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1.AMAÇ 

Bu kılavuzun amacı; Koç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı Anabilim Dallarında hazırlanan 

Yüksek Lisans ve Doktora tezlerinin hazırlanması, yazımı ve basımı ile ilgili esasları düzenlemektir. 

 

2.TEZİN ŞEKİLSEL ÖZELLİKLERİ 

2.1. Kağıt Özellikleri 

En az 80, en çok 100 gr. birinci hamur beyaz kağıt kullanılmalıdır. Kağıt standart A4 boyutlarında 

(210mm ×297 mm ) olmalıdır. 

2.2. Kapak ve Cilt 

Örneğe (Ek 1) göre hazırlanan ön kapak kullanılmalıdır. Arka kapak olarak da aynı cins ve renkte düz 

bir karton kullanılmalıdır. 

2.3. Baskı 

Tezler, bilgisayar kullanarak, lazer ya da lazer kalitesinde çıktı veren yazıcı ile kağıdın yalnızca bir 

yüzüne basılmalıdır. Basılı tez ile birlikte PDF biçiminde hazırlanmış elektronik dosyası da teslim 

edilmelidir. 

 

3.METİN YAZIM ÖZELLİKLERİ 

3.1.Sayfa Düzeni 

Sayfalar A4 boyutunda olmalıdır. Her sayfanın sol kenarında 4 cm, alt ve üst kenarlarında 3 cm, sağ 

kenarında ise 2.5 cm boşluk bulunmalıdır. Yazım düzenini korumak için tüm satırlar aynı hizada 

bloklanmalıdır. Tüm tez metninde 12 punto Arial, Tahoma ya da Times New Roman karakterlerinden 

birisi, 1.5 satır aralığı ile kullanılmalıdır. Tek sayfaya sığdırılan tablo ve şekillerde daha küçük 

karakterler kullanılabilir. Dipnotlar 10 punto ve tek aralık  olmalıdır. Sayfa sonuna gelen başlıkları en 

az iki satır izlemeli, aksi halde yeni sayfaya geçilmelidir. 

3.2.Satır Aralıkları 

Ana metinde satır araları 1.5 satır olmalıdır. Şekil alt yazıları ve tabloların açıklamaları ile alıntılar ve 

kaynaklar dizininin yazımında da aynı aralık kullanılmalıdır.Dipnot metinlerinde satır aralığı 1 satır 

olmalıdır. Paragraflar arasında da satır aralığı 1.5 satır olmalı ancak, her yeni paragraf 1.25 cm 
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içeriden başlamalıdır.  

Birinci dereceden bölüm başlıkları, Teşekkür, Özet, İngilizce Özet, tüm Dizinler ve Kaynaklar için sayfa 

başı yapılmalıdır. İkinci ve üçüncü dereceden başlıklardan önce 12 punto boşluk bırakılmalıdır, ayrıca, 

üçüncü dereceden başlıklar 1.25 cm içeriden başlatılmalıdır.  

Ana metinle şekil, tablo ve formüller arasında önce ve sonrasında olmak üzere birer satır boşluk 

bırakılmalıdır. Şekil ve şekil alt yazısı ile tablo ve tablo üst yazısı arasında da 6 punto’luk bir boşluk 

olmalıdır.  

3.3.Bölüm ve Alt Bölümler  

Tezin bölüm ve alt bölümlerinin belirlenmesinde gereksiz ayrıntıya inilmemeli, mantıksal bir bütünlük 

izlenmelidir. Bölüm başlıkları metin ile aynı büyüklükte olmalıdır. Birinci derecede bölüm başlıkları 

büyük harf, ikinci ve üçüncü derece başlıklar ise her kelimenin ilk harfi büyük, diğerleri küçük harf 

olacak şekilde yazılmalıdır. İkinci ve üçüncü derecede başlıklarda yer alan “ve, veya, ile” gibi bağlaçlar 

küçük harfle yazılmalıdır. Tüm bölüm başlıkları koyu (bold) olmalıdır.  

3.4.Sayfaların Numaralandırılması 

İç kapak dışında tüm sayfalar numaralandırılmalıdır. Teşekkür, Özet, İngilizce Özet, İçindekiler, 

Simgeler ve Kısaltmalar, Şekiller ve Tablolar Dizinleri gibi tez ön sayfaları “i, 2, 2i, iv, v..” şeklinde 

küçük harf Roma rakamları ile; Giriş bölümü ile başlayan diğer sayfalar ise “1, 2, 3, 4, 5...” şeklinde 

numaralandırılmalıdır. Numaralar sayfaların alt dış kenarınadış kenardan üç, alt kenardan iki cm 

uzaklığa metin bloğunun sağ kenar hizasında olacakşekilde, metinde kullanılan yazı karakteriyle 

yazılmalıdır. Sayfa numaralarının önünde ve arkasında parantez, çizgi gibi işaretler olmamalıdır.  

3.5.Tablo ve Şekiller 

Tablolar ve şekiller (grafik, diyagram vb) yazı ile anlatımda güçlük çekilen, anlatılmaya çalışılan 

düşünceyi ya da elde edilen verileri daha etkili olarak aktarabilecek nitelikte olmalı, gereksiz 

şekillerden kaçınılmalıdır. Şekiller üzerinde yer alacak tüm çizgi, işaret, sembol, rakam ve yazılar 

bilgisayar yazıcısı, rapido ya da letraset çıkartma türü bir araç kullanılarak hazırlanmalıdır. Bu tür çizgi, 

işaret, sembol, rakam ve yazılar, çıplak gözle kolayca seçilebilir ve okunabilir büyüklükte olmalıdır. Bir 

şekilde birden fazla öge varsa,her bir öge A, B, C.... şeklinde simgelenerek tümüne bir şekil numarası 

verilmeli ve her bir öge ayrı ayrı açıklanmalıdır.Hasta ya da denek fotoğrafları bireylerin kimliğini belli 

etmeyecek şekilde gözler bantlanarak kullanılabilir. Özel durumlarda, gözleri bantlı olmayan 

fotoğrafların kullanımı için fotoğrafı çekilen kişiden izin alındığına ilişkin bir not bulunmalıdır. Tez 

sayfası üzerine yapıştırılacak fotoğraflar tez sayfaları arasında olabilecek kabarıklığı önlemek amacıyla 

ince fotoğraf kağıdı üzerine basılmalıdır. 
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Tablo ve şekiller ayrı ayrı arabik rakamlarla numaralandırılır (Tablo 1., Şekil 1. gibi). Şekiller ve tablolar 

ile açıklamaları, tez metni içerisinde, ilk değinildikleri sayfaya ya da hemen sonraki sayfaya, sayfa 

kenarından bırakılması gereken boşluklara taşmayacak şekilde yerleştirilmelidir. Bir sayfadan daha 

büyük olan tablolar bir sayfa boyutlarında (uygun bir yerden) bölünmelidir. Tablonun devamı bir 

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

parantez içinde “Devam” ibaresi yazılmalıdır. 

Tablo ve şekil açıklamaları olabildiğince kısa ve öz yazılmalıdır. Tüm açıklamaların yazımında 1.5 satır 

aralığı kullanılmalıdır. Tablo veya şekil ile (açıklamaları dahil) alt ve üst metin arasında bir satır boşluk 

bırakılmalıdır.Tablo açıklamaları, tablonun üstüne yazılmalı ve Tablo açıklamasının son satırı ile 

tablonun üst kenarı arasında 6 punto boşluk bırakılmalıdır Şekil açıklamaları ise, şeklin altına yazılmalı 

ve şekil altı açıklaması ile şeklin alt kenarı arasında 6 punto boşluk bırakılmalıdır  

 Formüllere ait numaralar, formülün olduğu satırda, sayfanın sağ kenarından 2.5 cm içeride kalacak 

şekilde parantez içerisinde yazılmalıdır. Formüller numaralandırılırken numaranın başında “Formül” 

ibaresi yer almamalı, bölüm içindeki sırasına göre numaralandırılmalıdır. Ancak metin içinde 

değinilirken "Formül 2.1"“şeklinde yazılmalıdır. 

Tablo ve şekillerin başlıkları içindekiler bölümünde verilen tablo ve şekil listeleri ile tutarlılık 

göstermelidir. Her şekil ve tabloya metin içinde atıf yapılmalıdır. 

3.6.Simgeler ve Kısaltmalar 

Tezde standart kısaltmalar dışındaki kısaltmalar ancak çok gerekli durumlarda yapılmalıdır. Kısaltma, 

ilk kez kullanıldığı yerde parantez içinde, yalnız bir kez açıklanmalıdır. Birden fazla sözcüğün baş 

harfleri kullanılarak yapılan kısaltmalarda araya nokta konulmamalıdır (TÜBİTAK, DSÖ gibi). 

Kısaltmalar, terimlerin Türkçelerine göre yapılmalıdır, ancak çok yerleşik yabancı dilden kısaltmalar 

oldukları gibi alınabilirler (AIDS, WHO, NATO gibi). Terim olmayan kısaltmaların (örneğin bkz. gibi ) 

sonuna nokta konulmalıdır. Ölçülerde metrik sistem kullanılmalı ve uluslararası ünite sistemine uygun 

kısaltmalarla (örneğin g, L) verilmelidir. Ölçü birimleri sonuna nokta konmamalıdır. Kullanılan simge 

ve kısaltmalar dizin bölümünde ayrıca verilmeli ve açıklanmalıdır. 

3.7.Dipnotlar 

Bir cümlede dipnot verilmesi gerekiyorsa ilgili sayfanın sonuna düz bir çizgi çekilerek dip notu 

gösteren işaret konup 10 punto ile açıklama yazılır. 
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4.TEZİN BÖLÜMLERİ 

Tez üç ana bölümden oluşur: Ön Bölüm, Ana Bölüm, Son Bölüm. 

4.1.ÖN BÖLÜM 

Dış kapak ile iç kapak sayfası arasında ve dış kapağın arka sayfası ile tezin son sayfası arasında bir boş 

sayfa bırakılmalıdır. 

4.1.1. İç Kapak Sayfası 

İç kapak sayfasının içeriği ve sayfa düzeni, tümüyle dış kapağın aynı olmalıdır; yalnız, bu sayfada 

danışman (varsa ortak danışman) öğretim üyesinin adı da bulunur (Ek 2). Bu sayfa ana metinde 

kullanılan kağıt üzerine yazılmalıdır.  

4.1.2.Onay sayfası 

Tez savunmasından sonra tez danışmanı ve jüri üyelerinin tezi kabul ettiklerini ve tezin Sağlık Bilimleri 

Enstitüsü tarafından onaylandığını gösteren sayfadır. Bu sayfada tez danışmanı ve jüri üyelerinin ad, 

unvan ve Üniversiteleri ile imzaları bulunur. Onay sayfası “2i” olarak numaralandırılmalıdır. (Ek 3) 

4.1.3.Teşekkür sayfası 

Teşekkür bölümü, olabildiğince kısa ve öz olarak yazılmalı ve bir sayfayı aşmamalıdır.  

Bu sayfanın düzeni özet sayfası ile aynı olmalı, “iv” olarak numaralandırılmalıdır. 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.  

4.1.4. Beyan sayfası 

Etik, intihal, telif ve patent haklarıyla İlgili açıklama ekteki örnekte gösterildiği şekilde hazırlanır ve 

aday tarafından imzalanır. (Ek 4) 

4.1.5.Özet ve İngilizce özet (Abstract) 

Tezin bir sayfayı geçmeyen özeti (sayfa v) ve İngilizce çevirisi (sayfa vi) teşekkür sayfasından hemen 

sonra yer almalıdır.  

 ÖZET başlığı, büyük harf, koyu punto ile, sayfanın üst kenarından 3 cm aşağıda olacak şekilde ve 

ortalanarak yazılmalıdır. Başlıktan sonra bir satır boşluk bırakılmalıdır. Yine 2 aralık boşluktan sonra 

tezin adı tam olarak, sözcük baş harfleri büyük seçilerek, koyu punto ile yazılmalıdır. Başlıktan sonra 
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1,5 aralık boşluk bırakılarak, özetin metni 1 aralıkla yazılmalıdır. Özet metni, tez ana metninde 

kullanılandan daha küçük punto ile yazılabilir.  

Özetin amacı, okuyucuya tezin tümü hakkında bilgi vermektir. Özet 250 kelimeyi geçmemelidir. Özet 

içinde tez çalışmasının amacı, kapsamı, kullanılan yöntem(ler) ve varılan sonuç(lar), alt başlıklar 

olmaksızın, açık ve öz olarak belirtilmelidir.  

İngilizce Özet (ABSTRACT) sayfasının içeriği ve sayfa düzeni tümüyle özet sayfasının aynı olmalıdır.  

Özet ve Abstract sayfasında ayrıca, tez metni ile ilgili en az üç anahtar kelime (keywords) Türkçe ve 

İngilizce olarak verilmelidir. Anahtar kelimeler özet (abstract) metninden sonra bir satır atlanarak 

yazılmalıdır. Anahtar kelimelerin, çalışmayla ilgili ancak, başlıkta yer almayan kelimelerden seçilmesi 

daha uygundur. Anahtar kelimeler Medical Subject Headings (MeSH)’e de uygun olmalıdır.  

  

4.1.6.Dizinler  

a. İçindekiler Dizini  

EK 5’deki örneğe uygun olarak hazırlanmalıdır.  

“İÇİNDEKİLER” başlığı, tümüyle büyük harflerle sayfa üst kenarından 3 cm aşağıya ve ortalanarak 

yazılmalıdır. Özet sayfasından başlayarak tüm özel sayfalar, tez metninin içerdiği tüm bölüm ve alt 

bölüm başlıkları, ek açıklamalar, kaynaklar ve ekler, içindekiler dizininde eksiksiz olarak 

gösterilmelidir. Tezde kullanılan her bir başlık, içindekiler dizininde hiç bir değişiklik yapılmaksızın yer 

almalıdır.  

İçindekiler dizininde her başlığın hizasına, sadece o başlığın yer aldığı ilk sayfanın numarası 

yazılmalıdır.  

 “EKLER” de, İçindekiler dizininin sonunda yer almalı, ancak bunlara ait sayfa numaraları dizinde 

gösterilmemelidir.  

b. Simgeler ve Kısaltmalar Dizini  

 “SİMGELER VE KISALTMALAR” başlığı büyük harflerle, sayfa üst kenarından 3 cm aşağıya ve 

ortalanarak yazılmalıdır. Dizinde simge ve kısatmalar alfabetik sırada verilmelidir. Simgeler arasında 

α, β, γ,.. gibi Greek alfabesinde bulunan harfler var ise, bu harfler Latin alfabesindeki karşılıklarının 

bulunabilecekleri yerlerde sıralanmalıdır (örneğin, α, a nın; λ, l nin; µ, m nin bulunacağı yerde 

sıralanmalıdır). 
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c. Şekiller Dizini  

 “ŞEKİLLER” başlığı, büyük harflerle sayfa üst kenarından 3 cm aşağıya ve ortalanarak yazılmalıdır.  

Şekiller dizinindeki şekil altı açıklamaları, tez metni içindeki şekil altı açıklamasının tümüyle aynı 

olmalıdır.  

d. Tablolar Dizini  

 “TABLOLAR” başlığı, büyük harflerle sayfa üst kenarından 3 cm aşağıya ve ortalanarak yazılmalıdır. 

Tablolar dizinindeki açıklamalar, tez metni içindeki tablo açıklamalarıyla tümüyle aynı olmalıdır.  

 

4.2 ANA BÖLÜM (Tez Metni ) 

4.2.1.Giriş ve Amaç 

Bu bölümde problemin tanımı ve önemi, araştırmanın amacı, araştırma soruları ve hipotezleri yer 

almalıdır. Problem, kısa ve açık olarak tanımlanmalıdır. Bağımlı ve bağımsız değişkenler belirtilmelidir. 

Problemin çözümüne yönelik olarak test edilecek hipotezler ve/veya yanıtlanması gereken sorular 

belirtilmelidir. 

4.2.2.Genel Bilgiler (Literatür Bilgisi) 

Bu bölümde tez konusunda daha önceden var olan literatür bilgileri, yapılan çalışma bağlamında 

gözden geçirilir. Mevcut bilgiler analitik ve  eleştirel bir yaklaşımla incelenir. Konu ile ilgili sorunlar 

saptanır, çözüm önerileri “GİRİŞ” bölümünde belirtilen çalışmanın amacı, varsayımları ve kapsamı 

doğrultusunda değerlendirilir. Olası varsayımlardan hangilerinin test edileceği açıklanır. Literatür 

bilgileri derlenerek, amaçlar ve kullanılacak yöntemler arasında neden-sonuç ilişkisi kurulur. 

Genel bilgiler bölümü kısa ve öz olmalı, okuyucuda ilgi uyandırmalıdır. Tez konusu ile doğrudan ilgili 

çalışmalara yer verilmeli, konu dışı çalışmalardan kaçınılmalıdır. Kullanılacak bilgi orijinal kaynağından 

edinilmeli, bu amaçla ikincil kaynaklar kullanılmamalıdır. 

4.2.3.Gereç ve Yöntem 

Bu bölüm, başka bir araştırmacı tarafından aynen uygulanabilecek açıklıkta yazılmalıdır. 

a.Araştırmanın Tipi 

Araştırmanın tanımlayıcı, yarı deneysel, deneysel nitelikte olduğu belirtilmelidir. 
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b.Araştırmanın Yeri ve Zamanı 

Araştırmanın nerede ve hangi zaman aralığında gerçekleştiği açıkça yazılmalıdır. 

c.Araştırmanın Evreni ve Örneklemi  

İnsan üzerinde yapılan çalışmalarda bu bölüm olmalıdır. Evrenin özelliği belirtilmelidir. Örneklem 

kabul kriterleri, seçim yöntemi ve örneklem oranı yazılmalıdır. 

d.Çalışma Materyali 

Araştırmada kullanılan materyalin (hücre hattı, deney hayvanı, kan örneği vs) ne olduğu, nereden ve 

nasıl, hangi tarihlerde alındığı belirtilmelidir. 

e.Araştırmanın Değişkenleri 

Tanımlanabilen bağımlı, bağımsız ve kontrol değişkenleri açıkça yazılmalıdır. 

f.Veri Toplama Araçları 

Araştırmada kullanılan veri toplama araçları (anket, gözlem, ölçek) açık ve net biçimde yazılmalıdır. 

İzin alınması gereken araçlar için üreticisinden yazılı izin alınmalı ve ekler bölümüne kopyası 

konmalıdır. Kullanılan cihazlar, sarf malzemeleri ve diğer gereçlerin özellikleri, tipleri, markaları, lot 

numaraları belirli bir düzen içinde verilmelidir. 

Veri toplamak için seçilen yöntemlerin üstün yönleri ve yetersizlikleri belirtilmeli, yöntemin seçilme 

gerekçesi açıklanmalıdır. Yöntem/yöntemler, yöntemi hiç bilmeyenlerin okuyup uygulamalarına 

olanak verecek biçimde açıklanmalı, her birine mutlaka kaynak gösterilmelidir. 

g.Verilerin Değerlendirilmesi 

Yapılan analizler, araştırmaya neden olan problemin çözümü ile ilgili olarak ileri sürülen hipotezlerin 

test edilmesine ve/veya soruların cevaplanmasına yönelik olmalıdır. Verilerin değerlendirilmesinde 

kullanılan istatistiksel yöntemlerin seçilme gerekçeleri ve yeterlilikleri ile değerlendirme sırasında  

ortaya çıkan problemler belirtilmeli ve nasıl çözüldüğü açıklanmalıdır. Güvenilirlik ve tarafsızlık 

konularında duyarlılık gösterilmelidir. 

h.Araştırmanın Sınırlılıkları 

Çalışmanın güçsüz yanları yazılmalıdır. 
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ı.Etik Kurul Onayı 

Tüm tezlerde ilgili Etik Kurulu’nun onayı bulunmalıdır. Bu bölümde Etik Kurul onay tarihi ve numarası, 

kurum izni ve denklerden alınan onam belirtilir. Onam örneği eklerde yer almalıdır. 

4.2.4.Bulgular 

Bu bölümde araştırmada elde edilen veriler belli bir mantıksal-analitik bütünlük ve akış içinde 

sunulur. Verilerin daha anlaşılır hale gelmesi için tablo, grafik vb. yapılmalıdır. Gerekirse şekil, 

fotoğraf ve benzeri görüntüler kullanılır. Aynı veriler birden fazla formatta (örneğin hem tablo, hem 

grafik) sunulmamalıdır. 

4.2.5.Tartışma 

Bu bölümde tez çalışmasının araştırma alanına yaptığı katkılar vurgulanmalıdır. Adayın kendi çalışması 

ile literatür bilgileri bölümünde verilen çalışmalar akılcı bir bakış açısı ile karşılaştırılmalıdır. 

Tartışmada daha çok Giriş ve Genel Bilgiler bölümünde söz edilen varsayımların tez çalışmasında elde 

edilen bulgular ile ne ölçüde desteklendiği üzerinde durulmalıdır.Adayın kendi bulguları, değişik 

parametrelerin birbiri ile ilişkisi ve bütüne katkısı yönünden kendi içinde ayrıca irdelenmelidir.  

4.2.6.Sonuç ve Öneriler 

Bu bölümde tez çalışmasından elde edilen sonuçlar genel, açık-seçik ve öz olarak yazılmalıdır. Tezin 

başında sıralanan amaç ve hedeflere ne oranda ulaşıldığı irdelenmeli; baştaki hipotez/hipotezlerin 

kabul ya da reddedilme gerekçeleri belirtilmelidir. Gerektiğinde sonuçlar madde madde de yazılabilir. 

Tez çalışmasını yapan kişinin, kendisinden sonra aynı konuda ya da ilgili konularda çalışacak kişilere ya 

da kurumlara iletmek istediği öneriler varsa öneriler başlığı altında yazılabilir. Sonuçlar ve öneriler 

birarada da yazılabilir. 

 

4.3.SON BÖLÜM 

4.3.1.Kaynaklar 

Her bilimsel çalışmada, yararlanılan kaynakların listelendiği bir kaynakça bölümü bulunmalıdır. Tezde 

kullanılma sırasına göre Arabik olarak numaralan kaynakların uygun şekilde, dengeli ve doğru olarak 

kullanılması gerekir. Metin içinde gönderme yapılan her kaynak kaynakçada yer almalı, kaynakçada 

yer verilen her kaynağa da metin içinde gönderme yapılmalıdır. Kaynağın mutlaka tam metni 

okunarak kullanılmalıdır. Kaynakçada her kaynağa yalnız bir kez yer verilmelidir. Bir kaynaktan 

değiştirilmeden yapılan alıntılar, özgün kaynakta geçtiği biçimiyle tırnak işareti içinde gösterilmelidir. 
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Özgün kaynağa erişmenin olanaksız olduğu durumlarda bilginin ikinci elden aktarıldığı belirtilmelidir. 

Kaynak gösterilse bile, bir yapıtın tamamı veya tamamına yakın bir bölümü aktarılmamalıdır. 

Kaynakça hazırlarken;  

 İkinci ve daha sonraki satırlar 5 harf boşluğu içeriden başlar. 

 Yazar soyadına göre alfabetik olarak düzenlenir. 

 Yazarın ilk adı kısaltılarak verilir. 

 

Tek Yazar 

Yazarın Soyadı, Adının İlk Harfi. ( Yayın Tarihi). Çalışmanın Adı, Kaçıncı baskı olduğu, Basımyeri: 

Yayınevi, sayfa numaraları. 

DeLillo, D. (2002). Beyaz Gürültü, 7. baskı, Ankara: Dost Kitabevi Yayınları, s: 45-48. 

Mungan, M. (1999). Üç Aynalı Kırk Oda, 2. baskı, İstanbul: Metis Yayınları, s: 23-24. 

 

İki Yazar 

Aydın, A. ve Güçlü, F. (1998). Türkiye’nin Toplumsal Yapısı, 6.baskı, Ankara: Bilim Yayınevi, s: 98. 

 

İkiden Fazla Yazar 

İkiden fazla yazarın bulunması durumunda metin içinde ilk yazarın soyadından sonra ötekiler için “ve 

arkadaşları” anlamında “ve ark.” kullanılır. Ancak kaynakçada yazarların tümünün isimlerini belirtmek 

gerekir. Bu konuda izlenecek yol şudur: 

Akşin, C., Güçlü, A., Sarı, M. (1999). Kamu Maliyesi İlkeleri. 10. baskı, İstanbul: Emre Yayınları, s: 5. 

 

Kurum Olarak Yazar 

Yazar adı olarak alfabetik sıraya göre kurum adı kaydedilir. 

Devlet Planlama Teşkilatı. (2000). Türkiye’de Gelir Dağılımı Üzerine Bir Araştırma. Ankara: DPT. 
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Derleme Kitap İçinde Bulunan Yazı 

Çalışmanın yazarı. (Tarih). Çalışmanın Başlığı. Kitabın yazarı (der.). Kitabın Adı. Basımyeri: Yayınevi, 

sayfa no. 

Seyidoğlu, H. (1999). Türkiye’nin AB ile İlişkileri. A. Cihan ve H. Mutlu (der.). Türkiye Ekonomisinde 

Gelişmeler. 16. baskı,  İstanbul: Ramiz Kitabevi, s: 98-100. 

 

Dergi Makalesi 

Makale Yazarının Soyadı, Adının İlk Harfi. (tarih). Makalenin Adı. Derginin Adı, cilt no.(sayı no), sayfa 

no. 

Gören, H. (2000).  “Avrupa Birliğinde Son Gelişmeler”.  Avrupa Birliği Dergisi,  48.(3), s:4. 

 

Ansiklopedi Maddesi 

Puşkin. (1993)  Ana Britannica. Ana Yayıncılık. İstanbul. c.26. 

 

Sözlük 

Türkçe Sözlük. (1998).  TDK Yayınları. Ankara  c.1. 

 

Yazarsız Gazete Makalesi 

Kıbrıs Davamız (25 Ağustos 1997). Cumhuriyet Gazetesi, s.4. 

 

İnternet 

Yazar Soyadı, Adının İlk Harfi.(Yayın Tarihi). Belgenin Başlığı. 

<İnternet Adresi> (erişim tarihi) 

 

Aytekin, S. (2003). Soğuk Savaş Sonrası Çalışmalar. 

<http://www.makaleler.tubitak.gov.tr/kitap/maknasyaz/index.html> (2 Mayıs 2006) 
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Yazarı belli değilse kurumun ismi belirtilir.  

Bilkent Üniversitesi Sağlık Merkezi. ( 10 Kasım 2004). Kimyasal Silahlar ve Korunma. 

< http://www.bilkent.edu.tr/~ilheal/aykonu/ Ay2004/ January04/ Kimyasalsilah.htm> (2 Mayıs 2006) 

 

4.3.2.Tez Metninin Ekleri 

Tezin ana bölümünde olması halinde konuyu dağıtıcı, okumada sürekliliği bozan nitelikteki veya 

dipnot olarak verilmek için uzun olan açıklamalar bu bölümde verilmelidir. Bu bölümde verilen her bir 

ek yeni bir sayfada başlamalı, farklı bir numara ile (EK 1, EK 2, EK 3 vb) numaralandırılmalı ve 

içindekiler dizininde sırayla ve eksiksiz olarak listelenmelidir. 

 

5. TEZİN TESLİMİ 

Tez danışmanı tezi Ek 6’da verilen tez kontrol yönergesi doğrultusunda kontrol eder. Tezin elektronik 

kopyası (PDF olarak) Anabilim Dalı yazısı ile birlikte Sağlık Bilimleri Enstitüsü’ne teslim edilir. 

Görevlendirme yazıları tez sınavı tarihinden 10 gün önce Enstitü tarafından jüri üyelerine gönderilir. 

Bu yazı ile birlikte tezin elektronik kopyası da (PDF dosyası) jüri üyelerine gönderilir. İsteyen üyelere 

öğrenci tezin basılmış kopyasını verir. Tez savunma sınavında jüri salt çoğunlukla “kabul”, “red” veya 

“düzeltme” kararı verir. Bu karar ve tezin üç adet basılı kopyası tez sınavını izleyen üç gün içinde  

tutanakla (2 adet tutanak) Enstitüye gönderilir. Bu işlemleri takiben öğrenci tezi Yüksek Öğretim 

Kurulu’na göndermelidir, gerekli yönlendirme Enstitü Sekreterliği tarafından yapılacaktır.  
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EK 1. Tez Ön Kapak Örneği 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOÇ ÜNİVERSİTESİ 

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 

(14 PUNTO) 

 

 

YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZİNİN BAŞLIĞI 

(20 PUNTO KOYU) 

 

ADAYIN ADI SOYADI 

(18 PUNTO) 

 

YÜKSEK LİSANS- DOKTORA PROGRAMININ ADI 

YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZİ (18 PUNTO) 

İSTANBUL-YILI (16 PUNTO) 
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EK 2. İç Kapak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOÇ ÜNİVERSİTESİ 

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 

(14 PUNTO) 

 

 

YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZİNİN BAŞLIĞI 

(20 PUNTO KOYU) 

 

YÜKSEK LİSANS- DOKTORA PROGRAMININ ADI 

YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZİ (18 PUNTO) 

 

ADAYIN ADI SOYADI 

(16 PUNTO) 

DANIŞMAN ÖĞRETİM ÜYESİ: UNVANI, ADI, SOYADI 
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Ek 3. Onay Sayfası 

Koç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik

 Anabilim Dalı, 

 Doktora /Yüksek Lisans programı öğrencisi ........,

 'TEZ ADI '  

konulu Doktora/Yüksek Lisans tezini .......... tarihinde başarılı 

olarak tamamlamıştır. 

  

 

BAŞKAN 

 

ÜYE      ÜYE 

 

ÜYE     ÜYE 
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Ek 4. Beyan Sayfası 

 

 

 

BEYAN  

 

Bu tez çalışmasının kendi çalışmam olduğunu, tezin planlanmasından 

yazımına kadar bütün safhalarda etik dışı davranışımın olmadığını, bu tezdeki 

bütün bilgileri akademik ve etik kurallar içinde elde ettiğimi, bu tez çalışmayla 

elde edilmeyen bütün bilgi ve yorumlara kaynak gösterdiğimi ve bu kaynakları 

da kaynaklar listesine aldığımı, yine bu tezin çalışılması ve yazımı sırasında 

patent ve telif haklarını ihlal edici bir davranışımın olmadığı beyan ederim.   

 
 

İmza 
Adı Soyadı 
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Ek 5. İçindekiler Sayfası Örneği 

         Sayfa No 

İÇİNDEKİLER        i 

TABLO DİZİNİ        iv 

ŞEKİL DİZİNİ        iv 

KISALTMALAR        v 

ÖZET         1 

ABSTRACT        2 

1. GİRİŞ VE AMAÇ , 

1.1. Problemin Tanımı ve Önemi    … 

1.2. Araştırmanın Amacı     … 

1.3. Araştırmanın Hipotezleri    … 

2. GENEL BİLGİLER      … 

3. GEREÇ VE YÖNTEM  

3.1. Araştırmanın tipi     …  

3.2. Araştırmanın yeri ve zamanı    … 

3.3. Araştırmanın evreni ve örneklemi   … 

3.4. Çalışma materyali     … 

3.5. Araştırmanın değişkenleri    … 

3.6. Veri toplama araçları     … 

3.7. Araştırma planı      … 

3.8. Verilerin değerlendirilmesi    … 

3.9. Araştırmanın sınırlılıkları    … 

3.10. Etik Kurul Onayı     … 

4. BULGULAR       … 

5. TARTIŞMA       … 

6. SONUÇ VE ÖNERİLER      …  

7. KAYNAKLAR       … 

8. EKLER        … 

 

16 
 



Ek 6. Tez Teslimi Kontrol Yönergesi 

 

TEZ TESLİMİ KONTROL FORMU 

    ÖN DIŞ KAPAK  

   Boş sayfa  

   İÇ KAPAK    
   TEZ ONAYI  (Jüri üyeleri ve Sınav günü hariç diğer bilgiler yazılmış olacak)  

   BEYAN  (Aday tarafından imzalanmış)  

   TEŞEKKÜR   

   İÇİNDEKİLER   
   TABLOLAR DİZİNİ  

   ŞEKİLLER DİZİNİ  

   KISALTMALAR DİZİNİ  

   ÖZET   
   ABSTRACT  

   GİRİŞ VE AMAÇ  

  GENEL BİLGİLER   

  GEREÇ VE YÖNTEM  
  BULGULAR  

  TARTIŞMA  

  KAYNAKLAR  

  FORMLAR (VERİ / KAYIT FORMLARI / ANKET FORMLARI / vd)  (Kullanılmışsa)  

  ETİK KURUL KARARI KOPYASI 
  PATENT HAKKI İZNİ KOPYASI (Varsa)  

  TELİF HAKKI İZNİ KOPYASI (Gerekliyse)  

  ÖZGEÇMİŞ  

  ARKA DIŞ KAPAK  
 

Yukarıda yazılı bölümlerin tümü tez içinde yer almaktadır.  

 

Danışman: Adı Soyadı, İmza, Tarih 
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