
T.C. 

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ 

TEZ YAZIM KLAVUZU 

RİZE 

2022



I 

ÖN SÖZ 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Tez Klavuzu, 

hazırlanacak tezlerin yazımında ve düzenlenmesinde bilimsel ve akademik yazım 

kurallarına uygun bir standardın sağlanması amacıyla hazırlanmıştır.  

Bu amaçlar doğrultusunda danışmanların ve öğrencilerin Tez Yazım Klavuzunu 

dikkatli bir şekilde incelemeleri ve yapılacak çalışmalarda yazım usul ve esaslarında 

belirtilen kurallara uymaları gerekmektedir. Enstitümüz Web sayfasında yer alan 

“Spiral Ciltli Tez Teslim Formu” üzerinde yer alan “Danışman Onayı” aracılığıyla 

bu durumun tespiti sağlanacaktır. Söz konusu form üzerinde danışman onayı 

kısmında tezin Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Tez Yazım Usul ve Esaslarına ve Recep 

Tayyip Erdoğan Üniversitesi Etik Beyan Formu ve uygulama esaslarına uygunluk 

açısından danışman tarafından kontrol edildiğinin beyan edilmesi gerekir. 

YÖK Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin 9/1 ve 22/1 maddelerine 

dayanarak hazırlanan bu yazım usul ve esaslarında, ayrıntılardan kaçınarak anlaşılır 

bir dil kullanılmış ve biçimsel örnekler verilmeye çalışılmıştır. Öğrencilerimizin 

çalışmalarını hazırlarken bu tez yazım usul ve esaslarını temel almaları hassasiyetle 

önerilmektedir.  

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü 
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1 YAZIM DİLİ 

1.1 Anlatım ve Üslup 

Tezde anlatılmak istenilen konu net ifade edilmeli, uzun ve karışık cümlelerden 

kaçınılmalı, cümleler imlâ bakımından düzgün olmalı ve kelimeler yerinde 

kullanılmalıdır. 

Cümleler dil bilgisi kurallarına uygun, sade, açık ve zaman kipi açısından 

uyumlu olmalıdır. 

Cümleler, paragraflar ve bölümler arasındaki geçişler iyi yapılmalı, konu dışı 

ifadelerle bağlantı koparılmamalı ve geçişlerde gerekli ilişkinin kurulmasına özen 

gösterilmelidir. 

Türkçeye farklı kelimelerle çevrilme olasılığı bulunan yabancı kelimeleri ifade 

etmek için kullanılan veya alan yazında henüz Türkçe karşılığı olmayan Türkçe 

kelimenin yanında parantez içerisinde orijinal haline de yer verilmelidir. 

Bilimsel ifade ve isimlerde Türkçe karşılığı yerleşmiş sözcükler (anafilaksi, 

travma, markır, iyot, alkol, enjeksiyon, enfeksiyon, doku, organ, hücre, kimyasal 

madde, ilaç isimleri ve tıbbi terimler) için Türkçe karşılığı okunduğu gibi 

kullanılmalıdır. Yaygın kullanılmayan bilimsel ifade ve terimler ise orijinal 

yazılışlarıyla verilmeli, tezde ifade ve terim birliği sağlanmasına dikkat edilmelidir. 

Aynı şekilde tüm terimlerde bir bütünlük sağlanmalıdır. Örneğin, bir yerde 

“intravenöz” başka bir yerde “damar içi” ifadesi kullanılmamalıdır.  

Anlatımda, yazarın kendisinden bahsettiği yerlerde birinci tekil veya birinci 

çoğul şahıs yerine çoğunlukla edilgen yapı kullanılması tercih edilmelidir. Örnek: 

“Ulaştık.” veya “İfade ettim.” yerine; “Ulaşılmıştır.” “İfade edilmiştir.” şeklinde bir 

dil kullanılmalıdır. Çok sayıda sıfat ve zarftan kaçınılmalı, akışı bozmamak için aynı 

kelimelerin metin içerisinde sıkça tekrarı yapılmamalıdır. Tüm tez boyunca bilimsel 

bir üslup kullanılmalıdır.  

1.2  İmlâ ve Noktalama 

Çalışmalarda imlâ ve noktalama yönünden Türk Dil Kurumu’nun güncel 

Türkçe Sözlük ve İmla Kılavuzu’na uyulmalıdır.  
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1.3  Etik İhlalleri ve Aktarımlar 

Yapılan tezlerde etik kurallara uyulmalıdır. Yükseköğretim Kurumları Bilimsel 

Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi’nde yer alan ve aşağıda bir kısmı örnek olarak 

belirtilen etik ihlallerinde bulunulmamalıdır.  

a) Uydurma: Hayali veriler sunmak, rapor etmek veya yayımlamak. 

b) Çarpıtma: Araştırma kayıtları ve elde edilen verileri tahrif etmek, 

araştırmada kullanılmayan yöntem, cihaz ve materyalleri kullanılmış gibi göstermek, 

araştırma hipotezine uygun olmayan verileri değerlendirmeye almamak, ilgili teori 

veya varsayımlara uydurmak için veriler ve/veya sonuçlarla oynamak. 

c) Aşırma: Başkalarının fikirlerini, yöntemlerini, verilerini, yazılarını ve 

şekillerini sahiplerine usulüne uygun atıf yapmadan veya gerektiğinde sahiplerinden 

izin almadan kendisine aitmiş gibi kullanmak. 

d) Sahtecilik: Sunulan veya yayınlanan belgeyi gerçeğe aykırı olarak 

düzenlemek, bir belgeyi değiştirmek veya gerçeğe aykırı belgeyi bilerek kullanmak, 

araştırmaya dayanmayan veriler üretmek, bunları rapor etmek veya yayımlamak; 

yapılmamış bir araştırmayı yapılmış gibi göstermek. 

e) Desteklenerek yürütülen araştırmaların sonuçlarını içeren sunum veya 

yayınlarda destek veren kurum veya kuruluşun desteğini belirtmesi gerekirken 

belirtmemek.  

f) Kurumca sağlanan kaynakları usulüne ve amacına aykırı bir biçimde 

kullanmak. 

g) Etik ilkeleri ile bağdaşmayan diğer davranışlarda bulunmak. 

h) Tezin orijinalliği ve etik değerlere bağlı kalınarak hazırlandığına ait bilgileri 

içeren Etik Beyan Formu, tezi hazırlayan öğrenci tarafından imzalanacaktır.  

Yazar, yukarıdaki aykırı davranışları mutlak suretle yapmamalıdır. Ayrıca, 

danışmanın tez çalışması savunulmadan önce bir intihal tespit programı ile özgünlük 

raporunu elde etmesi gerekir. Bu raporun sonuçlarını danışman ve öğrenci beraber 
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değerlendirmelidir. Enstitüye teslim edilen tezler intihal tespit programı ile kontrol 

edilir ve etik dışı davranışların tespit edilmesi halinde tez reddedilir. 

2 GENEL BİÇİM VE ESASLAR 

2.1 Kâğıt Özellikleri 

Tezde, A4 (210 x 297) boyutunda beyaz kâğıt (80 g/m2) kullanılmalıdır. Kağıtların 

sadece tek yüzü kullanılmalıdır. 

2.2  Sayfa Yapısı 

Tezin tüm bölümlerine ait kenar boşlukları sayfa düzeni sekmesinden Şekil 

1’de gösterildiği gibi ayarlanmalıdır. 

 

Şekil 1. Kenar boşlukları 
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2.3  Yazı Tipi 

➢ Tezin yazımında Times New Roman yazı tipi (font) kullanılmalıdır. Bu yazı 

tipini kullanmak şartıyla farklı metin editörlerinden (metin yazımında kullanılan 

bilgisayar programları) yararlanılabilir. 

➢ Ana bölüm başlıkları ve alt başlıklar dâhil tez metninin tümü için 12 ve 

dipnotlar için 10 yazı tipi boyutu (punto) kullanılmalıdır. 

➢ Bütün ana bölüm başlıkları ve alt başlıklar koyu (bold) olmalıdır. 

➢ Tez yazarı dipnot kullanabilir. Dipnot numarası verirken normal rakamlar 

(1,2,3...) kullanılır. Dipnotlar, 10 puntoyla tek satır aralığı ile yazılmalıdır.  

➢ Tez metni, vurgulama gibi özel amaçlar dışında “dik”, “normal” ve 

“renksiz” harflerle yazılmalıdır. Özellikle vurgulanmak istenen yerler italik 

karakterlerle gösterilebilir. Ayrıca yabancı kelime/kavramlarda (Arapça, Latince, 

Yunanca kelimeler vs.) ve eser başlıkları için italik karakter kullanılabilir (magazin, 

kitap, gazete, dergi, film, televizyon programları, şiir, oyun, opera, sanat eserleri, web 

sitesi isimleri vs. ya da Logos, el-Kanûn fi’t-tıbb, riyâzet…gibi) 

➢ Yazının altı çizilmemeli; koyulaştırma, farklı yazı tipi ve boyutu 

kullanılmamalıdır. 

➢ Osmanlı Türkçesi ve Arapça için transkripsiyon işaretleri kullanılacaksa 

yine Times New Roman fontunun transkripsiyonu kullanılmalıdır. 

➢ Osmanlı Türkçesi veya Arapça gibi Arap harflerinin kullanıldığı metinler 

XB Zar fontuyla metin için 12, dipnotlar için 10 punto olacak şekilde yazılmalıdır. 

➢ Canlıların Latince adları ilgili bilim dallarının adlandırma standartları esas 

alınarak yazılır. Latince isimler ilk geçtikleri yerde tam ve açık olarak yazılmalı 

(Staphylococcus aureus gibi), daha sonraki kullanımlarda cins isminin ilk harfi büyük 

harfle yazılarak, nokta konulmalı ve tür ismi küçük harflerle yazılarak kısaltılmış 

olarak kullanılmalıdır (S. aureus gibi). 

➢ Alt ve üst indisler kelime işlem programında otomatik olarak verilen “üst 

simge, alt simge” ile oluşan indis büyüklükleri ile yazılmalıdır. 
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2.4  Yazım Planı 

Tez metninin girinti ve aralık ayarları Şekil 2’de gösterildiği gibi yapılmalıdır. 

 

Şekil 2. Tez metnindeki girinti ve aralıklar 

 

➢ Paragraflar arasına boş satır konmamalı ve tez metninin yazımı iki yana 

yaslı düzeninde olmalıdır.  

➢ Tezin ana metninin paragraf ayarları, Şekil 2’de olduğu gibi; ilk satır 1,25 

içerden, iki yana yaslı ve 1,5 satır aralığında olacak şekilde yapılmalıdır.  

➢ Yazımda üst kesme (') dışındaki bütün noktalama işaretlerinden sonra 

boşluk bırakılmalıdır. 

➢ Ortalı başlıklar dışındaki tüm başlıkların paragraf ayarları için Şekil 3’te 

olduğu gibi, “özel” kutucuğundaki ilk satır seçeneği “yok” seçilmeli ve girinti 

kutucuğundaki “sol” seçeneği 1,25 cm olarak ayarlanmalıdır. Ayrıca tüm başlıklardan 

önce bir  boşluk (12 nk) bırakılmalıdır. 
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Şekil 3. Başlık ayarları için girinti ve aralıklar 

 

➢ Dipnotlar paragraf ayarları bölümünden Şekil 4’te gösterildiği gibi 

ayarlanmalıdır: Dipnotlar, ilk satırı solda, diğer satırları 0,5 içeriden “asılı” ve iki yana 

yaslı olarak yazılmalı ve satır aralığı tek olmalıdır. Paragraf aralığında “önce” seçeneği 

ise “2 nk” olmalıdır.  

 

 

Şekil 4. Dipnot için girinti ve aralıklar 
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2.5  Numaralandırma ve Başlıklar 

Sayfa numaraları ortalanarak, sayfa altına ve Times New Roman yazı tipinde 

verilmelidir. Tezin ön kısmındaki sayfalar (Ön söz, İçindekiler, Türkçe Özet ve 

İngilizce Özet (Abstract), Kısaltmalar, Tablo, Şekil, Resim, Fotoğraf, Grafik vb. 

listeleri) büyük harf Romen rakamları (I, II, III, IV, V, ...); metin kısmında ve son 

kısımda normal rakamlar (1, 2, ...) kullanılmalıdır. Sayfa numaraları 11 punto ile 

yazılmalıdır. 

Kullanılan tablo, şekil, resim, fotoğraf, grafik vb.’nin numaralandırılmasında 

başlıklar ve rakamlar koyu (bold) (1, 2, 3, ...) yazılmalıdır. Tezde yer alan tüm tablo, 

şekil, resim, grafik, fotoğraf vb. unsurlara metin içerisinde atıf yapılmalıdır. 

Metin içerisinde Kabul ve Onay, Etik Beyan, Ön söz, Türkçe Özet, İngilizce 

Özet (Abstract), Kısaltmalar, Tablo, Şekil, Resim, Fotoğraf, Grafik vb. liste başlıkları 

için sayfa başı yapılmalı ve bu başlıkların paragraf ayarları; tümü büyük harf, koyu 

(bold), 12 punto ve ortalı/ortadan olacak şekilde ayarlanmalıdır. Bu başlıkların 

sayfanın tam ortasına gelmesi için “ilk satır” seçeneğinin “yok” olarak seçili olduğuna 

dikkat edilmesi gerekir. Ayrıca bu başlıkların bulunduğu sayfaların yapısı ayarlanırken 

üst boşluk için 4 cm ayarlanmalıdır. Bununla birlikte giriş, ana bölüm başlıkları ve alt 

başlıklar sola hizalı, koyu (bold), 12 punto olacak şekilde yazılmalıdır. Başlıklar 

paragraf ayarıyla düzenlenip önce ve sonra boşluk ayarları 0 nk olarak ayarlanmalı ve 

başlıklar sayfanın son satırı olarak yazılmamalıdır. Sayfaya en az 2 satır daha 

sığdırılamıyorsa başlık bir sonraki sayfaya aktarılmalıdır.  

Başlıklar için her seferinde tekrar ayarlama yapılmaz. Başlıklar için kelime 

işlem programı menü çubuğunun sağ tarafındaki, sırasıyla; “Başlık 1”, “Değiştir” ve 

“Biçim” tıklanarak yazı tipi ve paragraf ayarları yapılır ve “otomatik olarak 

güncelleştirme” seçeneği tıklanır. Başlıklarda “Başlık 1” seçilmezse içindekilerde 

görünmez. Metin kısmındaki başlıklandırma aşağıda gösterilen biçimde yapılmalıdır.  
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1. BİRİNCİ BÖLÜM BAŞLIĞI (NORMAL RAKAMLARLA, TÜMÜ BÜYÜK, 

SOLA HİZALI VE KOYU) 

1.1. İkinci Derece Alt Başlık (Normal rakamlarla, sadece ilk harfler büyük, sola hizalı 

ve koyu) 

1.1.1. Üçüncü Derece Alt Başlık (Normal rakamlarla, sadece ilk harfler büyük, sola 

hizalı ve koyu) 

1.1.1.1. Dördüncü Derece Alt Başlık (Normal rakamlarla, sadece ilk harfler büyük, 

sola hizalı ve koyu) 

1.2. İkinci Derece Alt Başlık (Normal rakamlarla, sadece ilk harfler büyük, sola hizalı 

ve koyu) 

2. İKİNCİ BÖLÜM BAŞLIĞI (NORMAL RAKAMLARLA, TÜMÜ BÜYÜK, 

SOLA HİZALI VE KOYU) 

2.1. İkinci Derece Alt Başlık (Normal rakamlarla sadece ilk harfler büyük sola hizalı 

ve koyu) 

2.1.1. Üçüncü Derece Alt Başlık (Normal rakamlarla sadece ilk harfler büyük sola 

hizalı ve koyu) 

2.1.2. Üçüncü Derece Alt Başlık (Normal rakamlarla sadece ilk harfler büyük sola 

hizalı ve koyu) 

2.2. İkinci Derece Alt Başlık (Normal rakamlarla sadece ilk harfler büyük sola hizalı 

ve koyu) 

 

2.6  Çoğaltma ve Ciltleme 

Tez savunmasından önce tezlerin Tez Yazım Usul ve Esaslarında belirtilen 

kurallara uygunluğu öğrenci ve danışman tarafından kontrol edilerek “Spiral Ciltli Tez 

Teslim Formu” ve “Tez Savunma Jürisi Benzerlik Beyan Formu” imzalanmalıdır. Bu 

aşamadaki tez spiral ciltli olarak hazırlanır. Savunmada kabul edilip enstitüye son 

teslimi yapılan tezin dış kapakları 300 gr Amerikan Bristol karton kapak ciltli olarak 

Enstitüye teslim edilir. Tez teslim süreci ile ilgili detaylı bilgiler Lisansüstü Eğitim 

Enstitüsü web sayfasında yer almaktadır. 

3 DÜZEN 

Tezin içerisinde bulunması gerekli sayfa ve bölümlerin sırası aşağıda 

verilmiştir. Tezde bazı sayfa ve bölümler zorunlu değildir. Zorunlu olanlar yıldız (*) 

ile işaretlenmiştir: 
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ÖN KISIM 

(1) İç Kapak* 

(2) Kabul ve Onay* 

(3) Etik Beyan* 

(4) Ön Söz* 

(5) İçindekiler* 

(6) Türkçe Özet* 

(7) İngilizce Özet (Abstract)* 

(8) Kısaltmalar 

(9) Tablolar Listesi 

(10) Şekiller Listesi 

METİN KISMI 

(11) Giriş* 

(12) Birinci Bölüm* (Ana Bölüm) 

(13) Araştırma Bölümü* (Ana Bölüm) 

(14) Sonuç* (Ana Bölüm) 

SON KISIM 

(15) Kaynakça* 

(16) Ek(ler) 

(17) Etik Kurulu Kararı 

 

Tez içerisinde Birinci Bölüm zorunlu olup, gerektiği takdirde bölüm sayısı 

arttırılabilir. 

3.1  Ön Kısım 

3.1.1 Dış Kapak, Sırt ve İç Kapak 

Kapaktaki bütün ifadelerin yazımında belirtilen ölçülere uyulmalıdır. Tezin dış 

kapağı ve sırtı (Ek-1a / Ek-1b) ile iç kapağında (Ek-2) uygulanacak biçim özellikleri 

eklerde sunulmuştur.  Eğer ikinci danışman var ise danışmanların unvanı, adı ve soyadı 

yalnızca iç kapakta yer almalıdır. 

3.1.2  Kabul ve Onay Sayfası 

Bu başlık büyük harflerle, koyu (bold), ortalı ve üstten 4 cm. aşağıda olacak 

şekilde yazılmalıdır. Başlıktan sonra bir satır boşluk bırakılır. 
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Jüri üyeleri tarafından başarılı bulunan tez için Kabul ve Onay sayfası 

hazırlanmalı ve Enstitüye teslim edilecek tezlerin içerisinde jüri üyelerinin mavi 

mürekkepli bir kalem ile ıslak imzası olan kabul ve onay sayfası bulunmalıdır. CD ile 

Enstitüye teslim edilecek tezlerde ise kabul ve onay sayfası imzasız bir şekilde 

bulunmalıdır. Kabul ve Onay sayfası ekteki örneğe göre hazırlanmalı ve iç kapaktan 

hemen sonra yer almalıdır (Ek-3a / Ek-3b). 

Not: Jüri üyelerinin başka illerden gelme ihtimaline binaen Enstitünün istediği 

tez sayısı miktarınca tez onay sayfasının savunmadan sonra jüri üyelerine 

imzalatılması öğrencinin lehine olacaktır. Ancak bu aşamada öğrencilerin Kabul ve 

Onay Sayfasının üst boşluğuna ve sayfa numarasına da dikkat etmeleri önerilir.  

3.1.3 Etik Beyan 

Bu başlık büyük harflerle, koyu (bold), ortalı ve üstten 4 cm. aşağıda olacak 

şekilde yazılmalıdır. Başlıktan sonra bir satır boşluk bırakılır. 

Enstitüye teslim edilecek tezlerin içerisinde yer alacak Etik Beyan sayfası, tez 

yazarı tarafından mavi mürekkepli bir kalem ile imzalanmalıdır (Ek-4). CD ile 

Enstitüye teslim edilecek tezlerde ise Etik Beyan sayfası imzasız bir şekilde 

bulunmalıdır. 

3.1.4 Ön Söz 

Bu başlık büyük harflerle, koyu (bold), ortalı ve üstten 4 cm aşağıda olacak ve 

bir sayfayı geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Başlıktan sonra bir satır boşluk bırakılır. 

Ön sözde, tezin konusu ve amacına yönelik genel bilgiler verilmesi 

gerekmektedir. Bu kısım ayrıca tezin hazırlanmasında maddi-manevi katkısı olan kişi 

ve/veya kuruluşlara teşekkür açıklamalarını içermelidir. Teşekkür edilen kişilerin 

unvanı (varsa), adı soyadı ve çalışmaya olan katkısı kısa ve öz bir şekilde ifade 

edilmelidir. 

Tez çalışması bir projeye bağlı olarak gerçekleşmişse ayrı bir paragraf olarak 

sayfanın sonunda projenin adı, numarası ve ilgili kuruluşun ismine yer verilmelidir. 

Örneğin; BAP tarafından desteklenmişse aşağıdaki ibarenin bulunması zorunludur:  
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“Bu çalışma Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 

Koordinatörlüğü birimince desteklenmiştir. Proje Numarası:….” (“This work was 

supported by the Research Fund of Recep Tayyip Erdogan University. Project 

Number: ….”)  

Ön söz metninin altında sağa dayalı olarak yazarın adı, soyadı, yılı ve yeri 

yazılmalıdır.  

3.1.5 İçindekiler 

Bu başlık büyük harflerle, koyu (bold), ortalı ve üstten 4 cm aşağıda olacak 

şekilde yazılmalıdır. Başlıktan sonra bir satır boşluk bırakılır. 

Bu kısımda, bölümlendirmeye uygun bir biçimde tezin tüm başlıkları sayfa 

numaraları ile yer almalıdır (Ek-5). İçindekiler kısmı başlık düzeyleri ayarlandıktan 

sonra otomatik olarak oluşturulmalıdır. 

3.1.6 Türkçe Özet ve İngilizce Özet (Abstract) Sayfaları 

Türkçe Özet ve İngilizce Özet (Abstract) sayfaları bir sayfayı geçmeyecek 

şekilde yazılmalıdır (Ek-6 ve Ek-7). Bir sayfaya sığdırmak için özet kısmı 10 puntoya 

kadar düşürülebilir. Türkçe ve İngilizce özetler tek satır aralığı ile yazılmalıdır.  Türkçe 

ve İngilizce özetlerin altında en az 3 en fazla 6 anahtar kelime (keywords) olmalıdır. 

Özette, tez çalışmasının amacı, kapsamı, kullanılan yöntem(ler), bulgular, sonuç ve 

öneriler açık ve öz olarak edilgen yapılı ifadeler ile belirtilmelidir. Özet kısmında 

başka çalışmalara değinilmemeli ve kaynak gösterilmemelidir.  

3.1.7 Kısaltmalar 

Bu başlık büyük harflerle, koyu (bold), ortalı ve üstten 4 cm. aşağıda olacak 

şekilde yazılmalıdır. Başlıktan sonra bir satır boşluk bırakılır. 

Tezde kullanılan tüm kısaltmalar alfabetik sıraya göre verilmelidir. Kısaltmalar 

ile açık adları arasına “:” işareti konulur. Kısaltmalar ile açık adları arasındaki mesafe 

en uzun kısaltmaya göre ayarlanmalıdır ve açıklamaların bir satırdan uzun olmaması 

önerilir.  
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Yaygın olarak kullanılan ve yerleşmiş bulunan standart kısaltmalarda güncel 

Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzu (http://www.tdk.gov.tr/) esas alınır. Seçme örnekler 

Ek-8’de sunulmuştur. 

Ayrıca standart kısaltmalar ile ilgili olarak 3516 sayılı “Ölçüler ve Ayar 

Kanunu” ve 01.06.2003 tarihinde yürürlüğe giren “Uluslararası Birimler Sistemine 

Dair Yönetmelik”ten yararlanılabilir.  

Özgün tıbbi terimler veya standart olmayan terimler için kısaltmalar, metin 

içerisinde ilk geçtikleri yerde açık bir biçimde yazılır ve hemen arkasından parantez 

içerisinde bu terimleri oluşturan sözcüklerin baş harfleri büyük harfle yazılmak 

suretiyle Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzu önerilerine göre yapılır. Standart olmayan 

kısaltmalarda harfler arasına nokta konulmalıdır. Türkçede sıklıkla kullanılan, Ör., 

bk., vb., gibi terim olmayan kısaltmaların sonuna nokta konulmalıdır. Unvan bildiren 

kelimeler için de kısaltma kullanılabilir.  

Ölçü birimleri (ağırlık, zaman, uzunluk ve hacim) için metrik sistem ve 

uluslararası birim sistemine uygun kısaltmalar tez boyunca bütünlük içinde 

kullanılmalı (litre için “L”, mililitre için “mL”, gram için “g”, mikrolitre için “μL”, 

vb.), ulusal ve uluslararası bir örnek sağlanmalıdır. Bunun için TS 294-297 numaralı 

Türk Standartları’nda önerilen Uluslararası Birim Sistemi (International System (SI) 

of Units) esas alınmalıdır. Birimlerin simgeleri için de aynı standartlardan 

yararlanılmalı, birimler ile simge arasında bir aralık boşluk bırakılmalı (25 μg/mL 

gibi), birim gösteren simgenin sonuna nokta konulmamalıdır (molekül ağırlığı bilinen 

maddelerin konsantrasyonlarının mol/L, mmol/L veya μmol/L olarak gösterilmesi 

gibi).  

Simgeler arasında α, β, λ gibi Grek Alfabesinde bulunan harfler varsa, bu 

harfler Latin Alfabesindeki karşılıklarının bulunabilecekleri yerlerde sıralanmalıdır 

(örn.; α, a’nın; β, b’nin; θ, t’nin bulunabileceği yerde sıralanır). 

Denklemler ve formüller (1, 2, 3, 4-a, 4-b, ... , 29 gibi) denklem ya da formülün 

yanında ve satır sonunda parantez içinde numaralandırılırlar. Denklem ve formül 

numaralarının aynı hizada olması gerekir. Denklemler/Formüller ortalı olarak 

http://www.tdk.gov.tr/
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verilmelidir. Gerekliyse denklemlerin içerisindeki parametreler denklemin altında 

açıklanmalıdır. 

3.1.8 Tablo, Şekil, Resim, Fotoğraf, Grafik vb. Listeleri 

Bu başlıklar büyük harflerle, koyu (bold), ortalı ve üstten 4 cm. aşağıda olacak 

şekilde yazılmalıdır. Başlıktan sonra bir satır boşluk bırakılır. 

➢ Tez çalışmasında tablo, şekil, resim, fotoğraf, grafik ve benzeri açıklayıcı 

veya belgeleyici bilgiler kullanılmışsa, bunlara ait listeler “Tablolar Listesi”, “Şekiller 

Listesi” gibi başlıklarla ve tezde yer aldıkları sayfaların numarasıyla birlikte belirtilir. 

➢ Tablolarda kullanılan yazı karakteri tez ile uyumlu olmalıdır. Fakat 

gerektiğinde yazı büyüklüğü, tabloya sığdırmak için 9 puntoya kadar düşürülebilir.  

➢ Tablolar ortalı olarak çizilir ve baştan sona sırayla numaralandırılır. 

➢ Tablo adları ortalı olmalıdır (bkz. Örnek: Tablo 1). 

➢ Tablo adları tablonun üstüne yazılmalıdır. 

➢ Tablo adı ile tablonun tamamı aynı sayfa içinde yer almalıdır. Bir sayfayı 

aşan büyüklükteki tablolarda bir sonraki sayfada aynı tablo adı yazılarak tablo 

numarası ile adı arasına, parantez içinde (devam) yazılmalıdır (Örnek: Tablo 15 

(Devam). İtfa edilmiş maliyet tablosu). 

➢ Tabloda dik sütun çizgileri kullanılmamalıdır (Örnek: Tablo 1). 

➢ Tabloların içindeki satırlar 1,5 yerine tek satır aralıklı olmalıdır. 

➢ Tablonun sütun başlıklarındaki metinler koyu (bold) olarak yazılmalıdır. 

➢ Tablo ve metin içerisinde yer alan sayıların virgülden sonraki kısımlarında 

en fazla iki basamak olmalıdır. (2,10; 3,45 gibi.) 

➢ Tablonun soldaki birinci sütunu sola hizalı diğer sütunlar ise ortalı 

olmalıdır. 

➢ Tablolar, gerekli görüldüğünde sayfada yatay olarak verilebilir. 

➢ Tablo içerisindeki yazıların metin yönü gerekli görülürse dikey olabilir. 

➢ Tablonun en üstündeki iki yatay çizgi ve en altındaki tek yatay çizgi, 11/2 nk 

kalınlıkta ve koyu (bold) olmalıdır.  
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Tablo 1. Katılımcıların cinsiyet değişkenine göre dağılımı 

Cinsiyet Frekans (f) Yüzde (%) 

Kadın 85 40,60 

Erkek 124 59,40 

Toplam 209 100 

 

➢ Tüm resim, fotoğraf, grafik, harita, diyagram, fotoğraf vb. görseller şekil 

olarak kabul edilerek numaralandırılır ve adlandırılır.  

➢ Şekiller ortalanmış olarak yerleştirilir ve baştan sona sırayla 

numaralandırılır. 

➢ Şekillerde kullanılan yazı karakteri tez ile uyumlu olmalıdır. Fakat 

gerektiğinde yazı büyüklüğü, şekil içine sığdırılması için 9 puntoya kadar 

düşürülebilir.  

➢ Şekil adları ortalı olmalıdır. (Örnek: Şekil 5. Kamu politikası süreci). 

➢ Şekil adları ile şekil arasında boşluk bırakılmamalıdır. Şekil ile altında 

devam eden metin arasında 1 satır boşluk bırakılmalıdır.  

➢ Şekil adları şeklin altına yazılmalıdır. 

➢ Şekillerin adı ile şeklin tamamı aynı sayfa içinde yer alır. Bir sayfayı aşan 

büyüklükteki şekillerde bir sonraki sayfada aynı şekil adı yazılarak, şekil numarası ile 

adı arasına, parantez içinde (devam) yazılmalıdır (Örnek: Şekil 5 (Devam). Kamu 

politikası süreci). 

➢ Numaralandırma, metinde geçiş sırasına göre yapılır. Tablo, şekil veya 

resimler her biri kendi içinde bağımsız olarak numaralandırılır (Tablo 1, Tablo 2; Şekil 

1, Şekil 2 gibi). Birbirleri ile yakından ilgili birden fazla şekil veya resim birlikte 

sunulabilir. Bunun için ilişkili her bir şekil veya resim sırayla “a”, “b”, “c”, “d” 

şeklinde simgelenerek hepsine tek bir şekil veya resim numarası verilir. Açıklama 

yazısında a, b, c ve d olarak simgelenen her bir şekil veya resim ayrı ayrı 

açıklanmalıdır. Bunun için “Şekil”, “şekil numarası” yazılır ve “.” konulur. Noktadan 

sonra şeklin adı yazılır. Sonrasında, simge parantez içinde yazılarak açıklaması yapılır. 

Bu işlem tüm simgeler için sırasıyla tekrarlanır. 
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Şekil 5. Kamu politikası süreci 

 

Fotoğraflar ile ilgili olarak, hasta veya gönüllülerin mutlaka yazılı izinleri 

alınmalıdır. Fotoğraflarda renk kontrastına dikkat edilmeli ve kontrastı iyi olan 

fotoğraflar seçilmelidir. Fotoğraflar kimlikleri deşifre etmemeli, gözler bantlandıktan 

sonra tez içine yerleştirilmelidir. Fotoğrafların gözler bantlı olmayacak şekilde 

yayınlanma zorunluluğu varsa, altına kişinin veya bakmakla yükümlü kişinin yazılı 

izninin alındığına dair ibare eklenmelidir. Tez içine yerleştirilecek fotoğraflar 

bilgisayara aktarılarak sayfaya dijital olarak yerleştirilmelidir. 

3.2 Metin Kısmı 

3.2.1 Giriş  

Bu başlık büyük harflerle, koyu (bold), sola yaslı ve üstten 4 cm. olacak şekilde 

yazılmalıdır. Giriş, çalışmanın metin kısmının ilk ögesidir. Başlıktan sonra bir satır 

boşluk bırakılır. 

Giriş bölümünde, çalışmanın önemi, aynı alanda yapılan diğer çalışmalardan 

farklı yönleri, tezde çözümlenmesi amaçlanan bilimsel sorun/sorunsal, hipotez/ler, 

kullanılan yöntem/ler ve sınırlılıklardan bahsedilmesi önerilir. Konunun hangi 

çerçevede ele alınıp incelendiği, tezin amacının ne olduğu, çalışmanın kaç bölümden 

oluştuğu ve her bir bölümde incelenen konular öz bir şekilde belirtilir. Ayrıca 

araştırmada uygulanan yöntem ve teknikler, kullanılan materyalin temin şekli, miktarı 
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ve nitelikleri hakkında kısaca bilgi verilir. Giriş bölümünde dikkat edilmesi gereken 

diğer hususlar şu şekilde ifade edilebilir: 

➢ Giriş bölümünde fazla sayıda paragraf düzenlemekten mümkün olduğu 

kadar kaçınılmalıdır. Tezden elde edilen sonuçlara ait bilgiler kesinlikle giriş 

bölümünde verilmemelidir. 

➢ Tezin amacı olarak konunun neden araştırıldığı ve araştırma sonunda elde 

edilecek sonuçlarla neyin hedeflendiği açıkça belirtilmelidir.  

➢ Araştırmanın önemine dair, toplanan bilgilerin hangi sorunların çözümünde 

ve nasıl kullanılacağı, neden bu konunun seçildiği, yapılacak olan araştırmanın, 

uygulama alanına katkılarının ne olacağı gerekçeleri ile açıklanır.  

➢ Araştırma konusuna ilişkin olarak daha önce yapılmış olan diğer 

araştırmalar hakkında bilgi verilir. Bu amaçla araştırılmakta olan konunun o ana kadar 

hangi yönleri ile ve nasıl incelendiği, bu incelemelerin ne zaman ve kimler tarafından 

yapıldığı, hangi yöntemlerin kullanıldığı, araştırmacının belirlediği sistematik bir 

çerçeve içerisinde verilir.  

➢ Tezde kullanılan verilerin hangi kaynaklardan, hangi araç ve tekniklerle 

elde edildiği bu alt başlık altında belirtilir. 

3.2.2 Ana Bölüm Başlıkları ve Alt Başlıklar 

Ana bölüm başlıkları büyük harflerle, koyu (bold), sola yaslı ve üstten 4 cm. 

olacak şekilde yazılmalıdır. Başlıktan sonra bir satır boşluk bırakılır. Alt başlıklar 

küçük harflerle (ilk harfleri büyük), koyu (bold) sola yaslı olacak şekilde yazılmalıdır.  

Ana bölüm ve alt bölümlerin belirlenmesinde gereksiz ayrıntılara girilmemeli 

ve bölümler ele alınan ana düşünceyi destekleyici nitelikte anlamlı bir bütün 

oluşturmalıdır. Araştırmada ana bölüm başlığı ile alt başlıklar arasında belli bir ilişki 

ağı kurulmasına özen gösterilmelidir.  

3.2.3 Alıntılar 

Bilimsel çalışmalarda, hangi düşüncenin kime ait olduğu açıklık ve kesinlikle 

belli olacak şekilde yazılmalıdır. Doğrudan alıntı olmasa bile öyleymiş gibi 

algılanabilecek bütün yazış şekillerinden titizlikle kaçınılmalıdır.  

Alıntı yapılırken karşılaşılan durumlardan bazıları şunlardır: 
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➢ Yazar, yazısındaki bir düşünce için kaynak göstermekte, ancak aynı 

kaynaktan aldığı bir başka düşünce için kaynağa gönderme yapmamaktadır. Ancak, 

başkalarına ait bütün düşünceler kuşkuya yer bırakmayacak şekilde belirtilmelidir.  

➢ Yazar, uzunca bir paragrafın sonunda kaynak göstermekte, ancak paragrafın 

son cümlesinin mi, yoksa bütün paragraftaki düşüncelerin mi verilen kaynağa 

dayandığı açıkça anlaşılmamaktadır. Yazar, kaynağını, düşüncenin öne sürüldüğü ilk 

paragrafın başından itibaren uygunsa belirtmeli ve bunu “…’a göre” şeklinde 

ifadelerle sık sık vurgulamalıdır. Metinde kaynağı konusunda kuşku uyanan hiçbir 

cümle yer almamalıdır.  

➢ Yazar, yorum, özet, aktarma ve alıntı cümleleri arasında geçişler yaparken 

başkasına ait düşüncelerle kendisine ait olanları karıştırmakta, başkalarının 

düşünceleri metin yazarınınmış gibi anlaşılabilmektedir. Bazen de yazarın görüşleri, 

belirtilen kaynağa atfedilmekte, o kaynakta varmış gibi gösterilebilmektedir. İki tutum 

da eşit ölçüde sakıncalıdır. Her bir cümlede düşüncenin asıl sahibi açıkça 

anlaşılabilmelidir.  

➢ Yazar, kullandığı kaynağı belirtmeden önce kaynaktan aldığı görüşlere yer 

vermekte, daha sonra da kaynağı belirtmektedir. Ya da yazar, kullandığı kaynağı 

yalnızca bir kez belirtmekte, daha sonra o kaynaktan uzun alıntılara, aktarmalara yer 

vermektedir. Her iki durum da sakıncalıdır.  

➢ Yazarın alıntı ya da aktarma yapmaya gerek görmediği bazı kaynaklardan 

esinlendiği durumlar olabilmektedir. Ancak, alıntı ya da aktarma yapmak gerekmese 

de esinlenilen kaynak, hem metinde belirtilmeli, hem de “Kaynakça”da yer almalıdır.  

➢ Yazar kaynak göstermekte ancak kaynak bilgilerini özensizce 

aktarabilmektedir. Örneğin adları ve başlıkları yanlış kaydedebilmektedir. Oysa 

kaynak bilgileri konusunda özen gösterilmesi etik bir yükümlülüktür. 

Tez çalışmasında başka kaynaklardan aynen aktarılarak yazılan kısımlar 

(doğrudan alıntılar) “tırnak” içinde gösterilir. Özü değiştirilmemek kaydıyla, 

çalışmayı hazırlayanın kendi cümleleriyle özet ya da yorum olarak yaptığı dolaylı 

alıntılar ise tırnak arasına alınmadan verilir. Her iki durumda da alıntı yapılan kaynağa 

mutlaka atıfta bulunulur. 
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Doğrudan alıntılarda, bilgilerin tamamına yer verilebileceği gibi; cümle, 

paragraf veya sayfa halindeki bilgilerin sadece belli kısımları da verilebilir. Bu 

durumda, cümlelerde belli kelimelerin, çeşitli cümlelerin, paragraf ve sayfaların 

atlanarak verildiğini göstermek üzere, atlanan yerler parantez içinde üç nokta (...) ile 

belirtilir.  

Şiirlerden alıntı yapılırken, metin bir veya daha fazla satır, hatta sayfa atlanarak 

verilmek istenirse, atlanan yerler için sadece tek satır boşluk bırakılır ve bu satır 

noktalanarak (.......) gösterilir. 

Bilgilerin aynen aktarılması durumunda, alıntı yapılan kaynaklardaki 

noktalama işaretleri ve çeviri hataları dâhil olmak üzere harf, cümle, tarih, yer vb. 

yanlışlıklar düzeltilmeden verilir. Ancak böyle durumlarda, kaynak metne yapılacak 

açıklama veya düzeltme [köşeli] parantez içinde gösterilir. 

Üç satırı geçmeyen doğrudan alıntılar normal yazım düzeni içerisinde tırnak 

içine alınarak verilir. Üç satırı geçen doğrudan alıntılar ayrı bir paragrafta, tek satır 

aralığında ve 10 punto ile yazılır. Soldan 1,25 ve sağdan 1 cm girinti verilerek iki yana 

yaslanır. 

Doğrudan alıntılar çok fazla ve gereksiz kullanılmamalıdır. Bu durum, 

benzerlik oranını artırmaktadır. 

3.2.4 Kaynak Gösterimi 

Metin içinde her alıntı yapıldığında özgün kaynağa atıfta bulunulmalıdır. 

Metinde yapılan atıfların tümü kaynakçada gösterilmelidir. Aynı şekilde kaynakçada 

gösterilen kaynakların tümü de metin içinde yer almalıdır.  

Kaynak gösterimi “Dipnotlu Kaynak Gösterme Yöntemi” ve “Metin İçi Kaynak 

Gösterme Yöntemi” olmak üzere iki biçimden birine göre yapılmalıdır. 



 

19 

 

3.2.4.1  Dipnotlu Kaynak Gösterme Yöntemi 

Bu yöntemin kullanılmasında Chicago Sistemi (The Chicago Manual of Style)1 

ya da Türkçe uyarlanmış İSNAD Atıf Sistemi2 kurallarına uyulmalıdır. Bu biçimin 

ayrıntıları için internet sayfalarından yararlanılabilir. 

3.2.4.2  Metin İçi Kaynak Gösterme Yöntemi 

Metin içi kaynak gösterimi yapılırken “Bağlaç Yöntemi” olarak da 

isimlendirilen Amerikan Psikologlar Derneği (American Psychological Association-

APA) sistemi (https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/references) 

kullanılmalıdır. Gerekli hallerde İSNAD atıf sisteminin 

(https://www.isnadsistemi.org/) yazım kuralları göz önünde bulundurulabilir. 

3.2.5 Sonuç  

Bu başlık büyük harflerle, koyu (bold), sola yaslı ve üstten 4 cm. olacak şekilde 

yazılmalıdır. Başlıktan sonra bir satır boşluk bırakılır. Bu bölümde; tezde ulaşılan 

genel sonuçlar mümkün olduğu kadar kısa, öz ve anlaşılır bir biçimde, belli bir sıra, 

düzen ve mantık çerçevesinde tekrara düşmeden yazılır. Konuyla ilgili ileriye dönük 

yapılacak çalışmalara veya tartışmalara değinilebilir. Sonuç bölümü genel 

kompozisyon biçiminde yazılabileceği gibi, varılan sonuçlar bu kompozisyonu 

bozmayacak şekilde maddeler halinde de ifade edilebilir. Aynı zamanda, bu bölümde 

öneriler alt başlığı oluşturulması durumunda, araştırmacı problemin çözümü ile ilgili 

olarak bulguların kullanılışı ve yeni araştırma alanlarını belirleyen öneriler sunabilir. 

Yaptığı tezde eksik kalan kısımların araştırılması konusunda önerilerde bulunabilir. 

3.3 Son Kısım 

3.3.1 Kaynakça 

Bu başlık büyük harflerle, koyu(bold), sola yaslı ve üstten 4 cm. aşağıda olacak 

şekilde yazılmalıdır. Başlıktan sonra bir satır boşluk bırakılır. 

 

1  Bk. http://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide.html. Gerek Chicago gerekse APA 

için referans ve kaynakça ayarlarını yapan Mendeley, Zotero vb. program kullanılması önerilir. 

2  Bk. https://www.isnadsistemi.org/ 

https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/references
https://www.isnadsistemi.org/
http://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide.html
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Çalışmanın kaynakça bölümünde, tez metni içinde atıf yapılan ya da alıntılanan 

kaynakların tümü eksiksiz bir biçimde verilir. Metin içerisinde gönderme yapılmayan 

kaynaklara “Kaynakça” bölümünde yer verilmez. 

Kaynakçanın yazımında temel olarak aşağıdaki ilkeler takip edilir: 

➢ Kaynaklar yazar soyadına göre alfabetik sıralanır ve sıra numarası 

kullanılmaz. Anabilim dalı gereklerine uygun olarak, bazı çalışmalarda kronolojik 

sıralama da yapılabilir. Soyadları aynı olan farklı yazarlara ait kaynaklar yayın tarihi 

eskiden yeniye doğru sıralanır. 

➢ Kaynakların birinci satırı en solda, diğer tüm satırları 1,25 cm içeriden 

yazılır. Kaynaklar 1 (tek) satır aralıklı yazılmalıdır. 

➢ Kaynaklar, iki kaynak arasında 12 nk alt ve üst paragraf aralığı ile yazılır. 

➢ Aynı yazarın farklı eserlerinden alıntı yapılmış ise bu kaynakların tarihleri 

eskiden yeniye doğru sıralanır (APA) ya da eser isimleri dikkate alınarak alfabetik 

olarak sıralanır (The Chicago Manual of Style). Aynı yazarın aynı tarihli eserleri ise 

tek yazarlıdan başlayarak sıralanmalıdır. 

➢ Kaynağın yazarının soyadı, ilk harfi büyük olacak şekilde yazılmalı sonra 

virgül konarak yazarın adının ilk harfi yazılır ve daha sonra tekrar virgül konarak 

eserin yayın tarihi yazılmalıdır. Aynı yazarın aynı yıl içerisinde yaptığı birden fazla 

eserden alıntı yapılmışsa yılların yanına a, b, c gibi harfler konulmalıdır. 

➢ Kaynakça, Kitaplar, Makaleler veya Yazmalar gibi başlıklara bölünmeden 

tek parça halinde verilmelidir. 

➢ Kaynaklarda geçen Latince tür isimler italik yazılmalıdır. 

➢ DİA, Yay. İst. gibi kısaltmalar kullanılmamalıdır. 

3.3.2 Ekler 

Bu başlık büyük harflerle, koyu (bold), sola yaslı ve üstten 4 cm. aşağıda 

olacak şekilde yazılmalıdır. Başlıktan sonra bir satır boşluk bırakılır. 

Ekler bölümü, tezin “Kaynakça” bölümünden sonra yer alır ve İçindekiler 

bölümünde “EKLER” başlığı verilmelidir. 

Tez metni içinde yer alması halinde konuyu dağıtacak ve okumada sürekliliği 

engelleyecek nitelikte olan, geniş kapsamlı ve ayrıntılı deney sonuçları, gönüllü onam 
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formu, bilgilendirilmiş hasta onam formu, örnek hesaplamalar, fotoğraflar, haritalar, 

tablolar, tez çalışma izin yazıları, formlar, anket sorularının listeleri, kolay 

bulunamayacak belgelerin kopyaları, istatistikler, uzun yasa metinleri, uzun konuşma 

metinleri, herhangi bir yöntemin detaylı açıklaması, uzun ve ayrıntılı tablolar, izin 

belgeleri vb. dokümanlar bu bölümde verilir. 

Boyut, nitelik ve/veya içerikleri nedeni ile tez çalışması ile sunulamayacak 

yazılı belge veya hacimli nesneler (basılı evrak, CD, kaset, preparat, çalışma için 

oluşturulan özel dizayn nesnesi, vb.) tezden ayrı olarak sunulur. Bu tür ekler sadece 

CD/DVD/SD kart olarak da verilebilir. CD/DVD/SD kart ekleri tezin arka kapağının 

içine yapıştırılacak bir cep içine yerleştirilir ve üzerine tezi hazırlayanın adı soyadı, 

“Ek numarası” yazılarak belirtilir (Örnek: Ek-3: Bilgisayar Programı CD’si-DVD’si-

SD kartı). 

Eklerin her birine numara ve isim verilmeli ve bunlar sunuş sırasına göre; “Ek-

1., Ek-2., Ek-3....” şeklinde, her biri bağımsız bir sayfadan başlayacak şekilde 

sunulmalıdır. Bir ek sayfasının devamı diğer sayfada da devam ediyorsa, aynı ek 

numarası ve başlıkla verilmeli, ek numarasından hemen sonra “(Devam)” ibaresi 

yazılmalıdır (örnek aşağıda yer almaktadır). Ek olarak sunulan ve yazar tarafından 

hazırlanan bilgi ve belgeler için sayfa düzeni ve yazım kuralları, tez için önerilen 

yazım kuralları ile aynıdır. 

Örnek; 

Ek-11. Halk hikâyeleriyle ilgili derleme yapabilmek için çeşitli kurumlardan alınan 

izinler 

Ek-11 (Devam). Halk hikâyeleriyle ilgili derleme yapabilmek için çeşitli kurumlardan 

alınan izinler 

Ekler bölümünün sayfa numaraları, Kaynakça kısmının bitişini izleyen sayfa 

numarası ile devam eder. 

3.3.3 Etik Kurulu Kararı 

Tez çalışmasının mahiyeti gereği etik kurul kararı alınması gereken durumlarda 

bu kısma ilgili kararın eklenmesi gerekir. 
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DİĞER HUSUSLAR 

 

➢ Tezde kullanılabilecek bazı kavramların İngilizce karşılıkları Ek-9’da 

sunulmuştur. 

➢ Bu tez yazım usul ve esasları içerisinde belirtilmeyen hususlar için ilgili 

anabilim dalı geleneği ve Enstitü Yönetim Kurulu kararları esas alınır. 
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EKLER 

 

Ek-1a: Dış kapak ve sırt örneği (yüksek lisans tezleri için) 
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Ek-1b: Dış kapak ve sırt örneği (doktora tezleri için) 
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Ek-2: İç kapak örneği 

 

 

(üstten 2 cm mesafe) 

(Logo: eni 3 cm) 

 

 

 

T.C. 

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ 

………………….. ANABİLİM DALI 

(14 punto, koyu, tamamı büyük harf, 1,25 satır aralığı) 

(Program anabilim dalından farklı ise ek olarak program adı yazılır) 

 

 

 

TEZ ADI 

(14 punto, koyu, tamamı büyük harf, 1,25 satır aralığı) 

 

(Yüksek Lisans Tezi) 

(14 punto, koyu, sadece ilk harfleri büyük harf) 

 

 

 

Yazar Adı SOYADI 

(14 punto, koyu, ismin ilk harfi, soyadın tamamı büyük harf) 

 

 

 

Danışman 

(14 punto, koyu, ismin ilk harfi, soyadın tamamı büyük harf) 

Unvanı Adı SOYADI 

 

(Esnek Aralık) 

 

 

 

                                                RİZE (14 punto, koyu, büyük harf) 

2022 
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Ek-3a: Yüksek lisans kabul ve onay sayfası örneği  

 

 

KABUL VE ONAY 

 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, [Anabilim 

Dalının adı] Anabilim Dalında, [Danışmanın Unvanı Adı Soyadı] danışmanlığında, 

[Tez Yazarının Adı Soyadı] tarafından hazırlanan [Tezin Adı] adlı bu tez çalışması, 

[Savunma Sınavı Tarihi] tarihinde yapılan savunma sınavı sonucunda oy birliği/oy 

çokluğuyla başarılı bulunarak jürimiz tarafından Yüksek Lisans Tezi olarak kabul 

edilmiştir. 

 

 

Jüri Üyeleri               Unvanı, Adı Soyadı  İmza 

Başkan :   

Üye :   

Üye :   
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Ek-3b: Doktora kabul ve onay sayfası örneği  

 

 

KABUL VE ONAY 

 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, [Anabilim 

Dalının adı] Anabilim Dalında, [Danışmanın Unvanı Adı Soyadı] danışmanlığında, 

[Tez Yazarının Adı Soyadı] tarafından hazırlanan [Tezin Adı] adlı bu tez çalışması, 

[Savunma Sınavı Tarihi] tarihinde yapılan savunma sınavı sonucunda oy birliği/oy 

çokluğuyla başarılı bulunarak jürimiz tarafından Doktora Tezi olarak kabul edilmiştir. 

 

 

Jüri Üyeleri               Unvanı, Adı Soyadı  İmza 

Başkan :   

Üye :   

Üye :   

Üye :   

Üye :   
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Ek-4: Etik beyan örneği 

 

 

ETİK BEYAN 

 

................................. Programından mezun olmak üzere teslim ettiğim 

“..................................” adlı tezim, bilim ve araştırma etiği prensiplerine riayet 

edilerek tarafımdan yazılmıştır. 

Tez çalışmamda, başka kaynaklardan aktarılan bütün bilgi ve alıntılar, 

Enstitünüz Tez Yazım Usul ve Esaslarına uygun olarak açıkça gösterilmiştir. Kaynağı 

gösterilenler dışında kalan bütün bilgiler uygun araştırma yöntemi kullanılarak 

tarafımdan edinilmiş ve esere bu şekilde yansıtılmıştır. Şahsıma ait olmayan hiçbir 

bilgi, kasıt veya kusurlar, şahsıma aitmiş gibi gösterilmemiştir. İnternet kaynakları 

dâhil, sahibine/kaynağına atıf yapılmaksızın hiçbir bilgi kullanılmamıştır. Aksinin 

ortaya çıkması halinde doğacak bütün hukuki, idari, akademik ve etik sorumluluk 

tarafıma ait olacaktır. Eserin tesliminden sonra herhangi bir zamanda, bilim etiğine 

aykırılık tespit edilmesi ve / veya eserimle ilgili intihal veya intihal şeklinde 

anlaşılacak bir durumun ortaya çıkması halinde; Üniversiteniz ve eğitim kadronuzun 

hiçbir şekilde sorumlu tutulmayacağını hür irademle kabul, beyan ve taahhüt ederim. 

.... /...../..... 

 

 

(İmza) 

 

Yazarın Adı SOYADI 
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Ek-5: İçindekiler örneği 

İÇİNDEKİLER 

KABUL VE ONAY ............................................................................................ x 

ETİK BEYAN ..................................................................................................... x 

ÖN SÖZ .............................................................................................................. x 

İÇİNDEKİLER ................................................................................................... x 

TÜRKÇE ÖZET.................................................................................................. x 

İNGİLİZCE ÖZET (ABSTRACT) ...................................................................... x 

KISALTMALAR ................................................................................................ x 

TABLOLAR LİSTESİ ........................................................................................ x 

ŞEKİLLER LİSTESİ ........................................................................................... x 

GİRİŞ  ................................................................................................................. x 

1. BÖLÜM BAŞLIĞI .......................................................................................... x 

1.1. İkinci Derece Başlık ................................................................................. x 

1.1.1. Üçüncü Derece Başlık .................................................................... x 

1.1.1.1. Dördüncü Derece Başlık……………………………………x 

1.1.1.2. Dördüncü Derece Başlık……………………………………x 

1.1.2. Üçüncü Derece Başlık .................................................................... x 

1.2. İkinci Derece Başlık ................................................................................. x 

(Gerektiği takdirde bölüm başlığı arttırılabilir.) 

2. ARAŞTIRMA BAŞLIĞI ................................................................................. x 

(Bu bölümde ilgili alana göre ARAŞTIRMA YÖNTEMİ, YAPILAN ÇALIŞMALAR, 

MATERYAL METOT, GEREÇ VE YÖNTEM vb. başlıklar şeklinde isimlendirmeler 

yapılabilir. Bölümün alt başlıkları ilgili alana göre belirlenebilir. Bulgular başlığı 

gerekli görüldüğü takdirde bu başlık altında ele alınacaktır.) 

3. SONUÇ BAŞLIĞI ........................................................................................... x 

(Bu bölümde ilgili alana göre TARTIŞMA, TARTIŞMA VE SONUÇ, SONUÇ vb. 

başlıklar şeklinde isimlendirmeler yapılabilir. Değerlendirme veya öneriler gerekli 

görüldüğü takdirde bu başlık altında ele alınacaktır.) 

KAYNAKÇA ...................................................................................................... x 

EKLER ............................................................................................................... x 

ETİK KURUL KARARI ………………………………………………………….x  
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Ek-6: Türkçe özet örneği 

 

 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 

Anabilim Dalı : …………………. 

Tez Türü  : …………………. 

Danışman  : …………………. 

Hazırlayan  : …………………. 

Yıl   : …………………. 

Sayfa Sayısı  : …………………. 

 

ÖZET 

TEZ BAŞLIĞI 

Metin metin metin metin metin metin metin metin metin metin metin metin 

metin metin metin metin metin metin metin metin metin metin metin metin metin 

metin metin metin metin metin metin metin metin metin metin metin metin metin 

metin metin metin metin metin metin metin metin metin metin metin metin metin 

metin metin metin metin metin metin metin metin metin metin metin metin metin 

metin metin metin metin metin metin metin metin metin metin metin metin metin 

metin metin metin metin ……. 

 

Anahtar Kelimeler: Kelime-1, Kelime-2, Kelime-3, … 
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Ek-7: İngilizce özet (abstract) örneği 

 

 

Recep Tayyip Erdogan University Institute of Graduate Studies  

Department  : …………………. 

Thesis Type  : …………………. 

Supervisor  : …………………. 

Author  : …………………. 

Year   : …………………. 

Pages   : …………………. 

 

ABSTRACT 

THESIS TITLE 

Text text text text text text text text text text text text text text text text text text 

text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text 

text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text 

text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text 

text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text 

text text text text text text text text text text text text text text text text text text text 

text…  

 

Keywords: Word-1, Word-2, Word-3, … 



 

32 

 

Ek-8: Kısaltmalar dizini örneği 

 

 

KISALTMALAR 

 

bk. : Bakınız 

cm  : Santimetre 

çev. : Çeviren 

drl. : Derleyen 

ed. : Editör 

haz. : Hazırlayan 

krş. : Karşılaştırınız 

md. : Madde 

MÖ : Milattan önce 

MS : Milattan sonra 

vb. : Ve benzeri, ve benzerleri, ve bunun gibi 

vd. : Ve devamı; ve diğerleri 

vol : Volume 

vs. : Vesaire 

yy. : Yüzyıl 

 

Not: Tez içerisindeki kullanılan kısaltmalarda Türk Dil Kurumu’nun güncel yazım 

kılavuzu esas alınmalıdır. 
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Ek-9: İngilizce karşılıklar 

 

 

Türkçe İngilizce 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan University 

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Institute of Graduate Studies 

Yüksek Lisans Tezi Master Thesis 

Doktora Tezi PhD Thesis / Doctorate Thesis 

 

 

 


