Yayın Makalesi Örneği; 

 

Jones, L. V., & Tukey, J. W. (2000). A sensible formulation of the significance test. 

Psychological methods, 5(4), 411-423. http://psycnet.apa.org/journals/met/5/4/411/ 

adresinden erişildi.  

 

Makale supplement şeklinde yayınlanmışsa parantez içinde Suppl. olduğu 

belirtilmelidir. 

 

Mclnnes, J., Larson, M. G., Daltroy, L. H. (1992). A controlled evaluation of continuous 

passive motion in patients undargoing total knee arthroplasty. J. Am. Med. Assoc., 11 

(Suppl 2), 1423-1428. 

 

Bilinmeyen Yazarlı Yayın Örneği; 

 

Merriam-Webster’s collegiate dictionary (11th ed.). (2005). Springfield, MA: Merriam 

Webster. 

 

Yazarı organizasyon ya da çalışma grubu olan makalelerde yazar adı yerine 

organizasyonun ya da çalışma grubunun adı ve çalışma yılı, makalenin adı, varsa 

numarası da yazılmalıdır. 

 

American Heart Association (2005). American Heart Association Guidelines for 

Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care. Part 6: CPR 

Techniques and Devices. Circulation, 112 (24), (Suppl.), 47-50. 

 

Kitaplar İçin Temel Format; 

http://psycnet.apa.org/journals/met/5/4/411/
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Murray, C. J., & Lopez, A. D. (1996). Global burden of disease. Cambridge, MA: Harvard 

University Press. 

 

Kitabın birden fazla baskısının yapıldığı belirtilen kitaplar için, kaçıncı baskı olduğu 

aşağıdaki örnekte olduğu gibi yazılmalıdır. 

 

Alışkan, M. (2009). Yükseköğretim Mevzuatı. 11. Baskı. Yaylım Yayıncılık. İstanbul.  

 

Perkins, A. (1995). Nuclear Medicine: Science and Safety. 2nd ed. John Libbey. London. 

 

Bir Kurumun Yayınının Örneği; 

 

National Lesbian and Gay Journalists Association. (2005). Stylebook supplement on 

lesbian, gay, bisexual and transgender terminology. 

http://www.nlgja.org/files/NLGJAStylebook0712.pdf adresinden erişildi.  

 

Düzenlenmiş bir Kitapta Makale ya da Bölüm Örneği; 

 

Perrett, G. (1990). The language testing interview: A reappraisal. In J. H. de Jong and D. K. 

Stevenson (eds.), Individualizing the assessment of language abilities (ss. 225-38). 

Philadelphia, Multilingual Matters.  

 

Yayınlanmış Tez Örneği; 

 

Petosa, P. S. (1994). Use of social cognitive theory to explain exercise behavior among adults. 

Yayınlanmış Tez: The Ohio State University, School of Education, Columbus, OH; 

1993 Dissertation Abstracts International: Section B: The Sciences and Engineering, 

54(8-B), 4103.  

 

Elektronik Kitap Örneği; 

 

Pilkington, A., & Majumdar, A. (2014). EMQs for the MRCOG Part 2. Cambridge 

University Press. http://www.ebooks.com/1754968/emqs-for-the-mrcog-part-

2/pilkington-andrea- majumdar-amitabha/ adresinden erişildi. 

 

Devlet Dökümanı Örneği; 

 

U.S. Copyright Office. (1981). Circular R1: Copyright basics (Publication No.341 – 

279/106). Washington, DC: Devlet Basım Ofisi.  

 

Yaynlanmamış Tez Örneği; 

 

Waddell, J. (1998). Sibling relationship as a moderating factor for children who have 

witnessed family violence. (Yaynlanmamış Tez). York University, Canada.  

 

 

 

Kompakt Disklere Kayıtlı Belgelerin Yazılışı 

 

http://www.nlgja.org/files/NLGJAStylebook0712.pdf
http://www.ebooks.com/1754968/emqs-for-the-mrcog-part-2/pilkington-andrea-%20majumdar-amitabha/
http://www.ebooks.com/1754968/emqs-for-the-mrcog-part-2/pilkington-andrea-%20majumdar-amitabha/
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Tezde kullanılan kompakt disklere kayıtlı her türlü belge [CD-ROM] notu ile kaynak 

listesinde gösterilmelidir. Kompakt disklere kayıtlı belgenin yazar/yazarları belirli değil ise 

yazar adı yerine kuruluş adı verilmelidir. 

 

Craven, R. F., Hirnle, C. J. (2009). Fundamentals of Nursing, Human Health and Function. 

6th ed., Lippincott Com. Wolters Kluwer Health [CD-ROM]. 

 

Özgün Bilgisayar Programlarının Yazılışı 

 

Tez içinde özgün bir bilgisayar programı kaynak olarak kullanıldığında bu yazılım kaynaklar 

dizininde gösterilmeli ve yapımcıların adı, sürüm tarihi, yazılımın adı, versiyonu ve yapım 

yeri belirtilmelidir. 

SPSS Inc. (2007). SPSS for Windows. Version 11.00, Chicago. 

 

Metin Aktarmalarında Kaynak Verilmesi 

 

Sezer, N., Reklam Stratejileri, İstanbul, (Haziran 2010). 

 

Tarihi Olmayan İnternet Kaynakları Örneği; 

 

Star trek planet classifications. (t.y.). Goarticles. Erişim tarihi: 07.06.2010, 

http://goarticles.com/article/Options-for-Gifting-a-Get-Well-Gift-Basket/8958526/ 

adresinden erişildi. 

 

Çevrimiçi Ansiklopedi ve Sözlük Örneği; 

 

Zombie. (n.d.). Cambridge Online Dictionary’de.  

http://dictionary.cambridge.org/dictionary/british/zombie adresinden erişildi.  

 

Yazarı Belirsiz İnternet Kaynakları Örneği (Not: Yazarı belirsiz internet kaynakları en 

sonda verilir); 

Url-1 http://www.mohid.com, Erişim tarihi: 29.06.2006. 

Url-2 http://www.elet.polimi.it/ , Erişim tarihi: 10.01.2007. 

Kaynaklar hakkında daha fazla bilgi: 

 Kaynakları alfabetik sıraya dizmek gerekmektedir.  

 Girintilere özen gösterin. 

 İtalik (Eğik yazı), Büyük harf – küçük harfe ve noktalamaya dikkat edin. 

 Kaynak girişleri hakkında bir çok örnek bulundurmaktadır. Kaynakça hakkında daha fazla 

bilgi için Publication Manual of the American Psychological Association, Sixth Edition, 

Bölüm 7, APA internet sitesini ziyaret edin.  

(http://www.apastyle.org/learn/faqs/index.aspx). 
Bu bir nottur, çıktı almadan önce siliniz. 

http://goarticles.com/article/Options-for-Gifting-a-Get-Well-Gift-Basket/8958526/
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/british/zombie
http://www.mohid.com/
http://www.elet.polimi.it/
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EKLER 

Tez içinde yer alması halinde konuyu dağıtıcı, okumada sürekliliği engelleyici 

nitelikteki ve dipnot olarak verilemeyecek kadar uzun açıklamalar, çizimler, şekiller 

vb. metinden ayrı olarak tezin sonuna eklenir. Bazı bilim dallarında onam formu, 

kurum izinleri, etik kurul onay belgesi vb. gerekli durumlarda eklenmelidir. 

Eklerin hazırlanması ve teze yerleştirilmesi aşağıda belirtilen kurallara uygun 

olarak yapılır: 

Tezin kaynaklar sayfasından sonra boş bir sayfaya “EKLER” (12 punto ve 

koyu) yazılır ve sonraki sayfada ekler sıralanır. “EK” (12 punto) kelimesi, sayfanın 

üst kenarından 5 cm aşağıya sola yanaşık ve koyu olarak yazılır. Her ek ayrı bir 

sayfadan başlayacak şekilde sunulur. Her ekte bir numara ve isim verilmelidir.  

Örneğin “EK 15: Öğretim Programları” gibi. 

Ekler bölümün sayfa numaraları, Kaynaklar bölümünü izleyen sayfa numarası 

ile devam etmelidir. 

Örneğin; EK A: Haritalar 
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EK A  

(a) (b) 

(c) (d) 

(e) 

 

(f) 

Şekil A.1. Bölgesel Haritalar: (a) Yağış, (b) Akım, (c) Evapotranspirasyon …  

Çoklu şekillerde herbir farklı şekil, gerekiyorsa (metin içinde herbirine atıf yapılacaksa) teker 

teker harflendirilerek ve açıklamasıyla verilir. Genel bir isim yeterli ise harflendirmeye 

eklerde gerek duyulmaz. 

Bu bir nottur, çıktı almadan önce siliniz. 

EK alt bölümlerinin isimleri EKLER ana başlığında listelenir. 

Fakat tezin başındaki İçindekiler listesine yazılmaz.  

Bu bir nottur, çıktı almadan önce siliniz. 
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Tablo A.1. Ekler Bölümünde Tablo Örneği 

Kolon A Kolon B Kolon C Kolon D 

Satır A Satır A Satır A Satır A 

Satır B Satır B Satır B Satır B 

Satır C Satır C Satır C Satır C 
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ÖZGEÇMİŞ 

Ad-Soyad     : 

 

ÖĞRENİM DURUMU: 

 Lisans               : Mezuniyet yılı, Üniversite, Fakülte, Bölüm 

 Yüksek Lisans       : Mezuniyet yılı, Üniversite, Anabilim Dalı, Program 

 

MESLEKİ DENEYİM VE ÖDÜLLER: 

 

TEZDEN TÜRETİLEN YAYINLAR, SUNUMLAR VE PATENTLER: 

 

 Ganapuram S., Hamidov A., Demirel, M. C., Bozkurt E., Kındap U., Newton A., 

2007. Erasmus Mundus Scholar's Perspective On Water And Coastal Management 

Education In Europe. International Congress - River Basin Management, March 

22-24, 2007 Antalya, Türkiye. (Bildiri örneği) 

 Satoğlu, Ş.I., Durmuşoğlu, M. B., Ertay, T. A., 2010. A Mathematical Model And 

A Heuristic Approach For Design Of The Hybrid Manufacturing Systems To 

Facilitate One-Piece Flow, International Journal of Production Research, 48(17), 

5195-5220. (Makale örneği) 

 Chen, Z., 2013. Intelligent Digital Teaching And Learning All-In-One Machine, 

Has Projection Mechanism Whose Front End Is Connected With Supporting Arm, 

And Base Shell Provided With Panoramic Camera That Is Connected With 

Projector. Patent numarası: CN203102627-U.  (Patent örneği) 

 

DİĞER YAYINLAR, SUNUMLAR VE PATENTLER: 

 

TEZDEN TÜRETİLEN YAYINLAR/SUNUMLAR 

 Ganapuram S., Hamidov A., Demirel, M. C., Bozkurt E., Kındap U., and Newton 

A., 2007: Erasmus Mundus Scholar's Perspective On Water And Coastal Management 

Education In Europe. International Congress - River Basin Management, March 22-

24, 2007 Antalya, Türkiye. 

ÖZGEÇMİŞ hazırlanırken 1 satır boşluk bırakılır. Yayın listeli (yayını varsa) 

özgeçmiş önerilir. Fotoğraf, e-mail adresi, adresi ve adres gibi kişisel bilgiler 

yazılmamalıdır. 
 

Bu bir nottur, çıktı almadan önce siliniz. 
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Tez / Proje Teslim Süreci  

 

Haliç Üniversitesi Lisanüstü Eğitim Enstitüsüne teslim edilecek dönem projesi/yüksek 

lisans/doktora/sanatta yeterlik tezleri, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca (YÖK) 

hazırlanmış olan “Yükseköğretim Kurumlarında Hazırlanan Lisansüstü Tezlerinin İnternet 

Üzerinden Derlenmesi Hakkında Kılavuz” ile Enstitümüz Tez Yazım Rehberi’nde belirtilen 

esaslara uygun olarak yazılır ve teslim edilir. Yukarıda sözü edilen yazım kılavuzlarında 

belirtilen formatlara uygun olarak yazılmamış tezler kabul edilmez. Tüm çıktılar, A4 

(210x297 mm) standardında 80-100 gram arası “birinci hamur” olarak bilinen beyaz kâğıda 

alınmalıdır. Tez yazımında kâğıdın sadece bir yüzü kullanılmalıdır. Tez kopyasının çoğaltımı 

orijinal tezden yapılmalıdır. Çıktılar bilgisayar yazıcılarından alınmalı, kopyalar net ve 

okunaklı olmalıdır. Tez ciltlenip kenar düzelmesi için kesim yapıldıktan sonra son boyutları 

205x290 mm olmalıdır. Tezler bilgisayar ortamında hazırlanır ve çıktıları lazer ya da mürekkep 

püskürtmeli yazıcılardan alınır. Tezin hiçbir bölümünde elle yapılan düzeltme, silinti ve 

kazıntılar kabul edilmez. Tezin tamamı ekler dâhil tek bir PDF dosyası olarak dijital ortamda 

hazırlanır ve CD’ye aktarılır. Hazırlanan PDF dosyası tezin Enstitüye teslim edilen kopyası ile 

aynı olmalıdır. Dosyalar sıkıştırılmamış ve şifresiz olmalıdır. Tezli yüksek lisans ve 

doktora/sanatta yeterlik programlarında dosyalara isim verilirken tez veri giriş formundan 

alınan referans numarası yazılmalı, ad, soyad veya tez başlığı yazılmamalıdır. Tezsiz yüksek 

lisans programlarında dosya adına referans numarası yerine öğrenci numarası, ad, soyad 

yazılmalıdır. Dosyalar isimlendirilirken Türkçe karakter kullanılmamalıdır. 

Metin formatındaki veya çoğaltma (fotokopi) ile hazırlanmış olan tez ekleri tezin tam 

metninin bulunduğu pdf dosyası içinde yer almalıdır. Tezde geçen çizelgeler, şekiller ve 

formüller bilgisayar ortamında oluşturulur. Bilgisayar ortamında oluşturulması mümkün 

olmayanlar ise şablonla yazılır. Bunlarda elle düzeltme yapılmaz.  

 

Tezin / Projenin Anabilim/Sanat Dalına Tesliminden Önce: 

 

Öğrenci tezini Word halinde danışmanına iletir. Danışman, Turnitin programını 

kullanarak teze dair elde ettiği benzerlik analiz sonuçlarını (Doküman bilgisini ve genel 

benzerlik oranını gösteren ilk sayfayı) öğrenci ile paylaşır.  

Benzerlik (İntihal) oranı dönem projeleri için en fazla %30, yüksek lisans tezleri 

için %20, Doktora/Sanatta Yeterlik tezi için %15 olmalıdır. 
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Tezin/Projenin, Anabilim/Anasanat Dalına ve Enstitüye Teslimi: 

Öğrenci tezinin şeffaf kapaklı ve spiralli halini* Anabilim/Anasanat Dalına teslim eder.  

* Tezlerin hem savunma öncesi spiralli haline ve hem de savunma sonrası ciltli haline, 

varsa çalışma kapsamında olan kurum izinlerinin, etik raporlarının, anket örneğinin ve öğrenci 

özgeçmişinin tez yazım kılavuzunda gösterilen şekilde eklenmesi gerekmektedir. 

Dönem Projesi ve Tez için Anabilim/Anasanat Dalı tarafından aşağıdaki evraklar 

tamamlanır; 

-Danışman tarafından hazırlanmış ve Anabilim/Anasanat Dalı Başkanı tarafından 

onaylanmış ıslak imzalı Tez Sunuş Formu. 

-Danışman tarafından imzalı intihal raporu. 

-“Dönem Projesi/Tez Yazım Formatı Uygunluk Formu” doldurulur 

(http://lisansustuprogramlar.halic.edu.tr/tr/dokumanlar). 

Tamamlanan bu evraklar spiral cilde girmez, dönem projesi/tez ile beraber Enstitüye 

teslim edilir. 

Dönem Projesi/Tez Savunma Süreci: 

Önerilen jüri üyeleri ile dönem projesi/tez sınav tarihi Enstitü Yönetim Kurulu’na 

sunulur. Kurul tarafından onaylanan dönem projesi/tez spiralli hali ile jüri üyelerine çoğaltılarak 

teslim edilir. Tez kopyaların tez jüri üyelerine teslim edilmesi Danışman ve/veya 

Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığı’nın sorumluluğunda ilgili öğrenciye aittir. 

Savunma sınavı sırasında jüri tarafından bilgisayar ortamında doldurulup mavi kalem 

ile imzalanması gerekli evraklar aşağıdaki gibidir; 

-İmzalı Tez Onay Sayfası 

Yüksek Lisans için 3 adet,  

Doktora/Sanatta Yeterlik** için 4 adet 

-Tez İnceleme ve Değerlendirme Formu 

Yüksek Lisans için 3 adet,  

Doktora- Sanatta Yeterlik için 5 adet 

-Tez Sınav Tutanağı (1 adet) 

- Dönem Projesi/Tez Kabul Formu (1 adet) 

Evrakların imzaları tamamlandıktan sonra dönem projesi/tez savunma sınav tarihinden 

itibaren 3 gün içinde danışman tarafından tutanakla Enstitüye teslim edilir. 

http://lisansustuprogramlar.halic.edu.tr/tr/dokumanlar
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Sınav sonucunda düzeltme alan Tezli Yüksek Lisans öğrencilerine, tezini düzelterek 

yeniden savunması için üç (3) ay, Doktora-Sanatta Yeterlik öğrencilerine ise altı (6) ay 

süre verilir. Öğrenci bu süre içerisinde yeniden savunma sınavına girer ve 

Tezin/Projenin, Anabilim/Anasanat Dalına ve Enstitüye Teslimi ile Dönem 

Projesi/Tez Savunma Süreci aşamalarını tekrar eder. Tezsiz yüksek lisans 

öğrrencilerine düzeltme verilmez, savunma sınavında kabul veya ret kararı verilir. 

**Öğrencinin Doktora veya Sanatta Yeterlik tezini savunabilmesi için tez savunma 

sınavı öncesi sağlık bilimleri, fen ve mühendislik bilimleri ve sosyal beşeri bilimler, 

güzel sanatlar, müzik ve sahne sanatları alanlarında tez konusu/çalışmasından 

üretilmiş ve ilk isim olduğu en az bir makalenin Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi 

(ULAKBİM) veri tabanında indekslenen ulusal hakemli ve uluslararası alan 

indeksleri kapsamındaki SSCI, ESCI, AHCI, SCI, SCI-E, tarafından taranan 

dergilerde yayımlanmış veya yayıma kabul edilmiş olması zorundadır. 

 

Savunma Sınavında Başarılı Bulunan Öğrencinin Enstitüye Tez Teslim Süreci: 

1) Öğrenci, Tezsiz Yüksek Lisans Dönem Projesi için: 

a) Projeyi Enstitüye en geç savunma sınav tarihinden itibaren 1 ay içinde diğer tüm 

işlemler ile birlikte tamamlayarak teslim etmek zorundadır.  

b) Danışman tarafından “Tez/Dönem Projesi Yazım Formatı Uygunluk Formu” 

doldurulur ve spiralli dönem projesi ile beraber enstitüye teslim edilir. 

c) Enstitü tarafından “TEZ/DÖNEM PROJESİ YAZIM FORMATI UYGUNLUK 

FORMU” ile onaylandıktan sonra; dönem projesi için aşağıdaki işlemler 

yapılmalıdır. 

 4 adet beyaz karton ciltli tez (1 asıl, 3 kopya olacak şekilde) basılacaktır. Buna 

ek olarak, projenin içinde olduğu 2 adet de CD hazırlanır. 

 CD içerisinde imza ve kişisel verilerin hiçbir şekilde (özgeçmişte doğum yeri, 

doğum tarihi, iletişim bilgisi vb.) olmaması gerekmektedir. 

 Ciltli projelerin ek kısmında çalışma kapsamında varsa, etik kurul onayları 

eklenmek zorundadır (Etik kurulu onayı gerekli olan tüm çalışmalar için 

geçerlidir).  

 Enstitü tarafından verilen tez onay belgesi ve danışman tarafından verilen 

intihal raporu imzalı olarak asıl cilde 1'er adet eklenmeli, diğer 3 kopya cilde 
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ise bu evrakların imzasız hali eklenmelidir. 

 

 

 

Savunma sınavından sonra teslim edilecek cilt örneği-Proje. 

 

 Öğrenci, Yüksek Lisans tezi için: 

 

a) Tezi Enstitüye en geç savunma sınav tarihinden itibaren 1 ay içinde diğer tüm 

işlemler ile birlikte tamamlayarak teslim etmek zorundadır.  

b) Danışman tarafından “Tez/Dönem Projesi Yazım Formatı Uygunluk Formu” 

doldurulur ve spiralli tez ile beraber enstitüye teslim edilir. 

c) Enstitü tarafından “TEZ/DÖNEM PROJESİ YAZIM FORMATI UYGUNLUK 

FORMU” ile onaylandıktan sonra; tez için aşağıdaki işlemler yapılmalıdır. 

 2 adet lacivert renk bez ciltli tez (1 asıl, 1 kopya olacak şekilde) basılacaktır. 

Buna ek olarak, tezin içinde olduğu 2 adet de CD hazırlanır. 

 Tez baskı renk ve numarası, lacivert bez cilt 069 kodlu SOM marka 

olmalıdır.  

 CD içerisinde, kütüphaneye ve jüri üyelerine verilecek tezlerde imza ve 

kişisel verilerin hiçbir şekilde (özgeçmişte doğum yeri, doğum tarihi, iletişim 

bilgisi vb.) olmaması gerekmektedir. 

 Öğrenci https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ üye olup, bilgilerini 

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
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doldurduktan sonra 2 adet tez veri giriş formu çıktısını alarak imzalı hali 

enstitüye teslim eder. Tez veri giriş formunda ORCID numarası bulunmak 

zorunludur. 

 Ciltli tezlerin ek kısmında çalışma kapsamında varsa, etik kurul onayları 

eklenmek zorundadır (Etik kurulu onayı gerekli olan tüm çalışmalar için 

geçerlidir).  

 Enstitü tarafından verilen tez onay belgesi ve danışman tarafından verilen 

intihal raporu imzalı olarak asıl cilde 1'er adet eklenmeli, diğer 4 kopya cilde 

ise bu evrakların imzasız hali eklenmelidir. 

  

 

Savunma sınavından sonra teslim edilecek cilt örneği-Yüksek Lisans 

Öğrenci, Doktora/Sanatta Yeterlik tezi için: 

a) Tezi Enstitüye en geç savunma sınav tarihinden itibaren 1 ay içinde diğer tüm 

işlemler ile birlikte tamamlayarak teslim etmek zorundadır.  

b) Danışman tarafından “Tez/Dönem Projesi Yazım Formatı Uygunluk Formu” 

doldurulur ve spiralli tez ile beraber enstitüye teslim edilir. 

c) Enstitü tarafından “TEZ/DÖNEM PROJESİ YAZIM FORMATI UYGUNLUK 

FORMU” ile onaylandıktan sonra; tez için aşağıdaki işlemler yapılmalıdır. 

 7 adet siyah bez ciltli tez (1 asıl, 6 kopya olacak şekilde) basılacaktır. Buna 

ek olarak, tezin içinde olduğu 3 adet de CD hazırlanır. 

 CD içerisinde, kütüphaneye ve jüri üyelerine verilecek tezlerde imza ve 
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kişisel verilerin hiçbir şekilde (özgeçmişte doğum yeri, doğum tarihi, iletişim 

bilgisi vb.) olmaması gerekmektedir. 

 Öğrenci https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ üye olup, bilgilerini 

doldurduktan sonra 2 adet tez veri giriş formu çıktısını alarak imzalı hali 

enstitüye teslim eder. Tez veri giriş formunda ORCID numarası bulunmak 

zorunludur. 

 Ciltli tezlerin ek kısmında çalışma kapsamında varsa, etik kurul onayları 

eklenmek zorundadır (Etik kurulu onayı gerekli olan tüm çalışmalar için 

geçerlidir).  

 Enstitü tarafından verilen tez onay belgesi ve danışman tarafından verilen 

intihal raporu imzalı olarak asıl cilde 1'er adet eklenmeli, diğer 6 kopya cilde 

ise bu evrakların imzasız hali eklenmelidir. 

 

 

 

Savunma sınavından sonra teslim edilecek cilt örneği-Doktora/Sanatta Yeterlik. 

 

 

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ 

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/

