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Önsöz
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belirtilen kurallara uygun olarak hazırlanmış olmaları gerekmektedir.
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu, Enstitü kurulu üyelerimizin farklı
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çalışmalarında başarılar dilerim.
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Giriş
Amaç
Uşak Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği uyarınca Uşak Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Enstitüsü'ne bağlı anabilim dallarında hazırlanacak lisansüstü tezlerin yazım
kuralları ile ilgili esasları düzenlemektir.

Kapsam
Uşak Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü'ne bağlı anabilim dallarında hazırlanacak
olan "Yüksek Lisans (Bilim Uzmanlığı)" ve "Doktora (Bilim Doktorluğu)" tezlerinin yazımı ve
basımı ile ilgili standartları, uyulması gereken esasları ve biçimsel özellikleri kapsamaktadır.

Dayanak
Bu kılavuz 20.04.2016 tarih ve 29690 sayılı Resmi Gazete' de yayınlanan Yükseköğretim
Kurulu (YÖK) Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 9-1 ve 22-1 maddeleri
ile25.07.2018 tarih ve 30459 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan Uşak Üniversitesi Lisansüstü
Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin 29-a ve 49-a maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. Sağlık
Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı anabilim dallarında yüksek lisans ve doktora tezi hazırlayan
öğrenciler ve tez yöneten danışman öğretim üyeleri, tez çalışmalarını bu kılavuza uygun olarak
hazırlamak zorundadırlar.
Yürürlük
Bu tez yazım kılavuzu Uşak Üniversitesi Senatosunca kabul edildikten sonra yürürlüğe
girecektir. Kabul tarihinden sonra Enstitü Müdürlüğüne teslim edilecek tezlerin yazım
kılavuzuna uygunluğu Enstitü Müdürlüğü tarafından denetlenir.

Tezin Biçimsel Özellikleri
Kullanılacak Dil
Tez yazımında kullanılacak dil Türkçedir. Yabancı kökenli olan sözcüklerin Türkçe karşılığı
kullanılmalıdır. Tez yazımında Türk Dil Kurumu resmi internet sitesinden yararlanılabilir.
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Kullanılacak Kağıdın Niteliği, Sayfa Boyutları ve Yazım Alanı
Tezler en az 80, en çok 100 gr/m2 ağırlığında birinci hamur, standart A4 (210 x 297 mm) beyaz
kâğıda yazılmalıdır. Tez kitapçığı, bilgisayar kullanarak, lazer ya da lazer kalitesinde çıktı
veren yazıcı ile kâğıdın yalnızca bir yüzüne basılmalıdır. Kağıdın sol kenarından
3,5 cm, diğer kenarlarından 2,5 cm boşluk bırakılmalıdır.
Sayfaların Numaralandırılması
Sayfa numaraları sağ alt köşeye yerleştirilmelidir. Özet, İngilizce özet (abstract), içindekiler,
şekiller, çizelgeler, simgeler ve kısaltmaları belirten sayfalar ( I, II, III, IV, V... ) şeklindeki
Romen rakamları ile yazılmalıdır. Giriş sayfasından itibaren 1’den başlayarak Arap rakamları
kullanılarak numaralandırılmalıdır. Kapak, iç kapak ile ek sayfalar dışındaki tüm sayfalar
numaralandırılmalıdır.
Yazı Karakteri ve Boyutu
Tezin tümünde (tablo içi yazılar dâhil) kullanılacak yazı tipi Times New Roman ya da Arial
Tur karakterlerinden biri olmalıdır. Ana bölüm başlıkları (GİRİŞ, GENEL BİLGİLER,
KAYNAKLAR gibi) 14 punto, alt bölüm başlıkları ve metin kısmı 12 punto büyüklüğünde
olmalıdır.
Ana bölüm başlıkları büyük harf, alt bölüm başlıklar ise her kelimenin ilk harfi büyük, diğerleri
küçük harf olacak şekilde yazılmalıdır. Alt bölüm başlıklarında ve, veya, ile gibi bağlaçlar
küçük harfle başlamalıdır. Tüm bölüm başlıklarında kalın (bold) yazı karakteri kullanılmalıdır.
Şekil ve tablo adları / başlıkları 12 punto tablo / şekil altı açıklayıcı dipnotlar 10 punto
yazılmalıdır. Geniş ve uzun tabloların tek sayfaya sığdırılabilmesi için tablo içi yazılar ve
rakamlar okunabilir olması koşulu ile daha küçük punto ile yazılabilir.
Tezin tamamında kullanılacak yazı rengi siyah olmalıdır. Virgül, noktalı virgül, nokta gibi
noktalama işaretlerinden sonra bir karakter boşluk bırakılmalı, noktalama işaretlerinden
önce boşluk bırakılmamalıdır. Sayılarda kesirler nokta ile ayrılmalıdır. (% 27.5; p<0.005;
0.744 gibi).Tez metni içinde koyu, italik, altı çizili gibi biçimlerin kullanımı, bilim alanının
gerektirdiği durumlarla sınırlı kalmalıdır.

Başlıklar
Birinci düzey ana bölüm başlıkları, açılacak yeni sayfanın en üstüne, kelimelerinin ilk harfleri
büyük ve ortalı, diğer başlıklar ise sola yaslı yazılmalıdır. Tüm başlıklar için çift satır aralığı
kullanılmalıdır.
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Ana başlıklar için, “Giriş, Genel Bilgiler, Gereç ve Yöntem, Bulgular, Tartışma, Sonuç ve
Öneriler, Kaynaklar” dışında başka bir ifade kullanılmamalıdır.
Satır Aralıkları, Paragraf Düzeni
Tez yazımında 1,5 satır aralığı kullanılmalı ve paragraflar 1.2 cm içerden başlamalıdır.
Paragraflar iki yana yaslı biçimde yazılmalıdır.
Metin İçinde Kaynak Gösterimi
Metin içinde kaynak numaraları, cümlenin sonuna ve noktadan önce parantez içinde
belirtilmelidir. Parantez içindeki kaynak sayıları küçük rakamdan büyük rakama doğru ve
aralarına virgül(,) konarak boşluk bırakılmadan sıralanmalı; şayet ikiden fazla ardışık rakamdan
oluşan kaynak dizini var ise ilk ve son sayı arasına (-) işareti konularak ayrılmalıdır.
Kısaltmalar
Çok bilinenler (g, cm, mL, vb.) dışında yapılan kısaltma ve/veya kullanılan simge, ilk geçtiği
yerde parantez içinde ve yalnızca bir kez açıklanarak kullanılabilir. Yabancı dilde bilinen ve sık
kullanılan kısaltmalar öncelikle Türkçe karşılığı verilerek parantez içinde özgün ismi ve
kısaltması ile belirtilmelidir. Örnek; Polimeraz Zincir Reaksiyonu (Polymerase Chain ReactionPCR). Kısaltmalar, “kısaltmalar listesi” sayfasında ayrıca listelenmelidir.
Alıntılar
Doğrudan alıntı (birebir aktarım), bir kaynaktan birebir aktarılmak istenen ifadeler için
kullanılan bir alıntılama yöntemidir. Bu yöntem kullanılarak tezde yer verilmek istenen ifadeler
aynı karakter büyüklüğünde ancak tırnak içine alınarak italik olarak yazılmalıdır. Doğrudan
alıntı yapılacak ifadelerde, her alıntı beş satırı geçmemelidir.
Örneğin;
Orijinal Metin
Yaşam boyu öğrenme, bilgi ve beceri yanında kişisel, toplumsal ve ekonomik yaşamda ayakta
kalmaya yarayacak, yaşamın her anında sürdürülen öğrenme etkinlikleridir.
Doğrudan Alıntılanan Metin
Yaşam boyu öğrenme konusunda önemli çalışmaları olan Avrupa Komisyonu’na (2004, s. 92)
göre yaşam boyu öğrenme, “bilgi ve beceri yanında kişisel, toplumsal ve ekonomik yaşamda
ayakta kalmaya yarayacak, yaşamın her anında sürdürülen öğrenme etkinlikleri” şeklinde
tanımlanmaktadır.
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Dolaylı alıntı (farklı ifadelerle anlatım) yazarın, bir ya da birden fazla kaynaktan aldığı ifadeleri,
sentezleyip aynı cümle içerisinde ilgili kaynaklara atıf yaparak metin içerisinde kendi
cümleleriyle yer vermesidir. Örneğin;

Orijinal Metin
Yaşam boyu öğrenme, bilgi ve beceri yanında kişisel, toplumsal ve ekonomik yaşamda ayakta
kalmaya yarayacak, yaşamın her anında sürdürülen öğrenme etkinlikleridir.

Dolaylı Alıntılanan Metin
Yaşam boyu öğrenme konusunda önemli çalışmaları olan Avrupa Komisyonu (2004) yaşam
boyu öğrenmeyi, yaşamın her anını kapsayan ve her alanında ayakta kalmayı sağlayan öğrenme
etkinliklerinin tümü olarak tanımlamıştır.

Dipnotlar
Metin içinde yazılması halinde konuyu dağıtıcı ve okumada sürekliliği engelleyici nitelikteki çok
kısa ve öz açıklamaların verilmesi gerektiğinde, bu açıklama aynı sayfanın altında dipnot olarak
verilebilir. Dipnotlar kaynakça ile karıştırılmamalıdır.
Resimlemeler
Çizelge, fotoğraf, tablo, şekil, grafik, histogram, harita vs. araçların tümü resimleme ve bilimsel
veridir.

Resimlemelerin

önce

ve

sonrasında

1,5

satır

aralığı

bırakılmalıdır.

Resimlemeler metin içinde geçtiği sayfada ya da izleyen sayfada yer almalıdır. Aşağıdaki
kurallara uyulmalıdır.
1. Resimde yapılacak herhangi bir değişiklik resmin tümünü etkileyecek şekilde (lineer)
olmalıdır. Aksi durumdaki uygulamalar mutlaka resmin altında dipnot şeklinde belirtilmelidir.
2. Resimdeki herhangi bir değişiklik orijinaline yapılmalıdır ve orijinal kopya saklanmalıdır.
3. Resimler kayıpsız formatta saklanmalıdır(gif, tiff, jpeg, bmp gibi).
4. Resim üzerinde kırpma işlemi yapılıp farklı bir resimle birleştirme yapılmamalıdır.
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Tezin Bölümlere Ayrılması
Tez üç ana bölümden oluşur. Bunlar ön bölüm, ana bölüm ve son bölümdür.
Ön Bölüm
Bu bölümde aşağıdaki unsurlar yer alır:



















Dış Kapak
İç Kapak
Tez Değerlendirme Kurulu Sayfası
Önsöz
Özet
Abstract (İngilizce Özet)
İçindekiler
Tablolar, Şekiller, Grafikler Dizini
Kısaltmalar Listesi

Ana Bölüm
Bu bölümde aşağıdaki unsurlar yer alır:















Giriş
Genel Bilgiler
Gereç ve Yöntem
Bulgular
Tartışma
Sonuç ve Öneriler
Kaynaklar

Son Bölüm
Bu bölümde aşağıdaki unsurlar yer alır:








Ekler
Teşekkür
Özgeçmiş

Ön Bölüm
Dış ve İç Kapak
Kapak sayfaları tezin bir tür kimliği niteliğindedir. Kapak sayfalarının biçimsel özellikleri, tezin
içeriğinde tercih edilen biçimsel özelliklerle aynı olabilir.
Dış kapak sayfası, sırasıyla tezin yürütüldüğü kurum, tezin başlığı, program adı, Yüksek Lisans
veya Doktora tezi ifadesi, öğrencinin ismi, basım yılı ve yeri bilgilerini içermelidir.
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İç kapak sayfası, sırasıyla tezin yürütüldüğü kurum, tezin başlığı, anabilim dalı adı, program adı,
Yüksek Lisans veya Doktora tezi ifadesi, öğrencinin ve danışman(lar)ın ismi, basım yılı ve yeri
bilgilerini içermelidir. Buna ilişkin örnekler ekler bölümünde verilmiştir.
Tezin dış kapağının sırtına sırasıyla tez yazarının adı, soyadı, tezin başlığı, program adı ve
sunulduğu yıl yazılmalıdır. Tezin dış kapağının sırtı 12 punto Times New Roman ile
yazılmalıdır.
Tez Değerlendirme Kurulu Sayfası
İç kapaktan sonra (ekler bölümünde örnek verilmiştir) yer alır. Tezin ilgili anabilim dalı
tarafından kurulmuş bir jüri önünde başarıyla savunulduğunu ve tezin aranan nitelikleri
taşıdığını gösteren bir belge niteliğindedir.
Önsöz
Önsöz bölümü, öğrencinin tez konusunun belirlenmesinden tezin tamamlanmasına kadar geçen
süreci, -süreçle ilgili duygularını da katarak- “kendi çıktığı bir bilim yolculuğu” gibi ele alıp
etken

bir

dil

aracılığıyla

okuyuculara

aktardığı

bölümdür.

Teşekkür

bölümü

ile

karıştırılmamalıdır.
Önsöz yazısının bittiği yerin sol alt kısmında şehir adı ve tarih, sağ alt kısmında ise yazar adı
bulunmalıdır.
Özet (Türkçe)
Özet 250 kelimeyi geçmeyecek şekilde olmalıdır. Özet yazısının hemen altında tezin başlığı
mutlaka yazılmalıdır. Tezin amacı, yöntem, bulgular ve sonuç genel hatlarıyla verilmelidir.
Özetin sonunda en az 3 en çok 5 anahtar kelime verilmelidir. Anahtar kelimeler alfabetik
sıraya göre sıralanmalı, birbirlerinden virgül (,) ile ayrılmalıdır. Anahtar kelimeler öncelikle
Index Medicus’taki tıbbi konu başlıklarından “Medical Subject Headings (MeSH1)”e uygun
olarak İngilizce belirlenmeli sonra Türkçe eşdeğerleri kullanılmalıdır. Türkçe anahtar kelimeler
Türkiye Bilim Terimleri’ ne (http://www.bilimterimleri.com) uygun olmalıdır.
Abstract (İngilizce Özet)
Abstract Türkçe özetin karşılığı olmalı, hemen altında tezin İngilizce başlığı mutlaka
yazılmalıdır. Abstract metninin sonunda İngilizce en az 3 en çok 5 anahtar kelime (keywords)

1

“MedicalSubjectHeadings” ile ilgili kaynak: https://www.nlm.nih.gov/mesh/
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bulunmalıdır.
İçindekiler
Tezin iskeletini oluşturan önemli bölümleri, başlıkları ve bunların sayfa numaralarını içerir. Ana
bölüm ve alt bölümün bir başlığı, bir de sınıflandırma numarası vardır. Bu bölümün başlığı olan
“İçindekiler” ibaresi baş harfi büyük ve koyu olarak sayfa ortasına yazılır. İçindekiler bölümünde
kullanılacak olan adlandırma ve numaralandırma, metin içerisindeki ile birebir aynı olmalıdır.
İçindekiler listesi 12 punto, 1,5 satır aralığı ile koyu olarak yazılır. İçindekiler bölümünde yer alan
her başlığın adı ile başlığa karşılık gelen sayfa numarası arasında noktalardan oluşan bir çizgi yer
almalıdır.

İçindekiler bölümü ondalık sistemle düzenlenmiş alt bölümlerden oluşmalıdır. Örneğin,
1. Birinci Bölüm
1.1 Birinci Düzey Alt Bölüm
1.1.1 İkinci Düzey
1.1.1.1 Üçüncü Düzey
1.1.1.2 Üçüncü Düzey
1.1.2 İkinci Düzey
1.2 Birinci Düzey Alt Bölüm
2. İkinci Bölüm

Tablolar, Şekiller, Grafikler Dizini
İçindekiler sayfasından sonra tezde yer alan tablolar, şekiller ve grafikler için ayrı ayrı kendi içinde

numaralandırılmış dizin oluşturulur. Tez metninde bilgi ve bulguların tablolar/şekiller/grafikler
halinde verilmesi durumunda bu tablolar/şekiller/grafiklerin adları ve bulundukları sayfalar ayrı ayrı
listelerde yer almalıdır. Buna göre bölümün başlığı olan “Tablolar/Şekiller/Grafikler Listesi” baş
harfi büyük ve koyu olarak sayfa ortasına yazılır.

Dizinlerdeki numaralarla metinlerdeki numaraların birbiriyle aynı olmasına dikkat edilmelidir.

Ana Bölüm
Ana Bölüm; Giriş, Genel Bilgiler, Gereç ve Yöntem, Bulgular, Tartışma, Sonuç ve Öneriler ile
Kaynaklar alt başlıklarından oluşmalıdır.
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Giriş
Araştırmanın konusunu, problemini, sorusunu, hipotezlerini, varsayımlarını, sınırlılıklarını,
tanımlarını, araştırmanın amacını ve ilgili literatürü (klasik bilgilerden daha çok, konu ile ilgili
son yapılan araştırmalar) bir bağlam çerçevesinde ifade eden bölümdür. Giriş kısa ve öz
olmalıdır (1-1,5 sayfa ile sınırlanmalı). 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
hedeflediği yenilikler ifade edilmelidir. Giriş bölümü materyal-metot, bulgular ya da tartışmaya
ait bilgileri içermemelidir.
Araştırma problemi ifade edilirken, araştırma konusunun literatürdeki önemi, arka planı, bugün
gelinen durum, yaşanan sorunlar, doldurulması gereken boşluklar açık ve net bir şekilde ortaya
konulmalıdır. Araştırma sorusu, P.I.C.O.2 modeline göre belirlenmeli, açık bir şekilde
tanımlanmalı ve hipotezlere zemin oluşturmalıdır.
Araştırmanın hipotezleri, değişkenler temelinde ayrıntılı olarak yazılmalıdır. Bu hipotezlerin,
araştırma sürecinde bulguları yazmaya rehberlik edeceği unutulmamalıdır.
Araştırmanın varsayımları, araştırmanın tüm aşamalarında araştırmacının standardize edemediği
ve doğruluğundan büyük ölçüde emin olduğu şartlarla ilgili durumları ifade eder.
Giriş bölümünde, fazla sayıda paragraf düzenlemek yerine, aynı konudaki bilgiler, bir düzen
içinde, birbiri ile ilişkili cümleler olarak aynı paragrafta yer almalıdır.
Giriş bölümünün sonunda, çalışmanın yapılma nedeni çok net olarak anlatılmalı, amacı/amaçlar
kısa ve açık olarak, literatür bilgisi içermeksizin yazılmalı; vurgulanmak istenilen hipotez açıkça
belirtilmelidir. Çalışmada var ise bağımlı ve bağımsız değişkenler belirtilmelidir. Bağımlı ve
bağımsız değişkenler tezin adında yer almalıdır. Bu sırada bu problemin çözümüne yönelik
olarak test edilecek hipotezler ve/veya yanıtlanması düşünülen sorular da belirtilmelidir.
Genel Bilgiler
Bu bölümde, ilgili araştırma problemi doğrultusunda, daha önceden var olan literatür bilgileri,
yapılan çalışma bağlamında gözden geçirilir. Mevcut bilgiler analitik ve eleştirel bir yaklaşımla
incelenir. Kısa ve öz olmalı, tezin giriş bölümünden sonuç bölümünün bitimine kadar olan ana
metnin sayfa sayısının %10’unu (tüm tezin % 25’ini) geçmemelidir. Bilgiler, 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. İyi bir genel
bilgiler bölümü, kısa ve öz olmasının yanı sıra okuyucuda ilgi uyandırmalıdır. Bu yüzden, tez
2

P.I.C.O. ile ilgili kaynak: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmedhealth/PMHT0029906/
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konusu ile doğrudan ilgili çalışmalara mutlaka yer verilmeli, konu için çok önemli olmayan veya
konu dışı çalışmalardan kaçınılmalıdır. Gereç ve yöntem, bulgular, tartışma ve sonuç
bölümlerinde kullanılan bilgilere kesinlikle yer verilmemelidir.
Kullanılacak

bilgi

orijinal

kaynağından

edinilmeli,

bu

amaçla

ikincil

kaynaklar

kullanılmamalıdır. Ayrıca, kitap bilgilerinin kullanımı sınırlı olmalıdır.
Gereç ve Yöntem
Araştırmanın tipi (tanımlayıcı, deneysel, prospektif vb.), yeri, zamanı, 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 firma, 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. Kullanılan program lisanslı olmalıdır.
Çalışmanın yapılması için alınan izinler ve etik kurul onayının ekte sunulduğu belirtilmeli
ve ilgili belgeler “EKLER” bölümünde sunulmalıdır. Kullanılan istatistiksel yöntemler ayrıntılı
olarak tanımlanmalıdır. Araştırma planı ve takviminde, hazırlık aşamasından tamamlanana
kadar yapılanlar, tarihleri ile birlikte akış grafiği şeklinde belirtilmelidir. Burada amaç hem
çalışma yöntemini açıklamak, hem de benzeri çalışmalar yapacak olanlara rehber olmaktır.
Genel olarak di’ li geçmiş zamanlı cümleler kullanılmalıdır. Çalışmada sunulan tüm aynı tip
veriler aynı cihazdan elde edilmiş olmalıdır.
Bulgular
Bu bölümde araştırmadan elde edilen veriler, belli bir mantıksal analitik bütünlük ve akış içinde,
varsa şekil, resim, tablo ve grafiklerle birlikte sunulmalıdır. Tablo, şekil ve diğer görsel
malzemeler amacına uygun şekilde ve sayıda hazırlanmalıdır. Aynı veriler birden fazla formatta
(örn. hem tablo, hem grafik) olmamalıdır. Verilerden elde edilen bulgular, araştırmanın amacına,
araştırma sorusuna ve/veya hipotezlerine göre düzenlenerek ifade edilmelidir. Bulgular bölümü
gereç yöntem bölümünde belirtilen tüm enstrümanlarla ilgili verileri içermeli, eksik ya da fazla
olmamalıdır. Önemli bulgulardan metin içinde de bahsedilmeli; ancak tablolardaki bütün veriler
metinde tekrarlanmamalıdır. Tablo ve şekiller belirli bir sıralama ile sunulmalıdır. Bir sayfadan
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daha büyük tablolar, tez metni içinde bulunmak zorunda ise bir sayfa boyutlarında uygun bir
yerde bölünmelidir. Tablonun devamı bir sonraki sayfada aynı tablo numarası ile aynı başlıkta
verilmeli ancak tablo numarasından sonra “Devam” ibaresi yazılmalıdır. Şekil, resim, tablo ve
grafiklere metin içinde atıf yapılmalıdır.

Tartışma
Elde edilen bulgular, Gereç ve Yöntemler bölümünde verilen çerçeve içinde tartışılır.
Bu bölümde araştırmacı; bulguların salt tekrarından kaçınmalıdır. Kendi cümlelerini kullanarak
bulgularını önceki araştırmalarla karşılaştırmalı, benzerlik ya da farklılıklar belirtilmeli,
farklılıklar varsa nedenleri

açıklanmalı,

elde edilen bulguların

ne anlama

geldiği

yorumlanmalıdır. Karşılaştırma yapılan literatüre ait bilgiler tez çalışması ile ilişkilendirilerek
aktarılmalıdır. Tartışma bölümü bulgular bölümündeki sunuş sırası ile tutarlı biçimde
yazılmalıdır. Araştırmacının düşüncelerine yer verilmeli, ancak gerçekle uyumlu olmayan
yorumlardan uzak durulmalıdır. Bu bölümünde alt başlıklar oluşturulmamalıdır. Ayrıca,
araştırmanın sınırlılıkları ve güçsüz yanları da ayrıntılı olarak tartışılmalıdır.
Sonuç ve Öneriler
Tez metninin son bölümüdür. Bu bölüme çalışmayı birkaç cümle ile tanımlayan kısa bir
paragraf ile başlanmalıdır. Tez çalışmasında elde edilen sonuçlar, olabildiğince genel; fakat
açık seçik ve öz olarak yazılmalıdır. Eldeki verilerin tam olarak desteklemediği sonuç ve
yargılardan kaçınılmalıdır. Araştırmanın amacına ulaşılma durumu hakkında bilgi verilir.
Araştırmanın sorusu ve/veya hipotezlerin yanıtlanması konusunda yargıda bulunulmalıdır.
Gerektiğinde sonuçlar ve öneriler maddeler halinde yazılabilir. Araştırılan konuda hala
aydınlatılması gereken noktalar belirtilmelidir. Gelecekte araştırmanın devamı açısından
yapılabilecekler önerilmelidir. Öneriler araştırma bulgularına dayandırılmalı, araştırma
bulgularında yer almayan durumlar için önerilerde bulunulmamalıdır. Bu bölüm 2 sayfayı
aşmamalıdır.
Kaynaklar
Tezde kullanılan bütün kaynaklara mutlaka “Kaynaklar” bölümünde yer verilmelidir. Kullanılan
kaynaklar doğrudan tez konusu ile ilgili ve güncel olmalıdır. Kaynaklar dizininin yazımında
tek satır aralığı ve 10 punto kullanılmalıdır. Kaynakların metin içinde gösterilmesi ve
kaynaklar dizininin oluşturulmasında,

hem yazım kolaylığı

sağlaması

hem de

kaynaklardaki hataları en aza indirmesi açısından Microsoft Office’in (2010 ve üzeri
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sürümlerinde) kendi kaynakça yönetim bölümü ya da EndNote, Mendeley vb. kaynakça yönetim
yazılımları kullanılabilir.
Araştırmada kaynak gösterilen, alıntı yapılan yayınların aslının araştırmacının elinde olması
gerekir. Yayınlanmamış raporlar, bildiriler, ders notları ve kişisel görüşler kaynak olarak
gösterilemez. Kaynak gösteriminde uluslararası kaynakların yanı sıra ulusal kaynaklara da önem
verilmelidir. Kaynak yazımında yazar sayısı 6’yı aşmıyorsa tüm yazarlar gösterilmeli; yazar
sayısı 6’yı aşıyorsa ilk 6 yazarın adı yazılıp sonrası için Türkçe yayınlarda “ve ark.”, yabancı
dildeki yayınlarda “et al.” ifadesi kullanılmalıdır.

Kaynak Gösterimi
Kitapların Kaynak Gösterimi
Yazarın soyadı adının baş harfi (ilk harfler büyük olacak; yazarın iki adı/soyadı varsa ilk
harfleri bitişik yazılacak; birden çok yazar varsa virgülle ayrılacak). Kitabın adı (ilk harfler
büyük, italik yazılacak), baskı sayısı. Yayınlandığı şehir, yayınevi, yıl: başlangıç - bitiş sayfa
numaraları (sayfa numaralarında kısaltma olmayacak).
Örnek:

:
th

Bhagavan NV, Ha CE. MedicalBiochemistry, 5 ed.California, Academic Press,2011:22-24.
Solakoğlu S, Aytekin Y. Temel Histoloji, 11.Baskı. İstanbul, Nobel Tıp Kitapevi, 2009: 118.
Kitap Bölümü Kaynak Gösterimi
Bölüm yazarı soyadı adının baş harfi (ilk harfler büyük olacak; yazarın iki adı/soyadı varsa
ilk harfleri bitişik yazılacak; birden çok yazar varsa virgülle ayrılacak). Bölüm adı. In
(yabancı kaynak için)/İçinde (Türkçe kaynak için): Editör/editörlerin soyadı adının baş harfi
(bir den çok editör varsa virgülle ayrılacak) (ed / eds) (yabancı kaynak için) veya
(editör/editörler) (Türkçe kaynak için). Kitabın adı (ilk harfler büyük, italik yazılacak), baskı
sayısı. Yayınlandığı şehir, Yayınevi, yıl: başlangıç - bitiş sayfa numaraları (atıfta bulunulan
bölümün başlangıç-bitiş sayfa numaraları).
Örnek:
Stone AC, Klinger JR. Therightventricle in pulmonaryhypertension. In: Hill NS, Farber HW
(eds). PulmonaryHypertension, 2nd ed. New York, HumanaPress, 2008:93-126.
Akpınar RB. Üriner Boşaltım. İçinde: Aştı TA, Karadağ A (editörler). Hemşirelik Esasları
Hemşirelik Bilimi ve Sanatı, 1. Baskı. İstanbul, Akademi Basın ve Yayıncılık, 2012: 9711011.
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Tezin Kaynak Gösterimi
Yazarın soyadı adının baş harfi (ilk harfler büyük olacak). Tezin Adı.
Enstitü/Fakülte/Yüksekokul, Anabilim Dalı. Tezin türü (Yüksek Lisans / Doktora tezi), Tezin
yapıldığı şehir: Üniversite, yıl.
Örnek:
Karagöz H. Derin Temporal Sinirlerin Anatomisi ve Fasiyal Sinir Paralizisi Olan Hastalarda
Reanimasyon Amaçlı Kullanılabilirliğinin Araştırılması. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Anatomi
Anablim Dalı. Doktora tezi, Uşak: Uşak Üniversitesi, 2018.
Sözlüğün Kaynak Gösterimi
Sözlüğün adı, baskı sayısı. Yayınlandığı şehir, yayınevi, yıl: sayfa numarası.
Örnek:
Stedman’sMedical Dictionary, 28thed.Baltimore, Lippincott Williams &Wilkins, 2006: 126.
Yasa-yönetmelik Kaynak Gösterimi
Yasa / yönetmelik adı. Yayın adı, sayı, tarih (Gün Ay Yıl).
Örnek:
Hemşirelik Yönetmeliği. T.C. Resmî Gazete, sayı: 27515, 8 Mart 2010.
Makalelerin Kaynak Gösterimi
Yazarın soyadı adının baş harfi (ilk harfler büyük olacak; yazarın iki adı/soyadı varsa ilk
harfleri bitişik yazılacak; birden çok yazar varsa virgülle ayrılacak). Makalenin başlığı
(sadece başlangıçtaki ilk harf büyük). Dergi adı (dergi adları italik yazılacak), yıl, cilt no:
başlangıç - bitiş sayfa numaraları (sayfa numaralarında kısaltma olmayacak).
Örnek:
Varoglu AO, Yildirim A, Aygul R, Gundogdu OL, Sahin YN. Effects of valproate,
carbamazepine, andlevetiracetam on theantioxidantandoxidantsystems in
epilepticpatientsandtheirclinicalimportance. ClinNeuropharm, 2010, 33:155-157.
Makale için; Yazar(lar)ınsoyad(lar)ı ve isim(ler)inin başharf(ler)i, makale ismi, dergi ismi, yıl,
cilt, sayı, sayfa no'su belirtilmelidir.
Örnek:
Stephane A. Management of CongenitalCholesteatomawithOtoendoscopicSurgery: Case Report.
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Turkiye Klinikleri J MedSci 2010;30(2):803-7.
Elektronik Ortamların Kaynak Gösterimi
Resmi kurumlar, ulusal ve uluslararası bilimsel kurul ve kuruluşlara ait internet sayfaları URL
adresi ve erişim tarihi belirtilerek kaynak olarak gösterilebilir. Ticari amaçlı web sayfaları ve
bilimsel dayanağı olamayan verilerle hazırlanmış web sayfaları kaynak olarak gösterilemez.
Yazar soyadı adı. Kaynağın Adı. URL adresi (web adresi). Erişim tarihi (Gün Ay Yıl).
Örnek:
İnci O. Bilimsel yayın etiği ilkeleri, yanıltmalar, yanıltmaları önlemeye yönelik öneriler.
http://uvt.ulakbim.gov.tr/tip/sempozyum7/inci.pdf. (Erişim Tarihi: 9 Mart 2017).
Chaib F, Saxena S, Smith S. Dementiacases set totripleby 2050 but stilllargely
ignored.http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2012/dementia_20120411.
(Erişim tarihi : 11 Nisan 2018).
Yazarı belli olmayan elektronik kaynaklar için:
Kaynağın ait olduğu kurum/kuruluş/kurul/dernek vb. Kaynağın Adı. URL adresi (web adresi).
Erişim tarihi (Gün Ay Yıl).
Örnek:
T.C. Sağlık Bakanlığı. Yaşlılık ve Beslenme.
http://www.ailehekimligi.gov.tr/index.php?option=com_content&view=article&id=280:yallk-vebeslenme&catid= 57:salk-ve-bakm&Itemid=200. 13 Nisan 2012.
Yazım Kuralları ile ilgili Bazı Örnekler
1. Kısaltmalar: Genellikle baştan üç harfi ile kısaltılırlar.
Bkz. (Bakınız)

iv. (İntravenöz)

atm (atmosfer)

sc. (Subkutan)

ASA (AmericanStandartsAssociation)

ESRS (EuropeanSleepResearchSociety)

ADE (Anjiotensin Dönüştürücü Enzim)

USG (Ultrasonografi)

EKG (Elektrokardiyografi)

PA (PosteroAnterior)

Hst. (Hastane)

2. Büyük Harfle Yazımlar
Millet, dil, lehçe isimleri büyük harfle başlar. Türk, Avrupalı, Rumca...
Özel adlardan türetilen bütün isim, fiil ve sıfatlar büyük
harfle başlar. Türklük, Parisli, Uşaklı...
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Nokta, iki nokta üst üste, soru işareti ve ünlem işaretinden sonra cümle büyük harfle başlar.
Bilim dallarında kullanılan terimlerin büyük harfle yazılışı, ilgili dallardaki uygulamaya bağlıdır.
Haemophilusinfluenzae, Streptococcuspneumoniae, Nefrotik Sendrom, DiabetesMellitus Tip I
Kuruluş, kurum, işletme, enstitü, dernek, okul ve birlik adlarının her kelimesi büyük
harfle yazılır. Dünya Sağlık Örgütü, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu,
İçişleri Bakanlığı
3. Yabancı Kelimelerin Yazılışı
Latince kökenli kelimelerin özgün şekilde yazılması gerekir: Deviatioseptinasi, Plicavocalis…
Yabancı kökenli yaygın bilimsel terimler Türkçe söyleyişe göre yazılır: enjeksiyon, operasyon,
tüberküloz, infeksiyon..
Yabancı özel adlar olduğu gibi yazılır: Beethoven, Paparella, Washington…
Yaygın olarak kullanılan yabancı kelimeler Türkçe yazılış kurallarına göre yazılır: doktor, enerji,
envanter, larenks, odyoloji, nörit, vestibüler sistem, elektrokokleografi, sodyum,
malformasyon…
Yabancı kökenli yeni kelimeler orijinal yazılışlarına göre yazılabilir: Checkup, biofeedback…
İki ünsüzle başlayan yabancı kelimeler, ünsüzler arasına ünlü harf almadan yazılır: stimülasyon,
tren, grup...
İki ünsüzle bitenler ise; ünsüzler arasına ünlü almadan yazılır: aks, larenks, form, benign, malign
Yabancı özel adlara getirilen Türkçe ekten önce çoklukla kesme işareti kullanılır: Virchow’un,
Portmann’ın, Chauliac’ın...

Son Bölüm
Ekler
Araştırmanın sonuna konulmalıdır. Ekler numaralandırılmalı ve her ekin bir başlığı olmalıdır.
Eklere metin içinde atıf yapılmalıdır. Bu bölümde özgeçmiş, etik kurul onayı, çalışmanın
yapılması için alınan izinler (anket çalışmalarında ilgili birimlerden alınan izinler gibi), tezde
kullanılmış ise bir anket veya ölçek örneği, yöntemle ilgili özel bilgi, tez metni içerisinde
verildiğinde sayfaya sığmayacak ve bütünlüğü bozulacak tablo veya şekiller vs. bu bölümde
sunulur. “EKLER” bölümü, mevcut sayfa numaralandırılmasına devam edilerek yeni bir sayfa
başı ile başlatılır. Her bir ek ayrı sayfada verilir ve her ekin bir başlığı olmalıdır. Sayfa başı sol
üst köşesinde EK-1., EK-2., EK-3 gibi ifadeler ve açıklama yazılarıyla belirtilir. Ayrıca ekteki
belge/bilgiler “İÇİNDEKİLER” sayfasında sayfa numaralarıyla birlikte yazılmalıdır.
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Teşekkür
Bu bölüm, öğrencinin okuyucuya iletmek istediği özel mesaj veya teşekkür ifadelerinin
yazılabileceği bölümdür. Teşekkür 2 paragraftan oluşmalıdır. Birinci paragrafta sadece tez
danışmanına,ikinci paragrafta ise ilgili diğer kişilere teşekkür edilmelidir. Tezle ilgisi olmayan
aile fertleri veya kişiler için açık isim belirterek teşekkür ifadesi yazılmamalıdır. Resmidil
kullanılmalı, gereksiz, abartılı samimi ifadelerden kaçınılmalıdır. Teşekkür yazısının bittiği yerin
sol alt kısmında şehir adı ve tarih, sağ alt kısmında ise yazar adı bulunmalıdır.
Özgeçmiş
Tezi hazırlayanın doğum yeri ve tarihi, lisans eğitiminden başlayarak akademik özgeçmişi
verilmelidir. Özgeçmiş metin halinde verilmek istenirse 3. şahıs ifadesiyle yazılmalı (mezun
olmuştur, bitirmiştir çalışmıştır gibi).
Özgeçmişin sonuna araştırmacıya ulaşabilmek amacı ile elektronik posta adresi eklenmelidir.
Örnek:
Kişisel Bilgiler
Adı Soyadı :………….
Doğum tarihi : …………
Doğum yeri : …………
Medeni hali :….
Uyruğu : ….
Adres :…………………………………………………
Tel : ……………..E-mail : …….@......
Eğitim
Lise :………………… Lisesi (yıl)
Lisans :………. Üniversitesi ………… Fakültesi (yıl)
Yüksek lisans :……… Üniversitesi …….. Fakültesi, ……Anabilim Dalı (yıl)
Doktora :…….Üniversitesi ……… Fakültesi,...........Anabilim Dalı (yıl)
Yabancı Dil Bilgisi
İngilizce : ……… (YDS 2017)………..: ………..(………...)
Mesleki/Akademik Deneyim
……………………………………………………………………………………….
Yayınlar
………………………………………………………………………………………
Diğer açıklayıcı bilgiler
……………………………………………………………………………………….
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Örnek Formatlar
Dış Kapak Örneği

T.C.
Uşak Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Enstitüsü

..................Tezin Başlığı (Kelimelerin sadece ilk harfleri büyük)
.....................................................................

.............................................. (Programın Adı)

Yüksek Lisans Tezi

(Tezi hazırlayanın adı sadece ilk harfi büyük, soyadı ise tamamı büyük harfle)
.....................................................................

Uşak
(Basım Yılı)
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İç Kapak Örneği
T.C.
Uşak Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Enstitüsü

..................Tezin Başlığı (Kelimelerin sadece ilk harfleri büyük)
.....................................................................

.............................................. (Anabilim Dalı Adı)
.............................................. (Programın Adı)

Yüksek Lisans Tezi

(Tezi Hazırlayanın Adı Sadece İlk Harfi Büyük, Soyadı ise Tamamı Büyük Harfle)
.....................................................................

Danışman(lar)
(Danışman(lar)ın Adı Sadece İlk Harfi Büyük, Soyadı ise Tamamı Büyük Harfle)
.......................................................

Uşak
(Basım Yılı)
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Tez Değerlendirme Kurulu Üyeleri Sayfası Örneği (Yüksek Lisans için)
UŞAK ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Tezli Yüksek Lisans Jüri ve Enstitü Onayı

…………………………Ana Bilim Dalı …………………………..Tezli Yüksek Lisans Programı
…………………………….

No'lu

öğrencisi

.……………………………..un

''…….….………………………………………………………………..'' adlı tezi …. /…. / …. tarihinde,
aşağıdaki jüri tarafından Uşak Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim

Yönetmeliğinin ilgili

maddeleri uyarınca, Yüksek Lisans Tezi olarak değerlendirilerek kabul edilmiştir.

İmza
Öğrencinin;
Adı Soyadı

: ……………………….

DEĞERLENDİRME KURULU ÜYELERİ
İmza
Danışman

: ……………….……….

Üye

: .……………….……….

Üye

: ……………….……….

Yüksek Lisans Tezinin kabul edildiği tarih: .............................................

Uşak Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü
…………………………………………

ONAY
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Tez Değerlendirme Kurulu Üyeleri Sayfası Örneği (Doktora için)

UŞAK ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Doktora Jüri ve Enstitü Onayı

…………………………………… Ana Bilim Dalı………………………….…………..Doktora
Programı

…………………………….

No'lu

öğrencisi

…………………………..un

''…….….………………………………………………………………..'' adlı tezi …. /…. / …. tarihinde,
aşağıdaki jüri tarafından Uşak Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim

Yönetmeliğinin ilgili

maddeleri uyarınca, Doktora Tezi olarak değerlendirilerek kabul edilmiştir.

İmza
Öğrencinin;
Adı Soyadı

: ……………………….

DEĞERLENDİRME KURULU ÜYELERİ
İmza
Danışman

: ……………….……….

Üye

: .……………….……….

Üye

: ……………….……….

Üye

: ……………….……….

Üye

: ……………….……….

Doktora Tezinin kabul edildiği tarih: .............................................
Uşak Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü
…………………………………………
ONAY
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T.C.
UŞAK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
İNTİHAL RAPORU BEYAN FORMU

…………………….………………danışmanlığında yürütülen yüksek lisans / doktora
öğrencisi …………………………………………’a ait “……………………………………….
…………………………………………………………………………………………………...
….…….………………………………………………………………………………………...”
başlıklı tez için ………………..programında yapılan tarama sonucunda elde edilen benzerlik
oranları aşağıdadır.
Beyan edilen bilgilerin doğru olduğunu, aksi halde doğacak hukuki sorumlulukları kabul
ve beyan ederiz. …. / …../ 20….

Öğrenci Adı-Soyadı

Danışman Adı-Soyadı

İmza

İmza

BENZERLİK ORANLARI:
BENZERLİK ORANI: % .......

22

T.C.
UŞAK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Tez Biçimsel Kontrol Listesi
Tezin Adı:



Dış kapakta yazım kılavuzuna uygun şekilde kurum, tez başlığı, program, program türü,
öğrenci ismi, basım yeri ve yılı bilgileri bulunmaktadır.
İç kapakta yazım kılavuzuna uygun şekilde kurum, tez başlığı, anabilim dalı, program,
program türü, öğrenci ismi, danışman(lar), basım yeri ve yılı bilgileri bulunmaktadır.
Tez, Giriş, Genel Bilgiler, Gereç ve Yöntem,
Bulgular, Tartışma, Sonuç ve Öneriler ve
Kaynaklar olarak biçimlendirilmiştir.
Tez Değerlendirme Kurulu sayfası mevcuttur.



Önsöz, Özet, Abstract (İngilizce Özet) mevcuttur.



Özet ve İngilizce Özet’in sonunda anahtar kelimeler bulunmaktadır.



İçindekiler yazılmıştır.



Tablolar, Şekiller, Grafikler Dizini mevcuttur (gerekli ise).



Kısaltmalar Listesi mevcuttur (gerekli ise).







Giriş sayfasına kadar sayfa
numaralandırılması (I, II, III, IV…) şeklinde Romen
rakamları ile yapılmıştır.
Giriş’in ilk sayfasında numara bulunmamakta,
ikinci sayfasından sonra numaralandırma
2,3,4…. şeklinde devam etmektedir.







Yazı fontu “Times New Roman” ya da “Arial Tur” olarak seçilmiş olup 12 puntodur.
Satır aralıkları 1,5 cm olup paragrafların girintisi bulunmamaktadır.



Tezin genel bilgilerinin
ifade edildiği bölüm tezin ana metin sayfa sayısının %15’ini
geçmemektedir.



Tezde yer alan şekil, resim ve tablolardan önce ve sonra 2 satır aralık mevcuttur.



Tezde kaynaklar, alfabetik sıraya göre yazar adı, yıl şeklinde parantez içinde yazılmıştır.





Kaynaklar bölümünün başlığı “Kaynaklar” olarak yazılmış olup bölümün geneli,
kaynak yazım kurallarına uygun olarak listelenmiştir.
Tez, kaynak gösterme ve alıntı yapma kurallarına yayın etiği bakımından uygun olarak
yazılmıştır.



Özgeçmiş bulunmaktadır.



Etik kurul raporu ve ilgili başvuru evrakı mevcuttur.









Diğer ekler (destekleyen kurum ya da fonların kabul yazıları vb) bulunmaktadır (varsa).

Öğrencinin Adı Soyadı
İmza

Danışmanın adı soyadı
İmza
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