
T.C. 
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 
ÖĞRENCİ BİTİRME TEZİ YAZIM KURALLARI 

 
1) SAYFA BOYUTLARI: Kullanılacak A4 boyutlarında (yaklaşık 210 x 290mm) 

olmalıdır. Kağıdın sol kenarından 4 cm ve diğer kenarlarından 2.5 cm olarak 
boşluklar bırakıldıktan sonra, kalan yer yazı alanı olarak kullanılır, sayfa numaraları 
da bu alanın içinde yer alır. Kâğıdın sadece ön yüzü kullanılır. 

 
2) YAZI KARAKTERİ, SATIR ARALIKLARI VE PARAGRAF DÜZENİ: Yazı 

karakteri 12 punto, Times New Roman olmalı, bölüm başlıkları koyu (bold) 
yazılmalıdır. Satır aralıkları çift satır aralığı şeklinde olmalıdır. Paragraf 1cm içeriden 
başlamalıdır. 

 
3) KULLANILACAK DİL: Tez yazımında açık ve yalın bir anlatım yolu izlenmelidir. 

Anlatım üçüncü tekil şahıs ve mümkünse edilgen (pasif) biçimde yapılmalıdır. Kısa 
ve öz cümleler kullanılmalıdır. 

 
4) ÖN KAPAK DÜZENİ: 

 
A) Sol üst köşede aşağıdaki ibare yer almalı.  

 
                                                  T.C. 
                        Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 

          Diş Hekimliği Fakültesi  
           ...............Anabilim Dalı (12 punto) 

                                                 
 

B) Sayfa ortasına yakın düzende tezin adı yazılmalı. 
 

Örn: PERİODONTAL TEDAVİDE PROBİYOTİKLER (14 punto) 
 

C) Tezin adının altında, uygun bir aradan sonra ortaya büyük harflerle 
tezin türü yazılmalı. 

 
Örn: BİTİRME TEZİ (12 punto) 

 
D) Uygun aradan sonra tezi hazırlayanın adı ve meslek ünvanı yazılmalı 

 
Örn: Stj. Dişhekimi Kubilay Şevket KAN (12 punto) 

 
E) Tez danışmanı öğretim üyesinin adına yer verilmeli. 

 
Örn: Danışman Öğretim Üyesi: Doç. Dr. Oğuz KÖSE (12 punto) 



 
F) Ön kapağın en alt ortasına şehir ve yıl yazılmalı. 

 
Örn: RİZE-2017 (12 punto) 

 
G) Beyaz karton kapak ve siyah bant kullanılmalı. 

 
 

5) İÇ KAPAK : Dış kapak düzeni aynen korunur. 
 
 

6) ÖNSÖZ: Bu sayfa, tüzel ve özel kişilere teşekkür ve buna benzer bilgiler için 
kullanılabilir ve kullanımı isteğe bağlı bir sayfadır. Önsöz yazısının bittiği yerin sol 
alt kısmında şehir adı ve tarih, sağ alt kısmında ise yazar adı belirtilmelidir. 

 
7) İÇİNDEKİLER: Tezin iskeletini belirten önemli bölüm başlıkları ve bunların sayfa 

numaralarını içerir. Tezi bölümlere ayırmada ondalık sistemden yararlanılır. Ana 
başlıklar (1, 2, 3…….) koyu (bold) yazılmalıdır. 

 
Ondalık sistem: 
1. BİRİNCİ BÖLÜM (GİRİŞ VE AMAÇ) 
2. İKİNCİ BÖLÜM (GENEL BİLGİLER) 

2.1. Birinci Derece Alt Bölüm 1 
2.1.1. İkinci Derece 

2.1.1.1. Üçüncü Derece 
2.1.1.2. Üçüncü Derece 

2.1.2. İkinci Derece 
2.2. Birinci Derece Alt Bölüm 2 

3.  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM (ÖZET VE SONUÇ) 
4. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM (ÖZGEÇMİŞ) 

 
8) TEZİN İÇERİĞİ 

 
A) Giriş ve Amaç: Tez konusunun çok kısa takdimi ve araştırmanın amacı 1 sayfayı 

aşmayacak biçimde belirtilir. 
 

B) Genel Bilgiler: Tez konusu ile ilgili literatür bilgileri belirli bir düzen içinde 
takdim edilir. Gerektiğinde bu bölüm alt başlıklara ayrılabilir. 

 
C) Gereç ve Yöntem (Varsa): Kullanılan araç gereç ve yöntemler açıklanır. 

Çalışmada kullanılan cihaz ve materyallere ait üretici firma bilgileri parantez içinde 
belirtilmelidir. 

Örnek: Çalışmada Clearfil SE Bond (Kuraray, Osaka,  Japonya) kullanılmıştır. 
Örnekler taramalı elektron mikroskop (Jeol/JSM-5200, Tokyo, Japonya) ile 
incelenmiştir. 

Ayrıca çalışmada kullanılan istatistiksel yöntem bu bölümde bildirilmelidir. 
 

D) Bulgular (Varsa): Araştırmadan elde edilen sonuçlar istatistiksel 
değerlendirmelerle birlikte açık ve düzenli bir şekilde açıklanır. Şekil, tablo ve 
grafikler ile birlikte sunulur. 



E) Tartışma (Varsa): Çalışmadan elde edilen bulgular daha  önceki araştırmalarla 
karşılaştırılarak benzerlikler, farklılıklar ortaya konulur. Elde edilen 
bulguların ne anlama geldiği yorumlanır. Beklenilen sonuç olup olmadığı 
incelenir. Farklılıklar varsa nedenleri belirtilir, genellikle en çok kaynak 
kullanılan bölümdür. 

 
F) Sonuç (Varsa): Araştırma sonucunda elde edilen bulguların, yoksa literatür 

sonucunda elde edilen bilgilerin kısa bir değerlendirilmesi yapılır, öneriler 
belirtilir. Sonuçlardan nasıl yararlanılabileceği belirtilir. 

 
G) Özet: Çalışmanın ana hatları en az 150 en çok 250 kelime ile özetlenir. 

 
H) Kaynaklar: Çalışmada ve tezin yazılmasında faydalanılan kaynaklar metin 

içinde kullanılış sırası dikkate alınarak liste halinde verilir. 
 

İ) Özgeçmiş: Tez çalışmasını yapan stajyer diş hekiminin kısa bir özgeçmişini 
içerir. (Örnek taslak bu Klavuz ekindedir) 

 
9) SAYFA NUMARALANDIRMA VE İSİMLENDİRME: 
 

A) Giriş ve Amaç sayfasına 1 numara ayrılır fakat yazılmaz, takip eden 
sayfalar 2,3,4 şeklinde numaralandırılır. 
B) Sayfa numaraları sayfaların alt orta kısmına konur. Bölüm başlıkları 
sayfası 3 satır aşağıdan başlar ve bölüm başlıklarının bulunduğu sayfalara sayfa 
numarası yazılmaz. 
C) Tez içinde bulunan fotoğraflara, çizimlere ve istatistiksel grafiklere 
“şekil”, çizelgelere “tablo” adı verilmeli ve sırası ile numaralandırılmalıdır. Şekil 
ve tablolar metin içinde ilgili kısımlarda parantez içinde belirtilmelidir. Şekil ve 
tablo ile ilgi kısa açıklama ilgili şekil ve tablonun alt kısmında yer almalıdır. 

 
10) KISALTMALAR: Çok gerekli durumlarda standart kısaltmaların dışında 

kısaltmalara gidilebilir. Yapılan kısaltma veya kullanılan simge ilk geçtiği yerde 
parantez içinde ve yalnızca bir kez açıklanmalıdır. 

 
11) KAYNAKLARIN GÖSTERİLMESİ: 

 
Tez yazımında yararlanılan tüm bilgi kaynakları (makale, tez, kitap, bildiri, 

rapor, web sayfası vb.) kaynaklar dizininde yer almalıdır. Yayınlanmamış makale, 
bildiri, ders notu, kişisel görüşmeler vs. kaynak olarak gösterilemez [Ayrıca “Atıflar 
(alıntı ve göndermeler)” bölümüne bakınız]. 

Kaynakların metin içinde gösterilmesi ve kaynaklar bölümünde yazılmasında 
Vancouver atıf sistemi (Author Date System - Atıf Sırası Sistemi) kullanılmalıdır. 
Buna göre kaynaklar metin içerisindeki geçiş sırasına göre numaralandırılmalıdır. 
Literatür numarası, ilgili olduğu yere, noktalama işaretlerinden sonra metin ile aynı 
puntoda üst simge olarak yazılmalıdır (Şekil 2). Numaralar arasına virgül konulmalı, 
birbirini takip eden literatür numaraları kısa çizgi ile kısaltılmalıdır. Örnek: 5, 6, 7, 
11, 12 yerine 5-7, 11, 12. 

Kaynakların metin içinde gösterilmesi ve kaynaklar dizininin 
oluşturulmasında, hem yazım kolaylığı sağlaması hem de kaynaklardaki hataları en 
aza indirmesi açısından EndNote® gibi yazılım programlarının kullanılması önerilir.  

 
Dergi: 

Birden çok yazarlı makalelerde tüm yazarların isimleri yazılmalıdır. Dergi 
isimleri kısaltma yapılmadan olduğu gibi italik olarak yazılmalıdır. Dergiler kaynak 



olarak gösterilirken yazım şekli aşağıdaki gibi olmalıdır: 
Yazarın soyadı adnın 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: 

Zuza EP, Barroso EM, Carrareto ALV, Juliana R. Pires JR, Carlos IZ, 
Theodoro LH, Toledo BEC. The role of obesity as a modifying factor in patients 
undergoing non-surgical periodontal therapy. Journal of periodontology, 2011, 
82:676-682. 

 
Kitap:                                              

Kişisel yazarlı bir kitap sadece bir kez kaynak gösterilerek kullanılmış ise 
yararlanılan sayfa numarası ya da numaraları belirtilerek aşağıdaki şekilde kaynak 
olarak gösterilir: 

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: 
Yabancı dilde kitap için: 

Bhagavan NV, Ha CE. Medical Biochemistıy, 5th ed. California, Academic 
Press, 2011: 322-324. 
Türkçe kitap için: 

Solakoğlu S, Aytekin Y. Temel Histoloji, 11. Baskı. İstanbul, Nobel Tıp 
Kitapevi, 2009: 118. 

 
Kitap Bölümü:  

 
Kaynak gösterilecek kitap bir editör veya editör grubu tarafından derlenmiş 

ve farklı bölüm yazarları tarafından yazılmış ise aşağıdaki şekilde kaynak olarak 
gösterilir: 

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 (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). Kitabm adı (ilk harfler büyük, italik yazılacak), baskı sayısı. Yayınlandığı 
şehir, Yayınevi, yıl: başlangıç - bitiş sayfa numaraları (atıfta bulunulan bölümün 
başlangıç-bitiş sayfa numaraları). 
Örnek: 
Yabancı dilde kitap bölümü için: 

Stone AC, Klinger JR. The right ventricle in pulmonary hypertension.   In: 
Hill NS, Färber HW (eds). Pulmonary Hypertension, 2nd ed. New York, Humana 
Press, 2008:93-126. 
Türkçe kitap bölümü için: 

Akpınar RB. Üriner Boşaltım. İçinde: Aştı TA, Karadağ A (editörler). 
Hemşirelik Esasları Hemşirelik Bilimi ve Sanatı, 1. Baskı. İstanbul, Akademi Basın 
ve Yayıncılık, 2012: 971-1011. 

 
 

 



Yabancı Diller Çeviri Kitap 

Kaynak gösterilecek çeviri kitap, bir editör veya editör grubu tarafından 
derlenmiş ve farklı bölüm yazarları tarafından çevirisi yapılmış ise aşağıdaki şekilde 
kaynak olarak gösterilir: 

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). Bölümün Türkçe adı. İçinde: Kitabın Türkçe adı, Çeviri 
Editörü/editörlerinin soyadı adının baş harfi (bir den çok editör varsa virgülle 
ayrılacak) (çeviri editörü/editörleri). Kitabın orijinal adı (ilk harfler büyük, italik 
yazılacak), yazarın soyadı adının baş harfi (bir den çok yazar varsa virgülle 
ayrılacak). Çeviri kitabm baskı sayısı, yayınlandığı şehir, yayınevi, yıl: başlangıç - 
bitiş sayfa numaraları (atıfta bulunulan bölümün başlangıç-bitiş sayfa numaraları). 
Örnek: 

Çakar L, Şahin G, Yermen N. Solunum. İçinde: Tıbbi Fizyoloji, Çavuşoğlu 
H, Yeğen BÇ, (Çeviri editörleri). Textbook of Medical Physiology, Guyton AC, Hall 
JE. 11. Baskı, İstanbul, Nobel Tip Kitapevleri, 2007: 469-533. 

Kaynak gösterilecek kitap editör olmaksızın bir yazar tarafından çevirisi 
yapılmış ise aşağıdaki şekilde kaynak olarak gösterilir: 

Orijinal kitap yazarının soyadı adının baş harfi (ilk harfler büyük olacak; 
yazarın iki adı/soyadı varsa ilk harfleri bitişik yazılacak; bir den çok yazar varsa 
virgülle ayrılacak). Kitabın orijinal adı. Çevirenin soyadı adının baş barfi (bir 
den çok çeviren varsa virgülle ayrılacak). Kitabın Türkçe adı (ilk harfler büyük, 
italik yazılacak), baskı sayısı. Yayınlandığı şehir, Yayınevi, yıl: başlangıç - bitiş 
sayfa numaraları (sayfa numaralarında kısaltma olmayacak). 
Örnek: 

Daugirdas JT. Handbook of Dialysis. Çeviri: Keleş M. Diyaliz El Kitabı, 4. 
Baskı. Ankara, Bahar Yayıncılık, 2011: 45-51. 

Tez 

Yazarın soyadı adının baş harfi (ilk harfler büyük olacak). Tezin Adı. 
Enstitü/Fakülte/Yüksek okul, Anabilim Dalı. Tezin türü (Yüksek Lisans / Doktora / 
Uzmanlık 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, Erzurum: Atatürk 
Üniversitesi, 2012. 

 
Sözlük 

Yararlanılan kaynak bir sözlük ya da benzeri bir materyal ise aşağıdaki 
şekilde kaynak olarak gösterilir: 

Sözlüğün adı, baskı sayısı. Yayınlandığı şehir, yayınevi, yıl: sayfa numarası. 
Örnek: 

Stedman's Medical Dictionaıy, 28th ed. Baltimore, Lippincott Williams & 
Wılkms, 2006: 126. 

 

Çeşitli Organizasyon veya Komisyonların Yazdığı Kitap, Kılavuz vb Kaynaklar 

Kaynak gösterilecek eser çeşitli organizasyonların yayınladığı veya 
komisyonların yazdığı kitap, rapor, broşür vs. materyaller ise aşağıdaki şekilde 
kaynak olarak gösterilebilir. 

 



Örnekler: 
Türk Kardiyoloji Derneği. Kalp Yetersizliği Akut Koroner Sendromlar 

Hipertansiyon Hemşirelik Bakım Klavuzu, 2. Baskı, 2007: 7-12. 
 

Headache Classification Committee of the International Headache Society. 
Classification and diagnostic criteria for headache disorders, cranial neuralgia and 
facial pain. Cephalalgia, 1998; 8: 1-96. 

 
Yasa ve Yönetmelikler 

 
Yasa / yönetmelik adı. Yayın adı, sayı, tarih (Gün Ay Yıl). 

 
Örnek: 

Hemşirelik Yönetmeliği. T.C. Resmî Gazete, sayı: 27515, 8 Mart 2010 
 

Elektronik Kaynaklar 
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 önerile. http://uvt.ulakbim.aov.tr/tip/sempozvum7/inci.pdf. 9 Mart 2012. 

Chaib F, Saxena S, Smith S. Dementia cases set to triple by 2050 but still 
largely ignored, http://www.who.int/mediacentre/news/re- leases/2012/dementia 
20120411. 11 Nisan 2012. 

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=2
80:yallk-ve-beslenme&catid=57:salk-ve- bakm&Itemid=200. 13 Nisan 2012. 

 
Patent 

 
Patent sahibinin soyadı adının baş barfi (ilk harfler büyük olacak; iki 

ad/soyad varsa ilk harfleri bitişik yazılacak) veya Firma adı (patent sahibi). Patentin 
başlığı, patent numarası, yıl. 

 
Örnek: 

Yıldız AS, Sağlam R, Kaya A (patent sahibi). PPAR agonisti patent, 
TR19062001, 2011. 

Jenkins AW (inventors). Transdermal device patent, VV0249956, 1992. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://uvt.ulakbim.aov.tr/tip/sempozvum7/
http://www.who.int/mediacentre/news/re-%20leases/2012/dementia%2020120411
http://www.who.int/mediacentre/news/re-%20leases/2012/dementia%2020120411
http://www.ailehekimligi.gov.tr/index.php?option=com_content&view=article&id


ÖZGEÇMİŞ 

KİŞİSEL BİLGİLER 

Adı Soyadı :  

Doğum tarihi : ……/……/………… 

Doğum yeri : ……………./…………….. 

Uyruğu : T.C. 

Adres 
:  

 

Telefon (Gsm) :  

Faks :  

E-mail  : …………………….@……mail.com 

EĞİTİM 

İlkokul  :  

Ortaokul  :  

Lise  :  

Lisans  :  
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