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ÖNSÖZ

Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitümüzde tez hazırlayan lisansüstü öğrencilere rehberlik eden ADÜ Sağlık
Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu'nun, Enstitü Kurulumuzu 02.04.2015 tarih 2015/01 toplantısında oluşturulan bir komisyon
aracılığı ile zamana ve koşullara göre yenilenmesi kabul edilmiştir. Komisyonumuza iletilen görüş ve öneriler de dikkate alınarak
tamamlanan yeni kılavuzumuz Enstitü Kurulumuzun 09.06.2015 tarihli ve 2015/02 sayılı toplantısında alınan 09 nolu kararı ile kabul
edilmiş, Üniversite Senatomuzun ……. tarihli toplantısında onaylanmıştır. Mevcut yazım kılavuzu da halen tez aşamasında olan
öğrencilerimiz tarafından 1 Ekim 2015 tarihine kadar kullanılabilecektir. Bu tarihten sonra kabulü yapılacak tez ve dönem projelerinin
yeni kılavuza göre hazırlanmış olması zorunlu tutulacaktır.
Kılavuzun hazırlanması sırasında emeği geçen komisyon üyelerimiz Doç. Dr. Gökhan CESUR, Prof.Dr. Zekiye KARAÇAM, Doç.Dr.
Hakkı Bülent BECERİKLİSOY, Doç.Dr. Gülengün TÜRK 'e başta olmak üzere, katkısı olan bütün öğretim üyelerimize ve enstitümüz idari
personeline teşekkürlerimi sunar, bu kılavuzun lisansüstü öğrencilerimizin tez yazımında kendilerine rehber oluşturacağı inancıyla
başarılar diler, saygılar sunarım.

Prof. Dr. Ahmet CEYLAN
Adnan Menderes Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Lisansüstü tez, yapılan çalışmanın değerini ve çalışmayı yapanın akademik yetkinliğini gösteren bir belgedir. Çalışmayı
yapan kişi ile okuyucu arasında bir iletişim ve değerlendirme aracı olan tezin belirli akademik standartlara göre hazırlanmış
olması beklenir. Tezin bilimsel değeri, sadece üretilen bilginin niteliğine, yani tezin içeriğine değil tezin belirli biçim ve görünüm
şartlarına uygunluğuna da bağlıdır. Biçim ve görünüm ile ilgili bu standartlar aynı zamanda bir tezin hazırlanmasını kolaylaştıran
tekniklerdir. Tez çalışmasının ilk adımı olması bakımından tez önerisinin de aynı akademik standartlara göre hazırlanması
gerekir. Bu nedenle hazırlanan kılavuzda, tez önerisinde ve tezde bulunması gereken biçim ve görünüme ilişkin özelliklere yer
verilmiştir.
Tez önerisi ve tezsiz yüksek lisans programında dönem projesi hazırlanırken de bu kılavuz esas alınır.
Tez, tez önerisi ve tezsiz yüksek lisans programında dönem projesi hazırlayan öğrencilerin bu kılavuzda belirtilen standartlara
uymaları zorunludur.

2. BİÇİM STANDARTLARI
2.1. Kullanılacak Kağıdın Niteliği
Tezin yazılacağı kağıtlar, A4 standartlarında, 21 cm x 29,7 cm boyutlarında, 70-100 gram arası birinci hamur beyaz kağıt olmalıdır.
2.2. Yazım Ortamı
Tezler, IBM veya MacIntosh uyumlu bilgisayarda, geliştirilmiş bir kelime işlemci paket programı (Microsoft Word, AmiPro, MacWrite,
WriteNow, Nisus gibi) kullanılarak yazılmalıdır ve kaliteli çıktı veren bir bilgisayar yazıcısından kağıdın yalnızca bir yüzüne
basılmalıdır.
2.3. Yazıların Niteliği
Yazılarda; Times New Roman karakterlerinden biri kullanılmalı ve 12 punto ile yazılmalıdır.
Dipnotlar, tablo ve şekillerde, sayfaya sığdırılabilmesi amacıyla aynı yazı tipinde 10 veya daha küçük puntolar kullanılabilir. Ana metin
içinde koyu, italik, koyu italik ve alt çizilmesi gelişigüzel uygulanmamalı, bilim alanının özelliklerine göre kullanılmalıdır. Tüm yazılar
siyah renkte olmalıdır. Noktalama işaretlerinden sonra bir karakter ara verilmelidir.
Kimyasal formül ve ölçüm birimlerinde alt ve üst indisler genel yazım kurallarına uygun olmalıdır (H2O, cm3 gibi).

2.8. Sayfa Numaralandırılması
Sayfa numaraları sayfa altında sağ kenar hizasına yazılmalıdır. Özet, İngilizce özet (abstract), içindekiler, simgeler ve kısaltmalar
dizini gibi tez ön sayfaları küçük harf Romen rakamları ile (i, ii, iii, iv, v...), giriş bölümü ile başlayan ana metin ise Arabi rakamlarla ( 1,
2, 3, 4, 5... .) numaralandırılmalıdır.
Dış kapak : Sayfa numarası verilmez; arka sayfa boş bırakılır
İç kapak : Sayfa numarası verilmez; arka sayfa boş bırakılır
2.9. Bölüm ve Alt Bölümleri
Tezlerde tüm bölüm başlıkları ondalık sistem ile numaralandırılmalıdır. Ana bölüm başlıkları 1, 2, 3 şeklinde, alt bölüm başlıkları ise
1.1., 1.1.1., 1.2., 1.2.1., şeklinde çok haneli verilmelidir.
Birinci dereceden bölüm başlıkları BÜYÜK HARF ve 14 punto ile yazılmalıdır. İkinci ve üçüncü dereceden başlıklarda ise 12 punto ve
her sözcüğün ilk har büyük diğer hareri küçük "ve, veya, ile" gibi bağlaçlar küçük hare yazılmalıdır.
Her dereceden bölüm başlıkları Koyu (Bold) olarak yazılmalıdır.
Ana bölüm başlıkları hariç diğer tüm bölüm başlıkları sol sayfa boşluğuna dayalı olarak yazılmalı ve numaralandırılmalıdır. Başlıklar
sayfanın son satırı olarak yazılmamalı, birinci derece Ana Bölüm Başlıkları daima yeni bir sayfada başlamalıdır.
Örnek:

2.4. Kenar Boşlukları ve Sayfa Düzeni
Her sayfanın sol kenarından 3 cm, alt ve üst kenarlardan 2,5 cm, sağ kenarından 2 cm boşluk bırakılmalıdır. Yazılar, şekil, resim ve
tablolar belirtilen sınırların dışına taşmamalıdır. Dipnotlar da bu sınırlar içerisinde kullanılmalıdır. Metin, sağ ve sol sınırlara
yaslanarak hizalanmalıdır.
Satır sonlarında kelimeler bölünmemeli, her sayfanın sonunda veya sayfa başlarında paragrafın en az iki satırı bulunmalıdır. Sayfa
sonuna gelen başlık veya alt başlıklardan sonra da en az iki satır yazı bulunmalıdır. Metin iki yana yaslanmış olmalıdır.
2.5. Yazım Planı
Ana bölüm başlıkları ortalı yazılmalıdır. Alt bölüm başlıkları metin bloğunun soluna yaslanmalı, başlıklardan sonra gelen ilk
paragraar ve paragraf başları metin bloğu sol kenarından 1 cm (10 karakter) içeriden başlamalıdır.
2.6. Anlatım
Tez kolay anlaşılır bir Türkçe ile, Türkçe yazım kurallarına uygun olarak yazılmalıdır. Türkçe karşılığı yerleşmiş sözcükler için Türkçe
karşılık kullanılmalıdır.
İfadelerin anlatımında Türkçeleşmemiş yabancı kelimelerin kullanımından kaçınılmalıdır. Bilimsel ifade ve isimlerden; Türkçeleşmiş
ve yaygın olarak bilinenler (kanser, analaksi, travma, iyot, alkol, kalsiyum, fosfor, enjeksiyon ve şok gibi bazı doku, organ, hücre,
kimyasal madde ve ilaç isimleri ile tıbbi terimler) okunduğu gibi kullanılmalı, gerekirse orijinal yazılışları parantez içinde verilmeli,
yaygın kullanım bulmamış bilimsel terimler ise orijinal yazılışlarıyla verilmelidir.
Yazımda, üçüncü şahıs, edilgen anlatım biçimi tercih edilmelidir.
Cümleler sayıyla başlamamalıdır. Uzun rakamlar dizisinden oluşan sayıların yazımında üçerli rakam gruplarına ayırmak için bir harf
boşluğu tercih edilmeli, nokta veya virgül gibi noktalama işareti kullanmamalıdır (1 512 612 gibi). Ondalık sayılarda ondalık hane
başlangıcında virgül kullanılmalıdır (Örnek: 125,32). Ayrıca cümleler kısaltma, simge veya semboller ile başlamamalıdır.
2.7. Satır Aralıkları
Tezin ana metni 1,5 satır aralıkla yazılmalıdır. Metin bir bütün halinde yazılmalı, paragraar arasında normal satır aralığından fazla
aralık bırakılmamalıdır.
Birinci dereceden bölüm başlıkları (önsöz, içindekiler, simgeler ve kısaltmalar dizini, özet, abstract, giriş, gereç ve yöntem, bulgular,
tartışma ve kaynaklar) sayfa başından başlamalı, bunlara ait başlıklardan sonra 2 satır aralık bırakılmalıdır.
İkinci ve üçüncü dereceden bölüm başlıklarından önce 2 satır, sonra ise 1 satır aralık bırakılmalıdır.
Şekil/resim/tablo ile şekil/resim/tablo alt yazısı arasında ve tablo ile tablo üst yazısı arasında 1 satır aralık bırakılmalıdır. Şekil, resim,
tablo, denklem ve kimyasal tepkime formülleri yazımında metin ile bu öğeler arasında (öncesi ve sonrasında) 1 satır aralık
bırakılmalıdır.
Alıntılar, dipnotlar ve kaynaklarda satırlar arasında 1 satır aralık bulunmalıdır.

1. ANA BÖLÜM BAŞLIĞI (1. derece başlık, 14 punto, koyu, büyük harflerle)
1.1. Alt Bölüm Başlığı (2. derece başlık, 12 punto, koyu, kelime baş harfleri büyük)
1.1.1. Alt Başlık (3. derece başlık, 12 punto, koyu, kelime baş harfleri büyük)
1.1.1.1. Alt başlık (4. derece başlık, 12 punto, koyu, ilk kelimenin baş harfi büyük)
2.10. Alıntılar
Tez içerisinde bir başka kaynaktan birden fazla cümle içeren, aynen bir aktarım yapılmak isteniyorsa, ana metinden ayrı yeni bir
paragraf açılmalı, alıntının tümü ayıraç ("....") içinde ve italik olarak yazılmalıdır. Alıntılarda satırlar arasında 1 satır aralık
kullanılmalıdır.
2.11. Dipnotlar
Tezin herhangi bir sayfasında, metin içerisine yazıldığında konuyu dağıtıcı ve okumada sürekliliği engelleyici nitelikte çok kısa ve öz
açıklamalar, birkaç satırı aşmamak koşulu ile aynı sayfanın altına dipnot olarak verilebilir.
Dipnotlar kullanılan kelime işlemci paket programının (Microsoft Word, AmiPro, MacWrite, WriteNow, Nisus gibi) dipnot oluşturma
özelliğiyle eklenebilir. Dipnotlar metin bloğu dışına taşmamalıdır.
Dipnotlar ana metinden daha küçük punto ile (Times New Roman 10 veya okunabilecek boyutta daha küçük punto ile) yazılmalıdır.
Birden fazla dipnot varsa metinde geçiş sırasına göre numaralandırılmalıdır.
2.12. Tez İçinde Kaynak Gösterme
Kaynakların metin içerisinde uygun şekilde, dengeli ve doğru olarak kullanılması gerekir. Bir kaynağın tam metni okunarak
kullanılması gereklidir. Aslı görülmeden diğer bir kaynak aracılığı ile bilgi edinilen kaynaklar gösterilemez. Mümkün olduğunca son
yıllarda yapılan kaynakların kullanılmasına özen gösterilmelidir. Tez içerisinde kaynaklar parantez içinde soyad ve yıl ile belirtilir. Tez
metninde kaynak aynı satır üzerinde cümlenin başında, cümlenin sonunda ve/veya dolaylı olmak üzere farklı şekillerde kullanılabilir.
Tez metni içinde kaynak kullanımına ilişkin aşağıda verilen örneklere göre kaynaklar kullanılmalıdır.
Tek yazarlı kaynaklar:
Tek yazarlı kaynaklar verilirken metin içinde geçtiği her yerde yazarın soyadı ve parantez içinde yıl ile belirtilmelidir.
Cümle başında kaynak kullanma
Grossweiner (2008) hipertansiyonlu hastalarda önerilen diyete uyumsuzluğun yaygın olduğunu bulmuştur.
Cümle sonunda kaynak kullanma
Bir çalışmada hipertansiyonlu hastalarda önerilen diyete uyumsuzluğun yaygın olduğu bulunmuştur (Wyatt, 2015).

İki yazarlı kaynaklar:
İki yazarlı kaynaklar verilirken metin içinde her geçtiği yerde iki yazarın da soyadı ve parantez içinde yıl ile belirtilmeli; yazarların
soyadları "ve" bağlacı ile bağlanmalıdır.
Cümle başında kaynak kullanma
Guyton ve Hall (2012) hipertansiyonlu hastalarda önerilen diyete uyumsuzluğun yaygın olduğunu bulmuştur.
Cümle sonunda kaynak kullanma
Bir çalışmada hipertansiyonlu hastalarda önerilen diyete uyumsuzluğun yaygın olduğu bulunmuştur (Guyton ve Hall, 2012)
Üç ve daha fazla yazarlı kaynaklar:
Kaynak gösterilen çalışma ilk yazarın soyadı ve sonuna "ve ark", yazılıp parantez içinde yıl ile birlikte verilmelidir.
Cümle başında kaynak kullanma
Örnek: Whelton ve ark (2015) bu yolla rmaların kendi şöhretlerini koruduklarını ileri sürmektedirler.
Cümle sonunda kaynak kullanma
Örnek:Aerobik egzersizin süresinden ziyade, sıklığı kan basıncını olumlu yönde etkilemektedir (Whelton ve ark, 2015).
Aynı yerde birden fazla kaynağın kullanılması:
Aynı yerde birden fazla kaynak varsa; bunlar ilk kez kullanılıyorsa en eski yayından en yeni yayına doğru dizilerek ve aralarına ";"
konulup numaralandırılarak belirtilmelidir.
Cümle başında kaynak kullanma
Aytan (2011); Encar ve Gürsoy (2012); Aksoy ve ark (2013) hipertansiyonlu hastalarda önerilen diyete uyumsuzluğun yaygın
olduğunu bulmuştur.
Cümle sonunda kaynak kullanma
Melatonin salgılanması kemoterapik ajanın etkisini değiştirmektedir (Aytan, 2011; Encar ve Gürsoy, 2012; Aksoy ve ark, 2013)
Aynı yazarın aynı yıl birden fazla çalışması:
Bir yazarın aynı yıl birden fazla çalışması var ise yılın sonuna küçük harerle sıralama yapılır. Sıralamada yazarın çalışmasının
alfabetik sıralamasına göre harer verilir.
Cümle başında kaynak kullanma
Gregory (2012a, 2012b) hipertansiyonlu hastalarda önerilen diyete uyumsuzluğun yaygın olduğunu bulmuştur.
Cümle sonunda kaynak kullanma
Hipertansiyonlu hastalarda önerilen diyete uyumsuzluğun yaygın olduğunu bulmuştur (Zizek, 2009a; 2009b).
Aynı yazar tarafından farklı yıllarda yapılmış çalışmalar:
Bir yazarın değişik yıllardaki yayınları aynı anda kaynak olarak gösteriliyorsa, yayın tarihleri eskiden yeniye doğru sıralanmalı ve
aralarına ";" konularak ayrılmalıdır.
Cümle başında kaynak kullanma
Gregory (2012; 2013) hipertansiyonlu hastalarda önerilen diyete uyumsuzluğun yaygın olduğunu bulmuştur.

Gregory RM (2012) hipertansiyonlu hastalarda önerilen diyete uyumsuzluğun yaygın olduğunu bulmuştur.
Gregory HM (2012) hipertansiyonlu hastalar tedavisinde antidiüretikler ilk planda kullanılır.
Cümle sonunda kaynak kullanma
Hipertansiyonlu hastalarda önerilen diyete uyumsuzluğun yaygın olduğunu bulmuştur (Gregory RM, 2012).
Aynı bilgiyle ilgili aynı yıl aynı soyadlı yazarların eserleri
Yazarların isim baş hareri yazılır ve alfabetik sıraya konulur.
Cümle başında kaynak kullanma
Gregory HM (2012) ve Gregory RM (2012) hipertansiyonlu hastalarda önerilen diyete uyumsuzluğun yaygın olduğunu bulmuştur.
Cümle sonunda kaynak kullanma
Hipertansiyonlu hastalarda önerilen diyete uyumsuzluğun yaygın olduğunu bulmuştur (Gregory HM, 2012; Gregory RM, 2012).
Web sayfaları:
Web sayfaları kaynak olarak kullanılan kurum çok fazla olmamak üzere kullanılabilir; ancak kullanılan web sayfalarının adresleri
kaynaklarda erişim tarihi (ay, gün, yıl olarak) ile birlikte verilmelidir. Bu tür belgelerin çok sık güncellenmesi nedeni ile en son
güncellenme tarihinin yazılması önerilmektedir. Kullanılan web sayfaları bilimsel kişilerin yayınlarından, bilimsel bir kurul tarafından
denetlenen organizasyonlardan, devlet, üniversite ve kamu kuruluşlarının yayın organlarından yararlanılan bilgiler içermelidir. Bu
bağlamda "WHO", "TÜBİTAK" gibi güvenilirliği kanıtlanmış uluslararası ve ulusal bilimsel kurul ve kuruluşların resmi internet
sayfaları, tercihen "gov", "edu", "org" takısı bulunan siteler kullanılmalı, ticari veya özel kişi ve kuruluşların siteleri ile magazin siteleri
kullanılmamalıdır.
Örnek: Web sayfalarının tez metninde gösterilmesi
Türk Dil Kurumu (2015) İmla Kılavuzu'na internet adresinden ulaşılabilir.
Sağlık Bakanlığının (2015) internet sayfası verilerine göre kanser ölüme neden olan hastalıklar içinde ikinci sıradadır.
Özgün bilgisayar programları:
Tez içinde özgün bir bilgisayar programına atıfta bulunulmuş ise parantez içinde yazılımın adı ve sürüm tarihi yazılarak belirtilmelidir.
Örnek:
Araştırma verileri SPSS 18 (PASW Inc., Chicago. IL. USA) paket programı ile Windows XP bilgisayar programı ortamında
değerlendirilmiştir.
Dolaylı kaynaklar (kaynağa bir başka yayın içinden atıf yapma):
Dolaylı (endirekt) kaynak olarak adlandırılan eldeki bir yayında belirtilen, ancak ulaşılamayan başka bir kaynağın aktarılmasından
özellikle kaçınılmalı; ancak mutlaka verilmesi gerekiyorsa kaynak sayısı en fazla üç ile sınırlandırılmalıdır. Dolaylı kaynaklar metin
içinde aşağıdaki örneklere uygun olarak belirtilmelidir.
Örnek:
Haas (2013)'a atfen, Lowe ve ark (2015) en yaygın diyabet komplikasyonunun nöropati olduğunu belirtmektedir.
Lowe ve ark (2015)'ın belirttiğine göre, Haas (2013) en yaygın diyabet komplikasyonunun nöropati olduğunu bulmuştur.

Aynı yıl aynı soyadlı farklı yazarların eserleri
Yazarların soyadından sonra isimlerinin baş hareri kullanılır.

2.13. Simgeler ve Kısaltmalar
Tezde standart kısaltmalar dışındaki kısaltmalara ancak çok gerektiğinde başvurulmalıdır. Metin içinde çok geçen, birden fazla
sözcükten oluşan terimler için varsa bilinen kısaltmaları metinde ilk geçtiği yerde terimden sonra parantez içinde baş hareri
kullanılarak kısaltılmalı, metnin devamında terimin kısaltması kullanılmalıdır.
Simgeler ve kısaltmalar, tez ön sayfalarında alfabetik sıralı bir dizin halinde gösterilmelidir.
Tez yazımında, Türk Dil Kurumunca çıkarılan Yazım Kılavuzu, Türkçe imla kuralları yönünden esas alınmalıdır.

Cümle başında kaynak kullanma

Kısaltma; bir kelimenin, terimin veya özel adın, içerdiği harerden biri veya birkaçı ile daha kısa olarak ifade edilmesi ve

Cümle sonunda kaynak kullanma
Hipertansiyonlu hastalarda önerilen diyete uyumsuzluğun yaygın olduğunu bulmuştur (Zizek, 2009; 2011).

simgeleştirilmesidir. Kısaltmalarla ilgili kurallar şunlardır:
Ölçü birimlerinin uluslararası kısaltmaları kullanılır: m (metre), mm (milimetre), cm (santimetre), km (kilometre), g (gram), kg
(kilogram), l (litre), hl (hektolitre), mg (miligram), m² (metrekare), cm² (santimetrekare) vb.
Küçük harerle yapılan kısaltmalara getirilen eklerde kelimenin okunuşu esas alınır: cm'yi, kg'dan, mm'den, kr'un. Büyük harerle
yapılan kısaltmalara getirilen eklerde ise kısaltmanın son harnin okunuşu esas alınır: BDT'ye, TDK'den, THY'de, TRT'den, TL'nin vb.
Ancak kısaltması büyük harerle yapıldığı hâlde bir kelime gibi okunan kısaltmalara getirilen eklerde kısaltmanın okunuşu esas alınır:
ASELSAN'da, BOTAŞ'ın, NATO'dan, UNESCO'ya vb.
2.14. Birimler
Niceliklerin anlatılmasında zorunlu olmadıkça pratik birimlerden kaçınılmalı, bilim dallarının ortak terminoloji oluşturmasına
yardımcı olmak üzere, uluslararası birim sistemine (SI) ait temel ve türetilmiş birimler, standart simgeler ve örnekleri kullanılmalı ve
italik olarak yazılmalıdır.
Standart kısaltmalar ile ilgili olarak 21 Ocak 1989 tarihinde 20056 no'lu Resmi Gazete'de yayınlanarak kabul edilen 3516 sayılı
"Ölçüler ve Ayar Kanunu" ve 21.06.2002 tarihinde 24792 no'lu Resmi Gazete'de yayınlanarak 01.06.2003 tarihinde yürürlüğe giren
"Uluslararası Birimler Sistemine Dair Yönetmelik" ile Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzu'nun son baskısından yararlanılabilir.
Birimi anlatan sözcüğün Türkçe veya Türkçeleşmiş bir karşılığı var ise, açık yazımda bu karşılık kullanılmalı, ancak birim simgelerinin
yazımında uluslararası standartlara kesinlikle uyulmalı, key kısaltmalar yapılmamalıdır. Örneğin, açık yazımda saniye, santimetre,
litre olarak yazılan birimlerin kısaltmaları için s, cm, l yazılmalı; sm, sn, lt gibi key kısaltmalar yapılmamalıdır.
Birimi anlatan sözcük veya kısaltmadan sonra nokta konulmamalıdır (Örneğin, cm. değil cm olarak yazılmalıdır). Niceliği anlatan sayı
veya birimi arasında bir karakter boşluk bırakılmalıdır (Örneğin 1cm değil 1 cm şeklinde yazılmalıdır).
2.15. Şekil, Resim ve Tablolar
Tablolar dışındaki her türlü grak, çizim, çizelge, diyagram, şema şekil olarak; yalnızca fotoğraar resim olarak adlandırılır. Şekil,
resim ve tablolar metinde ilk değinildiği sayfada veya takip eden sayfada sayfa düzenini bozmadan yer almalı; boyutları hiçbir zaman
metin bloğu çerçevesinin dışına taşmamalıdır. Metin bloğundan daha dar şekil, resim ve tablolar metin bloğunu ortalayacak şekilde
yerleştirilmelidir. Birbirleri ile ilgili olan birkaç şekil, resim ve tablo aynı sayfada verilebilir.
Şekil, resim ve tablolar içlerinde ayrı ayrı numaralandırılmalı; gerekli ise her birine ait alt gruplar oluşturulmalıdır (Örnek: Şekil 1.1.,
Şekil 1.2., Resim 1a, Resim 2a gibi). Numaralandırma Arap rakamlarıyla yapılmalıdır. Tezde yer alan bütün şekil, resim ve tablo
başlıkları aynı yazı tipi ve büyüklükte olmalıdır. Başlık kısa ve öz olmalı, şekil/resim/tablonun içeriğini yansıtmalıdır. Başlıklarda
gereksiz ayrıntıdan sakınılmalıdır. Bir sayfadan daha fazla yer tutan şekil/resim/tablolarda her sayfaya şekil/resim/tablo numarası
ve açıklaması konulmalı ve parantez içinde (devam) ibaresi yerleştirilmelidir. Ayrıca şekil/resim/tablonun açıklamaları da yer
almalıdır.
Şekil ve resimlerin altyazıları, şekil ve/veya resmin alt kenarının 1 satır aralık altına ve sol alt köşesi hizasından başlanarak
yazılmalıdır. Tablo numara ve isimleri tablonun 1 satır aralık üstüne, sola hizalanarak yazılmalı, metnin son satırı ile tablo üst kenarı
arasında 1,5 satır aralık bırakılmalıdır. Tabloya ait alt yazı varsa tablo ile arasında 1 satır aralık, metne geçerken 1,5 satır aralık
bırakılmalıdır. Açıklamalar başlıkta değil dipnotta belirtilmelidir. Tablolardaki standart dışındaki kısaltmalar dipnotta açıklanmalıdır.
Tabloya ait açıklamalar için sırasıyla şu simgeler kullanılmalıdır: *, †, ‡, §, ¶, **, ††, ‡‡, §§, ¶¶ ,, vb.
Ortalamanın standart sapması veya standart hatası gibi istatistiksel değişkenler belirtilmelidir.
Her tabloya metin içinde atıfta bulunduğundan emin olunmalıdır.
Basılmış veya basılmamış başka bir kaynaktan alınan veriler kullanılıyorsa, izin alınmalı ve teşekkür bölümünde belirtilmelidir.
Tablolar, metnin genelinde kullanılan yazı tipinden daha küçük karakterde (Times New Roman) hazırlanabilir. Genel bir kural olarak,
tabloda tekrardan kaçınılmalı ve kesinlikle gerekli olan unsurlar tabloya yerleştirilmelidir. Tablolarda hücreler dikey (vertikal)
çizgilerle ayrılmamalı, sadece yatay (horizontal) ayırıcı çizgilere yer verilmelidir. Yatay çizgilere de tablonun başlangıcında, sonunda
ve tablo başlıklarının tablo gövdesinden ayrılmasında yer verilmelidir.
Tez içinde hastanın kimliğini deşifre edecek fotoğraar kullanılmamalıdır. Hastalardan alınacak fotoğraar hastaların yazılı izinleri
alındıktan sonra ve hastanın kimliği belli olmayacak şekilde bantlandıktan sonra tez içinde sunulmalıdır. Renkli fotoğraar
kullanılabilir. Alınan izinler eklerde de yer almalıdır.
Başka kaynaklardan doğrudan alınarak veya kavramsal olarak başka yazarlardan yararlanılarak hazırlanan şekil, resim ve
tablolarda mutlaka kaynak belirtilmeli; kaynak şekil resim ve/veya tablonun altyazılarının 1 satır aralık altına ve sol alt köşesi
hizasından başlanarak yazılmalıdır.
Örnek:
Keskin ve ark (2002)'den izin alınarak kullanılmıştır.
Keskin ve ark (2002)'den modiye edilmiştir.

3. TEZ İÇERİĞİNİN DÜZENLENMESİ
3.1. Tezin İçeriği
Bir tez altı ana bölümden oluşur.
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1.4. Simgeler ve Kısaltmalar Dizini
1.5. Şekiller Dizini
1.6. Resimler Dizini
1.7. Tablolar Dizini
2. Özet Sayfaları
2.1. ÖZET
2.2. ABSTRACT
3. Tez Metni
3.1. Giriş
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3.3. Gereç ve Yöntem
3.4. Bulgular
3.5. Tartışma
3.6. Sonuç ve Öneriler
4. KAYNAKLAR
5. EKLER
6. ÖZGEÇMİŞ

3.2. Tez Kapağı ve İç Kapak
Dış kapak, 200-300 g beyaz krome karton olacak şekilde hazırlanmalıdır. Sayfa düzeni Şekil 1'de görüldüğü gibi olmalıdır.
Kapağın üst kenarından yaklaşık 3 cm aşağıdan başlayarak, dört satır halinde ortalanarak, 12 punto Times New Roman
kullanılarak, büyük harerle, "T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ….. PROGRAMIN ADI
yazılmalıdır.
Tezin adı, büyük harerle, ortalanarak ve koyu olarak yazılmalıdır (16 punto kullanılması uygun olur). Tez adının bir satıra
sığmaması durumunda 1,5 satır aralıkla yazılmalıdır.
Dış kapakta, adayın adı ile birlikte, tezin Doktora/Yüksek lisans tezi olduğu, danışman adı, yılı ve yer almalıdır (12 punto Times
New Roman).
Dış kapağın sırt kısmında, adayın adı ile birlikte, tezin Doktora/Yüksek lisans tezi olduğu, yılı yer almalıdır (12-14 punto Times
New Roman).
İç kapak sayfasının içeriği ve sayfa düzeni tümü ile dış kapağın aynı olmalıdır. İç kapak, tez yazımında kullanılan normal kağıt
üzerine yazılmalıdır. İç kapağın sayfa numarası, (i) olarak düşünülmeli ve bu sayfa numarası iç kapak üzerine yazılmalıdır.
Tez çalışması Adnan Menderes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Birimi veya başka bir kuruluşça desteklenmiş ise,
iç kapakta bu durum proje numarası ile birlikte belirtilmelidir (Bkz. Şekil 2).

Kapaklar

Kapaklar

Hazırlanıyor

Hazırlanıyor

3.3. Ön sayfalar
3.3.1. Kabul ve Onay Sayfası:
Bu sayfa aday tez savunmasına girip başardıktan, tezde jüri üyelerinin gerekli gördükleri düzeltmeler yapıldıktan ve jüri
üyelerince imzalandıktan sonra teze eklenecektir. Bütün kopyalarda ıslak imza bulunmalıdır. Tez bu son hali ile jüri üyeleri ve Enstitü
Müdürlüğü' ne teslim edilir. Tez Enstitü Mezuniyet Komisyonu tarafından incelenerek gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra ciltlenerek
Enstitü'ye teslim edilir. Çalışma Adnan Menderes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Birimi tarafından desteklenmişse
BAP Birimine teslim edilecek kopya tezin Enstitü Müdürü tarafından imzalanmış ve ciltlenmiş son hali olmalıdır. Kabul ve onay sayfası
Şekil 4'deki örneğe uygun olarak hazırlanmalıdır.

KABUL VE ONAY SAYFASI

T.C. Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü …………………. Anabilim Dalı
………………….Programı çerçevesinde ………………………. tarafından hazırlanan "………………….….."
başlıklı tez, aşağıdaki jüri tarafından Doktora/Yüksek Lisans Tezi olarak kabul edilmiştir.
Tez Savunma Tarihi: ……/……/……

Kapaklar
Hazırlanıyor

Üye (Tez Danışmanı): ……………………
………………………..
*(Ünvanı, Adı Soyadı)(Üniversite)(İmza)

....……….

Üye

: ………………………
…………………………
*(Ünvanı, Adı Soyadı)(Üniversite)(İmza)

….……….

Üye

: ………………………
…………………………
*(Ünvanı, Adı Soyadı)(Üniversite)(İmza)

….……….

Üye

: ………………………
…………………………
*(Ünvanı, Adı Soyadı)(Üniversite)(İmza)

…..……….

Üye

: ………………………
…………………………
*(Ünvanı, Adı Soyadı)(Üniversite)(İmza)

….……….

ONAY:
Bu tez Adnan Menderes Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca yukarıdaki jüri
tarafından uygun görülmüş ve Sağlık Bilimleri Enstitüsünün ………tarih ve ……sayılı oturumunda alınan ………nolu Yönetim
Kurulu kararıyla kabul edilmiştir.

(İMZA)
(Ünvanı, Adı Soyadı)
Enstitü Müdürü

Şekil 4. Kabul ve onay sayfası örneği

3.3.2. Teşekkür
Teşekkür bölümü, olabildiğince kısa ve öz olarak yazılmalı ve bir sayfayı aşmamalıdır. Teşekkür sayfasında, tez çalışmasında ve tezin
hazırlanmasında doğrudan katkısı bulunan kişiler ile, doğrudan ilgili olmadığı halde, olağan görevi dışında katkıda bulunan kişi ve
kuruluşlara teşekkür edilmelidir.
Tez çalışması, bir proje kapsamında veya bir kuruluşun desteği ile gerçekleştirilmiş ise; projenin ve ilgili kuruluşun adı da bu bölümde
belirtilmelidir.

3.3.4. Simgeler ve Kısaltmalar Dizini
Simgeler ve kısaltmalar dizini alfabetik sıralı olarak hazırlanmalıdır. Dizin başlığı, metin bloğu üst sınırından ortalanarak yazılmalı,
metin 2 satır aralık verildikten sonra başlamalıdır.
Simge ve kısaltma ile ilgili açıklama gerekiyorsa, bu çok kısa ve öz olmalıdır.
Simgeler arasında α, β, γ, ... gibi Yunan alfabesinde bulunan harer var ise, bu harer Latin alfabesindeki karşılıklarının
bulunabilecekleri yerlerde sıralanmalıdır (örneğin: ? a'nın, ?, b'nin bulunacağı yerde sıralanır). İlgili örnek Şekil 6'da verilmiştir.

3.3.3. İçindekiler Dizini
İçindekiler dizini Şekil 5'deki örneğe uygun olmalıdır.
Ön kapak dışındaki tüm özel sayfalar, tez metninde bulunan tüm bölüm ve alt bölüm başlıkları, özet ve abstract sayfaları, kaynaklar ve
ekler "İÇİNDEKİLER" dizininde eksiksiz olarak gösterilmelidir.
Tezde kullanılan her bir başlık "İÇİNDEKİLER" dizininde, hiçbir değişiklik yapılmaksızın, aynen yer almalıdır.
"İÇİNDEKİLER" dizininde her bir başlığın hizasına, sadece o başlığın yer aldığı ilk sayfanın numarası yazılmalıdır. "İÇİNDEKİLER" dizini
başlığı, metin bloğu üst sınırında ortalanarak ve koyu yazılmalıdır. Başlıktan sonra 2 satır aralık bırakılmalıdır. Tezden ayrı olarak
sunulması gerekli ekler var ise bunlar da dizinin sonunda gösterilmelidir.
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Şekil 5. İçindekiler dizini için bir örnek.

IL-11: İnterlökin 11
M-CSF: Makrofaj koloni stimüle edici faktör
Ss: Standart sapma
3.3.5. Şekiller/Resimler/Tablolar Dizini
Şekiller/Resimler/Tablolar Dizin(ler)i her biri ayrı sayfada olmak üzere düzenlenmelidir. Her Şekiller/Resimler/Tablolar Dizini metinde
geçiş sırasına göre Arabik sayılarla numaralandırılmalıdır (Şekil 1: …, Şekil 2: ….., Resim 1: ….., Resim 2: …., Tablo 1. …, Tablo
2: ………., vb).

4. ÖZET SAYFALARI
Özet içinde, tez çalışmasının amacı, kapsamı, kullanılan yöntem(ler) ve varılan sonuç(lar), açık ve öz olarak belirtilmelidir.
Ancak, özet içinde "amaç", "gereçler ve yöntem", "sonuç" gibi alt başlıklar kullanılmamalıdır. Özet ve abstract mümkünse 300
kelimeyi geçmeyecek şekilde hazırlanmalıdır.
4.1. Özet
ÖZET başlığı, baş hareri büyük harf, koyu ve 14 punto ile, metin bloğu üst sınırından ortalanarak yazılmalıdır. Başlıktan
sonra 1 satır boşluk bırakılmalıdır. Bu sayfada önce tez başlığı yazılır ve bir satır altına tez sahibinin adı, programın adı, yüksek
lisans/doktora tezi, şehir ve yıl ibareleri koyu (bold) harerle yazılmalı, ardından özet metni ilk satır paragraf başı yapılmaksızın, sol
kenar boşluğu hizasından başlamalıdır.
Özet metni tez ana metni ile aynı yazı karakteri ve punto kullanılarak yazılmalıdır. Özet en fazla 300 kelime; amaç, gereç ve yöntemler,
bulgular ve sonuç bölümlerinden oluşmalıdır.
Özet metninin sonunda 1,5 satır aralıktan sonra, koyu punto ile "Anahtar sözcükler:" başlığı açılmalı ve aynı satırda devam ederek
tezle ilgili en çok 5 anahtar sözcük veya deyim, alfabetik sıralanmış olarak yazılmalıdır. Türkçe anahtar kelimeler Türkiye Bilim
Terimleri (TBT)'ne uygun olarak verilmelidir. İngilizce anahtar kelimeler "Medical Subject Headings (MESH)"e uygun olarak
verilmelidir.
Örnek:
SICAK STRESININ KOÇLARDA IN-VITRO SPERMATOLOJIK PARAMETRELER ÜZERINE ETKISI
Küçük N. Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Programı Doktora Tezi,
Aydın, 2015.
Çevresel veya suni olarak uyarılmış sıcak stresinin üreme üzerine etkileri insan, fare, tavşan, boğa ve koç gibi farklı türlerde
çalışılmıştır. Fakat sıcak stresinin koç spermatozoonları üzerine etkileriyle ilgili çalışmaların sayısı yetersizdir.
……..
Anahtar Kelimeler: Koç, sıcak stresi, spermatozoon, membran bütünlüğü, DNA bütünlüğü.
4.2. Abstract
Bu başlık altında Türkçe özetin İngilizce çevirisi yer almalıdır. İngilizce Özet (Abstract) sayfasının içeriği ve sayfa düzeni tümüyle özet
sayfasının aynı olmalıdır. Abstract sayfasında ayrıca, tez metni ile ilgili en fazla beş anahtar kelime (keywords) İngilizce olarak
verilmelidir.

5. TEZ METNİ
5.1. Giriş
Bu bölümde, tez konusunu açıklayıcı bilgiler yer almalıdır. Araştırılan problemin niteliği ve kapsamı açık bir şekilde
sunulmalı, konunun güncel durumu ilgili yayınlara atıf yapılarak çalışmanın önemi kısa bir şekilde vurgulanmalı, tez çalışmasının
bilime sağlayacağı katkı ve/veya yöntem açısından hedeediği yenilikler ifade edilmelidir. Giriş bölümü gereç ve yöntem, bulgular ya
da tartışmaya ait bilgileri içermemelidir. Bu bölümün son paragrafında tezin amacı ve çalışmanın hipotezi net bir şekilde ortaya
konulmalıdır.
5.2. Genel Bilgiler
Bu bölümde, yapılan araştırmaya ışık tutabilecek ve incelenen konunun anlaşılmasını kolaylaştıracak bilgiler kısa ve öz bir
şekilde verilmeli ve daha önce yapılmış olan araştırmalar tanıtılmalıdır. Konuyu değişik yöntem ve gereçlerle inceleyen araştırmalar
hakkında da bilgi verilmelidir. Ayrıca, araştırma sonuçlarını karşılaştırabilmek amacıyla konu ile ilgili önceden yapılmış olan
çalışmaların sonuçları hakkında kısa bilgiler verilmelidir. Bu bölümdeki bilgiler genellikle tarihsel bir sıra içerisinde verilmeli ve
okuyucu, o güne kadar yapılmış olan çalışmaların gelişimini, açıklığa kavuşan konuları ve ortaya çıkan yeni problemleri tanıma imkânı
bulmalıdır. Genel bilgiler tezin 1/2'sini aşmamalıdır.
5.3. Gereç ve Yöntem
Bu bölümde materyal ve inceleme metodu açıklanmalıdır. Araştırmanın türü (tanımlayıcı, deneysel, prospektif vb.), kullanılan
bireyler, evren (popülasyon) ve örneklem büyüklüğü, örneklemin nasıl ve hangi yöntemle seçildiği belirtilmelidir. Verilerin toplanma
tarihi, veri toplama araçları (deney araçları, anketler, geçerlik ve güvenirliği yapılmış ölçekler vb.) ve veri toplama araçlarının kim
tarafından hazırlandığı gerekli durumlarda kaynak gösterilerek yazılmalıdır. Kullanılan formlar (anket, ölçek vb.) ek olarak
sunulmalıdır. Kullanılan ticari ürünler, kimyasallar ve cihazlara ait bilgiler (marka, model, üretici rma, şehir, ülke vb.) bu bölümde
verilmelidir. Uygulanan yöntemin anlaşılmasını kolaylaştırmak amacı ile yöntem şeması kullanılabilir. Araştırmanın bağımlı ve
bağımsız değişkenleri, verilerin değerlendirilmesinin nasıl yapıldığı, uygulanan istatistiksel testler bu bölümde açıklanmalıdır.
Çalışmanın yapılması için alınan izinler ve etik kurul onayı bu bölümde belirtilmeli ve ilgili belgeler "EKLER" bölümünde sunulmalıdır.
5.4. Bulgular
Bu bölümde istatistiksel analizlere göre "ne elde ettiniz" sorusuna yanıt verilir. Bulgular araştırmanın hipotezine uygun ya da uygun
olmayan yönde olabilir. Araştırmacı bulguları olduğu gibi sunmalı, bu bölümde tartışma ve yorum yapılmamalıdır. Bulgulara ait
tablolar, grakler, fotoğraar vb. bu bölümde yer alır.
5.5. Tartışma
Bu bölümde tezin gereç-yöntemi ve bulguları giriş, genel bilgiler ve yöntem bölümlerinde verilen çerçeve kapsamında tartışılmalıdır.
Kullanılan yöntemin seçilme nedenleri, üstün ya da zayıf yönleri belirtilmelidir. Bulgular literatür ile karşılaştırılmalı, benzerlikler ya da
farklılıklar belirtilmeli, farklılıklar varsa nedenleri açıklanmalı, elde edilen bulguların ne anlama geldiği yorumlanmalıdır. Tartışmada
araştırmacının düşüncelerine yer verilmeli, ancak gerçekle uyumlu olmayan yorumlardan uzak durulmalıdır. Tartışma bölümünde
gereksiz alt başlıklar oluşturulmamalıdır. Tartışmada tezin hipotezlerinin doğrulanıp doğrulanmadığı ve araştırmanın bilime sağladığı
katkılar belirtilmelidir.
5.6. Sonuç ve Öneriler
Bu bölümde, tezin giriş bölümünde belirtilen amacına ne ölçüde ulaşıldığı genel ve açık ifadelerle belirtilmeli ancak istatistiksel
ifadeler kullanılmamalıdır. Elde edilen bulgular daha önceki araştırıcıların bulguları ile karşılaştırılarak yorumlanmalıdır.
Araştırmacının tez çalışmasından elde ettiği bulgulara göre iletmek istediği öneriler bu bölümde yer almalıdır. Öneriler araştırma
bulgularına dayandırılmalı, araştırma bulgularında yer almayan durumlar için önerilerde bulunulmamalıdır. Sonuçlar ve öneriler
maddeler halinde yazılabilir. Bu bölüm 2 sayfayı aşmamalıdır.

6. KAYNAKLAR
Kaynaklar, bir yapıtta kullanılan kaynakların listesidir. Kaynaklar bölümü hazırlanırken araştırmada yararlanılan tüm
kaynaklara yer verilmelidir. Kaynak göstermenin ana amaçlarından biri de okuyucunun söz konusu kaynaklara erişimini sağlamak
olduğundan kaynakçanın tam ve doğru bilgi içermesi önemlidir.
Tezde adı geçen ve çalışma esnasında yararlanılan tüm kaynaklar, türlerine göre öngörülen şekillerde, sonuçlar ve tartışma
bölümünden sonra kaynaklar bölümünde ve alfabetik sıraya göre verilir. Yazar isimleri koyu punto ile yazılmalıdır. Dergilerin isimleri
açık ve italik olarak yazılmalı, kısıltma yapılmamalı.
Kaynaklarda, aynı yazarın birden çok yapıtı yer alıyorsa, yapıtlar, yayın yılına göre eskiden yeniye doğru sıralanır.
Aynı yazarın tek yazarlı yapıtları çok yazarlı yapıtlarından önce sıralanır.
Çok yazarlı iki yapıtın ilk yazarları aynıysa, ikinci yazarın soyadı, ikinci yazarlar da aynıysa üçüncü yazarın soyadı alfabetik düzende
belirleyicidir.
Kaynaklar dizini, büyük harerle ve ortalı olarak "KAYNAKLAR" başlığı ile başlamalı, başlıktan sonra 2 satır aralık bırakılarak dizine
geçilmelidir. Kaynaklar dizini tez ana metniyle aynı yazı karakteri ve punto kullanılarak yazılmalıdır.
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mechanisms. Biology of Reproduction 1999, 60, 169-175.
Kaynak kongre bildirileri ise;
Yazarın soyadı adının baş harf(ler)i. Tebliğ adı", kongre, seminer veya konferansın adı, sayfa aralığı, yapıldığı tarih, yapıldığı yer.
Örnek:
Küçük N, Aksoy M, Serin İ, Ceylan A. DNA hasarlarının belirlenmesi amacıyla comet assay yönteminin koç spermatozoonlarında
uygulanması. VI. Uluslararası Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Bilim Kongresi, s 67, 18-22 Mayıs 2011, Antalya.

Kaynakların Doğru Yazımına Örnekler
Kaynak kitap ise;
Yazarın soyadı adının baş harf(ler)i. Kitabın adı (Baskı sayısı), cilt numarası, varsa editör(ler)/çeviri editörleri, basım evi veya
yayınlayan yer, basıldığı veya yayınlandığı yer, yılı: sayfa sayısı.

Kaynak rapordan alınmış ise;
Yazarın soyadı adının baş harf(ler)i -raporu hazırlayan tüzel kişi ise kuruluşun adı-, "raporun adı", raporu hazırlayan kuruluşun kısa
adı ve rapor numarası, yayınlandığı yer, Yılı, sayfa aralığı.

Örnek:
West JB. Respiratory Physiology (2 nd ed), Williams and Wilkins, Baltimore, 1974, 129-139.
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Kaynak basılmış tez ise;
Yazarın soyadı adının baş harf(ler)i, Tezin adı, tezin cinsi (Yüksek lisans/doktora), tezin sunulduğu enstitü, sunulduğu yer yılı, sayfa
sayısı.

Caple IW. Current Veterinary Therapy Food Animal Practice 2, Howard JL. (Edt), W.B. Saunders Company, Philadelphia, 1986, 327328.
Not: Çeviri kitaplarda orijinal kitabın değil çeviri kitabın yayın tarihi esas alınacaktır.
Kaynak kitaptan alınan bölüm ise;
Bölüm yazarının soyadı adının baş hareri Bölümün başlığı (adı), In: bölümün alındığı kitabın adı (baskı sayısı), cilt numarası, varsa
editör(ler), basım evi veya yayınlayan yer, basıldığı veya yayınlandığı yer, yılı: sayfa sayısı.
Örnek:
Sagawa K. Analysis of the CNS ischemic feed back regulation of the circulation. In: Reeve EB, Guyton AC (eds), Physical Basis of
Circulatory Transport. WB Saunders, Philadelphia, 1967, s 129-139
Phillips SJ, Whisnant JP. Hypertension and strok. In :Laragh JH, Brenner BM (eds), Hypertension :Pathophysiology, Diagnosis and
Management. 2 nd ed. New York, Raven Press, 1995, s 465-478
Buhler DR. Cytochrome P450 Expression in Rainbow Trout: An Overview, In: Molecular Aspects of Oxidative Drug Metabolizing
Enzymes: Their Signicance in Environmental Toxicology, Chemical Carcinogenesis and Health, Arınç E, Schenkman JB and Hodgson
E, (Eds.), Springer-Verlag, Heidelberg, 1995, s 159-180.
Kaynaklar Bilimsel Dergi Makalesi ise;
Yazarın soyadı adının baş hareri. Makalenin başlığı. Yayınlandığı derginin açık adı italik olarak yazılmalı, yılı, cilt numarası (varsa
sayı), sayfa aralığı.
Örnek:
Setchell BP. The effects of heat on the testes of mammals. Animal Reproduction 2006, 3(2), 81-91

Örnek:
Saraymen R. İnsan Sperm Akrozininin Saaştırılması ve Bazı Kinetik Özelliklerinin İncelenmesi, Doktora Tezi, Erciyes Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Kayseri 1995, 65.
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Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Kayseri 2010, 51.
Resmi Gazetede yayınlanan yasa ve yönetmelikler ise;
Aşağıdaki örnekteki gibi yazılır.
Örnek:
Ölçüler ve Ayar Kanunu, T.C. Resmi Gazete, 21 Ocak 1989, sayı, 3516.
Kaynak Aktüel Dergi ve Gazete Haberinden Alınmış ise;
Corliss R. (13 Eylül 1993) Pacic Overtures Times, 142, 68-70.
Kaynak Elektronik Dergiden Alınmış ise;
Başaran A, Yıldırım N, Gülal Z. Depreme karşı nasıl bir bina yapılmalı? Türkiye Bilim ve Teknik Araştırma Kurumu",
http://tubitak.gov.tr-/w/b08.-html (16.12.2014).
http://www.mitpress.mit.edu/jrnls-catalog/arch-ed-abstracts/File:jae48-2.html (5.10.2015).
İnternet (www/ftp) Kaynakları:
Sayfanın son güncellenme tarihi, Sayfanın adı, sayfanın adresi, alındığı tarih.
WEB_1. (2014). Alaattin's web site. http://biyoloji.pamukkale.edu.tr/alaattin/index.htm (24.05.2014).

7. EKLER
Tez metni içerisinde yer almaları halinde konuyu dağıtıcı, okuma ve algılamada sürekliliği engelleyici nitelikteki ve dipnot
olarak verilemeyecek kadar uzun olan açıklamalar, örnek hesaplamalar, bir formülün çıkarılışı, geniş kapsamlı ve ayrıntılı deney
verileri, anket formları, ek çizelgeler, tez çalışma izin yazıları ve etik komite onay yazısı fotokopisi vb. bilgi ve belgeler bu bölümde
verilmelidir. Bu bölümde yer alacak her bir ek için uygun bir başlık seçilmeli ve bunlar sunuş sırasına göre Ek 1, Ek 2, Ek 3, ....
şeklinde her biri ayrı sayfadan başlayacak şekilde sunulmalıdır. Ekler bölümünün sayfa numaraları, kaynaklar bölümünün bitişini
izleyen sayfa numarası ile devam etmelidir. Ekler, ekler dizininde eksiksiz olarak sırasıyla verilmelidir. Ayrıca araştırma ile ilgili
olarak boyutları, nitelikleri ve/veya kapsamları nedeni ile tez ile birlikte sunulamayacak materyal (basılı evrak, disket, kaset vb)
tezden ayrı olarak ekler başlığı altında ve ayrı bir kapak veya uygun bir zarf içinde ve eklerin üst kapağının içeriği ve sayfa düzeni
tez kapağının tümüyle aynı olan bir sunum tarzı ile verilebilir. Ek kısmında kullanılan yazı tipi ve büyüklüklerinin tez metni yazı
tipi ve büyüklüklerine uyma zorunluluğu yoktur.
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