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BÖLÜM 1 

GİRİŞ 
 

Lisansüstü eğitimin tamamlanmasındaki son aşama olan tez çalışmalarının, bilimsel araştırma 

metodolojisine uygun olarak yürütülmüş araştırmaların özgün sonuçlarını içeriyor olması gerekir. 

Bu niteliği taşıyan bir tez çalışmasının başarılı olarak kabul edilmesi için tezin içerik, format olarak 

lisansüstü eğitim enstitüsünün kriterlerine kesin olarak uyması beklenmektedir.  

 

Bu kılavuzun amacı; Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü’ne bağlı lisansüstü eğitim 

programlarında hazırlanan yüksek lisans ve doktora tezlerinin sunuluşunda uyulacak kuralların 

tanıtılması ve bilimsel sunuş standartlarına uygunluğun sağlanmasıdır. Yüksek lisans veya doktora 

tezi hazırlayan öğrencilerin, bu kılavuzda verilen biçim ve içerik ile ilgili kurallara uymaları zo-

runludur.  

1.1.Genel Kurallar 

Bütün tezlerin elektronik ortamda uygun bir kelime işlemcisi ve çizim yazılımı ile hazırlanması 

gerekmektedir. Hazırlanan tezlerin Biyoteknoloji Enstitüsü’ne hem elektronik hem de basılı olarak 

teslim edilmesi gerektiği unutulmamalıdır. Enstitü’ye teslim edilen tezlerin bu kılavuzda ayrıntıları 

ile açıklanmış olan yazım kuralları ve formata uygun olup olmadığı sıkı bir denetimden 

geçmektedir. Bu nedenle mezuniyet aşamasında gecikme yaşanmasını engellemek için bu 

kılavuzdaki kurallara harfiyen uyulması gerekmektedir. 

 

1.2.Patentlenme Olasılığı Olan Bilgi İçeren Tezler 

Patentlenme olasılığı olan bilgi içeren tezler için tez kamuya açılmadan önce, tezin kabulünün 

ardından tezle birlikte YÖK’e verilen izin belgesinde belirlenebilecek olan 3 yıla kadar 

uzanabilecek bir süre ambargo altına alınabilir. 

 

1.3. Etik Kurallar, Çıkar Çatışması ve İntihal 

 
Tez çalışması insan ve/veya hayvan materyalleri üzerinde yürütülen bir araştırmayı konu alıyorsa 

tezin materyal kısmında çalışmanın gerçekleştirilebilmesi için alınan yerel etik kurul kararı sayı ve 

tarihi ile belirtilmeli (etik kurul kararının bir örneği teze ek olarak ilave edilmelidir).  
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Bir bilimsel çalışmanın sonuçları yazılırken araştırmanın ile ilgili yayınlara atıfta bulunmak yapılan 

çalışmanın doğruluk ve dürüstlüğünün asgari şartıdır. 

 

Başka araştırmacıların ve önceki çalışmaların fikir ve bulgularını atıf vermeksizin kullanmak, ilgili 

fikir ve bulgulara sahiplenmek anlamına gelir. İntihal olarak adlandırılan bu etik dışı durum aynı 

zamanda suçtur. Bu nedenle tez yazılırken araştırmacının kendi özgün bulguları ile yararlandığı 

önceki çalışmalara ait sonuçları birbirinden net ayırması ve kurallarına uygun olarak atıfta 

bulunması konusunda çok titiz davranması gerekmektedir. 

 

Tez çalışmaları süresince araştırıcıların çıkar çatışması olarak nitelenebilecek durumları beyan 

etmeleri gerekmektedir.  
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BÖLÜM 2 

 GENEL BİÇİM ve YAZIM PLANI 

 
2.1. Kâğıt Özelliği 
 

Jüri üyelerinin değerlendirmesine sunulacak tezlerin yazımında kullanılacak kâğıtlar A4 boyutunda 

(210 x 297 mm) ve en az 80 g beyaz kâğıt olmalıdır. 

  

Cilt aşamasında ise tez, düzeltilmiş en son şekliyle A4 boyutunda, Biyoteknoloji Enstitüsü web 

sayfasından sağlanacak olan tez kapakları ile yüksek lisans için lacivert, doktora için bordo bez cilt 

ile ciltlenecek ve son düzenlemeyi içeren bir adet CD ile birlikte 2 kopya olarak Biyoteknoloji 

Enstitüsü’ne teslim edilecektir. 

 
2.2. Yazı Özelliği 
 

Tez, bilgisayar ortamında gelişmiş bir kelime işlemcisi programıyla (MS Office Word, Scientific 

Word vb) yazılmalıdır. Enstitümüz tez yazımını kolaylaştırmak üzere kılavuzda tanımlanan bütün 

yazım kurallarının uygulanmış olduğu bir tez şablonu enstitü internet sitesinde mevcuttur.  

  

Yazı büyüklüğü jüriye sunulan tezlerde 12 punto olmalıdır. Ancak çizelgelerde ya da formüllerde 

karşılaşılan zorunlu hallerde daha küçük punto ile yazılmalı ve kaliteli bir yazıcıdan kâğıdın bir 

yüzüne çıktı alınmalıdır. 

 

Cilt aşamasında ise tezin ana metni kâğıdın tek yüzü kullanılarak yazılmalıdır. 

  

Yazı tipi olarak yaygın kullanıma sahip olan Times New Roman seçilmelidir. Yazımda noktalama 

işaretlerinden sonra bir karakter boşluk bırakılmalıdır. 
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2.3. Sayfa Düzeni 
 

Tezin bütününde sol sayfa boşluğu 3 cm, sağ sayfa boşluğu ile üst ve alt sayfa boşlukları 2.5 cm 

olarak ayarlanmalıdır. Her bir ana bölüm (Giriş, Kuram Temeller, Gerekçe ve Amaç gibi) yeni 

sayfa ile başlamalıdır 

 

2.4. Yazım Planı 
 
Tezler 5. Bölüm’de açıklanan yazım planına uygun olarak yazılmalıdır. Bölüm ve alt bölüm 

başlıkları ile paragraf ve satır başları sol boşluk çerçevesi kenarından başlamalıdır. Sağ kenarında 

ise; tüm satırlar çerçeve içerisinde aynı hizada bitirilmelidir (iki yana yaslı format seçilmelidir). 

 
2.5. Yazı Dili 
 
Tez, kolay anlaşılır akıcı bir dille ve yazım kurallarına uygun olarak yazılmalıdır. Anlatım üçüncü 

şahıs ağzından yapılmalı, cümleler kısa ve özlü olmalıdır. 

 

2.6. Satır Aralıkları 
 

Tezin yazımında 1,5 satır aralığı kullanılmalıdır.   

 
Şekil 1: MS Office Word’de Giriş/Paragraf sekmesinde sol atta bulunan oka tıklanarak paragraf 
iletişim kutusu çıkarılır. Bu sayede Şekil 2’deki biçimde satır aralığı ve hizalama sağlanır. 
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Şekil2: Satır aralığı ve Hizalama Düzenlemesi 

  

Özet, Abstract, İçindekiler, Şekiller Dizini, Çizelgeler Dizini, Simgeler ve Kısaltmalar Dizini ve 

Kaynaklar gibi ana başlıklar Şekil 3’deki gibi Başlık 1 formatına ayarlanır. Bölüm başlıkları Başlık 

2, alt bölüm başlıkları ise Başlık 3 formatına ayarlanır. Başlıklar 12 punto kalın olarak ayarlanır. 

Aynı zamanda Başlık 1, 2 ve 3 BÜYÜK HARF, Başlık 4, 5 ve 6 ise “Her Sözcüğü Büyük Harfe 

Çevir” şeklinde ayarlanmalıdır (Şekil 4).  
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Şekil 3: Başlık düzenlemesi Giriş/Stiller sekmesinden seçilerek ayarlanır.  

 

 
Şekil 4: Başlık 1 için punto düzenlemesi 

 

Başlıkların paragraf ile arasında kullanılan aralık ise Şekil 5’de gösterildiği gibi 1,5 satır aralığı 

biçiminde ayarlanır. Başlıklar düzenlendikten sonra Başlık 1,2 ve 3 formatları güncellenerek aynı 

formattaki bütün başlıkların aynı özellikte ayarlanması sağlanmalıdır (Şekil 6).  
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Şekil 5: Başlık seçilerek Giriş/Paragraf Sekmesinden yukarıdaki gibi düzenleme yapılır. a)Başlık 1 
için, b)Başlık 2 için, c)Başlık 3 için, d)Başlık 4 için paragraf özelliklerini içermektedir. 
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Şekil 6: Başlık kurallara uygun şekilde düzenlendikten sonra Giriş/Stiller sekmesinden uygun başlık 
formatının üzerinde sağ tıklanılarak yukarıdaki kutu da “Seçime Uyması için Başlık 1 Adını 
Güncelleştir” seçilir. 
 

Paragraflar arasına Şekil 7’de gösterildiği gibi 1,5 satır aralığı ile paragraftan önceki boşluğu 

kaldır ve paragraftan sonra boşluk ekle özelliklerinin eklenmesi gerekmektedir.   

 

 
Şekil 7: Paragraflar arası satır aralığı ayarlandıktan sonra boşlukta yukarıda yeşil ile işaretlenmiş 
(doğru) özellikler görülmelidir. 
 

Başlıklardan sonraki satır aralığı ise Şekil 8’de gösterildiği gibi 1,5 satır aralığı ile paragraftan 

önceki boşluğu kaldır ve paragraftan sonra boşluğu kaldır ayarlanmalıdır.  
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Şekil 8: Başlıklardan sonraki satır aralığı ayarlandıktan sonra boşlukta yukarıda yeşil ile 
işaretlenmiş (doğru) özellikler görülmelidir. 
 

Şekiller ve çizelgeler ile açıklamaları arasında 1,5 satır aralığı (öncesi 12nk ve sonrasında 0nk punto 

aralık) ile alıntılar, dip notlar ve kaynaklar listesinin yazımında ise 1,5 satır aralığı 

kullanılmalıdır(Şekil 9). Şekil ve çizelgelerden sonra Şekil 9’da gösterildiği gibi paragraftan 

önceki boşluğu kaldır ve paragraftan sonra boşluk ekle özelliklerinin eklenmesi gerekmektedir.   

 
Şekil 9: Şekil ve çizelge yazıları arasındaki satır aralıklarının düzenlenmesi ile elde edilecek 
görüntü 
 

Çizelge ve Şekil yazıları ile paragraflar arasında tek (single)  satır aralığı (öncesi 0nk ve sonrasında 

12nk punto aralık) kullanılmalıdır (Şekil 10). Resimlerden sonra Şekil 10’da gösterildiği gibi 

paragraftan önce boşluk ekle ve paragraftan sonraki boşluğu kaldır özelliklerinin eklenmesi 

gerekmektedir.   
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Şekil 10: Şekil ile paragraf arasındaki satır aralığının düzenlenmesi ile elde edilecek görüntüler 

 

Etik Beyan sayfasında başlık ile paragraf arasında 1,5 satır aralığı ile 7 boşluk bırakılmalıdır(enter 

tuşu ile). Paragraf ile Tez Sahibinin Adı arasında ise yine 1,5 satır aralığı ile 3 boşluk bırakılmalıdır 

(enter tuşu ile) (Şekil 11). 

 
Şekil 11: Etik Beyan ile paragraf arasındaki boşluğa ait özellikler 
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Onay sayfasında ise başlıklardan sonrası için ayarlanan satır aralığı olduğu gibi uygulanır ve hiçbir 

boşluk bırakılmadan metine geçilir. 

 

Bölümler daima yeni bir sayfa ile başlamalıdır. 

 

2.7. Sayfa Numaraları 
 
Sayfa numaraları sayfa altında orta kısma yazılmalı, iç kapak dışında tüm sayfalar 

numaralandırılmalıdır. 

  

Özet, Abstract, Önsöz (ve/veya Teşekkür), İçindekiler ve varsa Şekiller Dizini, Çizelgeler Dizini, 

Simgeler ve Kısaltmalar Dizini gibi tez ön sayfaları, “i, ii, iii, iv, v, vi,...” şeklinde küçük harf 

Romen rakamları ile; giriş bölümü ile başlayan tez metni ise “1,2,3,...” şeklinde 

numaralandırılmalıdır. Sayfa numaralarının önünde ve arka yanında ayıraç, çizgi vb gibi bir ka-

rakter kullanılmamalıdır. 

  

EKLER kısmında yer alan sayfalar ise Ekler bölümünde açıklandığı gibi sıralanmalıdır.  

 

2.8. Bölüm Düzeni 
 
Tezin bölümleri belirlenirken gereksiz ayrıntıya inilmemeli; bölüm ve alt bölümlerin birbirlerine 

göre öncelik sırasına dikkat edilmelidir. 

 

Birinci,ikinci ve üçüncü derece bölüm başlıkları yazımda kullanılan puntoda BÜYÜK HARF ile, 

diğer alt bölüm başlıklarında ise “Her Sözcüğü Büyük Harfe Çevir” kullanımı ile yazılmalıdır. 

Birinci ve ikinci dereceden başlıklarda eğer “ve/veya/ile” vb bağlaçlar varsa, bunlar küçük harflerle 

yazılmalıdır. Olabildiğince üçüncü dereceden daha ileri derecede bölüm başlığı 

kullanılmamalıdır. 

  

Bölüm başlıkları sol sayfa boşluğuna dayalı olarak numaralandırılmalıdır. 

 

 

 



 15 

2.9. Tez İçeriği ve Başlık Numaralama Sistemi 
 

ETİK BEYAN……………………………………………………………………………………..…i 

ONAY SAYFASI…………….……………………………………………………………………...ii 

ÖZET………………………………………………………………………………………………..iii 

ABSTRACT………………………………………………………………………………………...iv 

TEŞEKKÜRLER (ve/veya ÖNSÖZ)……................……………………………………………....v 

İÇİNDEKİLER…………………………………………………………………………………..…vi 

ŞEKİLLER DİZİNİ……………………………………………………………………………….vii 

ÇİZELGELER DİZİNİ…………………………………………………………………………..viii 

SİMGELER DİZİNİ…………………………………………………………………………….... ix 

1. GİRİŞ……………………………………………………………………………………………...1  

2. KURAMSAL TEMELLER…………………………………………………………………..….2 

3. GEREKÇE VE AMAÇ..................................................................................................................3 

4. MATERYAL VE YÖNTEM………………………………………………………………….....4 

4.1. MATERYAL…………………………………………………………………………………....4 

4.2. YÖNTEM…………………………………………………………………………………….…4 

4.2.1. YÖNTEM ALT BAŞLIKLARI…………………………………………………………..….5 

4.2.1.1 Yöntem Alt Başlıkları ..…………………………………………………………….............6 

5. ARAŞTIRMA BULGULARI……………………………………………………………………7 

5.1. BULGULARIN ALT BAŞLIKLARI………………………………………………….………8 

6. TARTIŞMA VE SONUÇ………………………………………………………………...………9 

6.1. TARTIŞMA VE SONUÇ ALT BAŞLIKLARI (GEREKİRSE)…………………………...10 

KAYNAKLAR…………………………………………………………………………………..…11 

EKLER…………………………………………………………………………………………..…15 

Ekler alt başlıkları (Gerekirse Ek 1: Ek 2: )…………………………..........................................15 

ÖZGEÇMİŞ……………………………………………………………………………………..…16 

TEZDEN ÇIKAN YAYINLAR.......................................................................................................17 

 

Genel görünüm yukarıdaki gibi olacaktır ancak; bu biçim otomatik tablo olarak oluşturulacaktır. 
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2.10. Kaynak Gösterme  

Tez içinde verilen her kaynak, tezin KAYNAKLAR bölümünde mutlaka yer almalıdır. Tez içinde 

kaynak gösterme NLM stiline uygun olarak parantez içinde numara ile (no) ile yapılmalıdır.  

 

2.11.  Kaynakların Düzenlenmesi 
 

Tezde kullanılan kaynaklara National Library of Medicine  (NLM) formatında atıf yapılması 

gerekmektedir. İstenen formatı Mendeley veya EndNote referans düzenleyici programında NLM1 

stilini seçerek kullanacaksınız. Bu formatın ayrıntıları aşağıda  örnekleri ile verilmiştir. 

 

Kalıp: 
1. Yazar Soyadı İsim başharfi. Başlık. Yıl; Cilt (Sayı):Sayfalar. Available from: http://Website URL 

 

Örnek makale ( 6 yazara kadar) 
1. Tahan H, Sminkey P. Motivational interviewing: Building rapport with clients to encourage 
desirable behavioral and lifestyle changes. Professional case management. 2012;17(4):164-172.  
 
Makale (6 yazardan fazla) 
Spiro SG, Tanner NT, Silvestri G a, Janes SM, Lim E, Vansteenkiste JF, et al. Lung cancer: 
progress in diagnosis, staging and therapy. Respirology. 2010;15(1):44–50.  
 
Kitap  
Mara W. Iguanas/green food. Mankato, Minn.: Capstone Press; 1996.  
 
Kitapta bölüm 
Hackman J. Leading Teams: Imperatives for Leaders. In: Hickman G, ed. by. Leading 
Organizations: Perspectives for a New Era. 2nd ed. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, Inc.; 
2010. p. 212.  
 
Website 
News.stanford.edu. Text of Steve Jobs' Commencement address (2005) [Internet]. 2014 [cited 2014 
Jun 15]. Available from: http://news.stanford.edu/news/2005/june15/jobs-061505.html 
 
 
 
 

                                                
1 Mendeley ve EndNote programlarında NLM stili seçildiğinde ilgili referans cümlenin ardında 
parantez içinde rakam olarak belirir. 
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2.12. Alıntılar 
 

Tez içinde bir başka kaynaktan alınmış bir bölüm aynen aktarılmak isteniyorsa, bu alıntı ayıraç 

“.....” içinde yazılır. 

Örnek:  Olhan (1997) organik tarımın desteklenmesi doğrultusundaki görüşlerini “organik tarımla 

uğraşan üreticilere danışmanlık hizmeti verecek ve sertifikalandırma işlemini yapacak elemanlar 

yetiştirilmelidir” şeklinde ifade etmektedir.  

2.13. Dipnotlar 
 

Tezin herhangi bir sayfasında metnin içinde yazılması halinde konuyu dağıtıcı ve okumada 

sürekliliği engelleyici nitelikteki çok kısa ve öz açıklamalar birkaç satır halinde aynı sayfanın altına 

dipnot olarak verilebilir. Dipnotlar sayfa içindeki ana metinden sonra iki aralık bırakıldıktan sonra, 

soldan sağa sayfanın ortasına kadar çizilen sürekli bir çizgi ile ayrılmalıdır. Sayfanın alt kenarında 

bırakılması gereken boşluğa kesinlikle taşılmamalıdır.  

 

Dipnotlar ana metinden dipnot çizgisiyle ayrılmalıdır. Dipnot numarası simge olarak seçilmeli ve 

dipnotun ilk satırı ile arasında bir karakter boşluk bulunmalıdır. Dipnotun açıklaması, kullanılan 

aralığın yarısı kadar bir aralıkla yazılmalı ve daha küçük bir punto kullanılmalıdır. Dipnotlar her 

sayfa içinde belirme sırasına göre “¹ ” den başlayarak numaralandırılmalı ve dipnot açıklaması 

mutlaka değinmenin geçtiği sayfada yer almalıdır. 

 

2.14. Simgeler ve Kısaltmalar  
 
Tezde simgeler, “SİMGELER DİZİNİ” başlığı altında alfabetik sıraya göre verilmelidir. Simgeler 

sol çerçeve boşluğundan sonra alt alta olmalıdır. Simgelerin tanımları veya açıklamaları simgeden 

sonra 20 karakter boşluk bırakılarak blok halinde yazılmalıdır. 

 

Birimler ve simgelerin kullanımı ve yazımında Uluslararası Standartlara ve Türk Standartlarına 

uyulmalıdır. Yaygın kullanıma sahip bazı büyüklükler, birimler ve simgeler'e ilişkin standart 

gösterimler ilgili bölümde verilmiştir. 

 

Birimlerin simgeleri için de aynı standartlardan yararlanılmalı; birim gösteren simgenin sonuna 

nokta konulmamalıdır. 
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Tezde çok kullanılan birden fazla sözcükten oluşan terimler için baş harfleri kullanılarak kısaltma 

yapılabilir. Bu durumda yapılan kısaltma ilk geçtiği yerde ayıraç içinde yalnız bir kez 

açıklanmalıdır. Bunlar “SİMGELER DİZİNİ”nde “Kısaltmalar” alt başlığı altında alfabetik sırayla 

sunulmalıdır. 

İngilizce kısaltmalar kullanılacaksa hem İngilizce hem Türkçe karşılıkları belirtilmelidir. 

 

Coğrafi yönlerin kısaltmalarında, yönlerin Türkçelerinin ilk harfleri kullanılmalıdır (Örneğin; D, B, 

KB, GD, ... gibi). 
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BÖLÜM 3 

 ŞEKİLLER ve ÇİZELGELER 

 
3.1. Şekil ve Çizelgelerin Yerleştirilmesi 
 
Şekiller ve çizelgeler metinde ilk değinildiği sayfada veya bir sonrakinde yer almalıdır. Bunların 

yerleştirilmelerinde sayfa kenarlarında bırakılması gerekli boşluklar kesinlikle aşılmamalıdır. 

Taşma durumunda olanlar ya küçültülmeli ya da Ek olarak sunulmalıdır. 

 

Katlanmış şekil veya çizelgeler ekte verilmeli ve cilde girmelidir. Tezin ekinde cilde 

giremeyecek nitelikte belgeler varsa bunlar için arka kapak içine bir cep düzenlenebilir. Bir 

sayfadan uzun olan çizelgeler tez metni içinde bulunmak zorunda ise bir sayfa boyutunda (uygun 

bir yerden) bölünmelidir. Çizelgenin devamı bir sonraki sayfada aynı çizelge numarası ve (devam) 

ile verilmelidir. 

 

Örnek: 

(1) Çizelge 4. 34. DSA’da göz çalışmasında deterministik etkiler için eşik değerini geçen  

skopi ve DSA sınırları 

Çizelge 4.34. (devam)  

 

3.2. Şekil ve Çizelgelerin Numaralanması 
 
Tüm şekil ve çizelgelerin kendine ait bir numarası olmalıdır. Numaralama rakamlarla yapılmalıdır. 

Numaralar her bölüm içinde kendi aralarında birbirinden bağımsız olarak ayrı ayrı olmalıdır. 

 

Örnek: 

(1) Şekil 1.1. , Şekil 1.2. , Şekil 1.3. ,....., 

      Şekil 2.1. , Şekil 2.2. , Şekil 2.3. ,....., 

(2) Çizelge 1.1. , Çizelge 1.2. , Çizelge 1.3. ,....., 

      Çizelge 2.1. , Çizelge 2.2. , Çizelge 2.3. ,....., 
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3.3. Şekil ve Çizelge Açıklamaları 
 
Şekil açıklamaları şeklin altına bir satır aralığı kullanılarak yazılmalıdır. 

 

Çizelge açıklamaları ise çizelgenin üstüne bir satır aralığı kullanılarak yazılmalıdır. 

 

Şekil ve çizelgeler ile açıklamalar arasındaki boşluklar satır aralıkları konusunda (Bkz Bölüm 2.6. 

Satır Aralıkları) 

 

Açıklamalar olabildiğince öz olmalıdır. Açıklamaların bir satırı aşması halinde, ikinci ve diğer 

satırlar birinci satır başı ile aynı sütundan başlamalı, blok yazım yapılmalıdır. 

 

Çizelge ve şekil açıklamalarının sonuna nokta veya virgül konulmamalıdır. 

 

3.4. Şekil ve Çizelgelerde Yapılacak Değinmeler  
 
Şekillerde yapılacak değinmelerde, eğer değinilen şekil, değinilen sayfada ya da daha sonraki 

sayfada yer alıyorsa değinme aşağıdaki gibi olmalıdır;  

 

Örnek: 

(1) Çalışma alanı Bursa H29c1 paftası içinde, Bursa’nın 30 km GD’sunda yer almaktadır 

(Şekil 1.1.). 

(2) Polar optik fotonlar için m ’nün T’ye göre davranışı Şekil 2.2.’de gösterilmektedir. 

(3) Fıskiyelerin pek çok çeşitleri ve her çeşidinde değişik türleri olmakla birlikte (Şekil 3.5. a, 

b) genel tasarım dört tipe ayrılır. 

(4) Yapılan analizler sonucunda, örneklerdeki bulanıklık kaybının aylara göre değiştiği 

saptanmıştır (Çizelge 4.3.). 

(5) Bu kategorideki meyve sularına ait Japon Gıda Standart’ları Çizelge 2.1.’de verilmiştir. 

(6) Peynir örneklerinin olgunlaşma boyunca belirlenen ortalama yağ oranları 

karşılaştırıldığında (Çizelge 4.3.), kuru madde oranlarında olgunlaşma boyunca izlenen 

eğilimin yağ oranlarına da yansıdığı görülmektedir. 
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Bir başka yayından aynen alınan şekil veya çizelge kullanılacaksa, şekil veya çizelgenin açıklama 

yazısında NLM stiline uygun olarak parantez içinde numara şeklinde değinme yapılmalıdır.  

 

Örnek: 

(1) Şekil 2. 2. Evrim yolları ve UX Ari’nin KO 1V bileşiminin olası evrimsel konumu (1) 

(2) Şekil 2.8. Kentlerin çevrebilimle ilgili karakteri (2) 

(3) Şekil 3.4. Fermantasyon süresinin çay deminin özellikleri üzerine etkisi (3) 
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BÖLÜM 4  

TEZ KAPAĞI ve ÖZEL SAYFALAR  

 
4.1. Dış Kapak 
 
Yüksek Lisans ve Doktora tezleri internet sitesindeki formata uygun olarak ciltlenmelidir. 

4.2. İç Kapak Sayfası  
 
İç kapak sayfasında büyük harf kullanılmalı  tez başlığı bir satır aralığı ile yazılmalıdır. İç kapak 

sayfasının içeriği ve düzeni internet sitesindeki formatta olmalıdır.  

 

4.3. Etik Kurallara Uygunluk ve İntihal Beyan Sayfası 
 
Etik kurallara uygunluk ve intihal beyan sayfasına aşağıdaki metin yazılıp imzalanması 

gerekmektedir: 

 

Bu tez çalışmasının: 

Akademik kural ve etik ilkelere bağlı kalınarak hazırlandığını,  

Çalışmada yararlanılan ve  bu çalışma ürünü olmayan bütün bilgiler için kaynak yayınlara atıfta 

bulunulmuş olduğunu beyan ederim. 

 

Çalışmada çıkar çatışması olarak nitelendirilebilecek herhangi bir durum varsa yine bu sayfada 

beyan edilmelidir. 

 

Bu sayfanın içerik ve düzeni internet sitesindeki formatta gibi olmalıdır. 

 

4.4. Onay Sayfası  
 

Tez jürisi ve enstitü müdürünün imzalarının bulunduğu bu sayfa aşağıdaki gibi düzenlenmelidir. 

Tez savunmasından sonra başarılı olan adaylar, (..........) ile boş bırakılan yerlere danışman ile jüri 

üyelerinin unvan , isim ve kurumlarını (kısaltma yapmadan) yazmalı ve bu sayfadan çoğaltarak 

jüri üyelerine ayrı ayrı imzalatmalıdır. Onay sayfası internet sitesindeki formattaki gibi 

düzenlenmelidir. 
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4.5. Özet ve Abstract  
 
ÖZET ve İngilizce ABSTRACT aşağıda gösterildiği gibi hazırlanmalı ve onay sayfasından hemen 

sonra arka arkaya yer almalıdır. Özet / Abstract metninden sonra yıl ve sayfa sayısı belirtilmeli daha 

sonra ise ANAHTAR KELİMELER / KEY WORDS yazılmalıdır. 

 

Yazımda metinde kullanılan aralığın yarısı kadar bir aralık kullanılmalıdır. Anahtar kelimelerin 

sayısı 10’u geçmemelidir. Özet/Abstract içeriği bir sayfayı aşmamalıdır. Gerektiği durumlarda 

özet/abstract içeriğinin yazımında bir derece küçük punto kullanılabilir.  

 

Özet/Abstract’ta tez çalışmasının amacı, kapsamı, kullanılan yöntem(ler) ve varılan sonuç(lar) açık 

ve öz olarak belirtilmelidir. Ancak, bunlar başlık şeklinde verilmemelidir. 

 

Öğretim üyelerinin ünvanlarının yazımında; 

Prof. Dr. (Prof.)  

Doç. Dr. (Assoc. Prof.)  

Dr. Öğr. Üyesi  (Asst. Prof.) kısaltmaları kullanılmalıdır. 

 

Özet sayfasının formatı internet sitesindeki formattaki  gibi olmalıdır. 

4.5. Önsöz (ve/veya Teşekkür) 
 
Bu bölümde; tezi hazırlayan tarafından vurgulanmak istenen çalışma ile ilgili ek bilgilerden, 

çalışmayı kısıtlayıcı ve / veya olumlu etkenlerden söz edilir. Bu bölüm 2 sayfayı geçmemelidir. 

 

Gerekiyorsa bu bölümün son kısmında; tez çalışmasında ve tezin hazırlanmasında doğrudan katkısı 

bulunan kişilerle, doğrudan ilgili olmadığı halde olağan görevi dışında katkıda bulunmuş kişi ve 

kuruluşlara teşekkür edilmelidir. 

 

Teşekkür edilen kişilerin ünvanı (varsa), adı soyadı, parantez içinde görevli olduğu kuruluş 

(kısaltma yapılmadan) ve çalışmaya olan katkısı kısa ve öz biçimde belirtilmelidir.  

 

Teşekkür sayfasının düzeni internet sitesindeki formattaki gibi olmalıdır. 

 

Tez çalışması bir proje kapsamında gerçekleştirilmiş ise, projenin adı ve numarası ile ilgili 

kuruluşun adı da bu bölümde belirtilmelidir. 
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4.6. İçindekiler Dizini 
 
İçindekiler dizini, aşağıda verilen örneğe uygun olarak hazırlanmalıdır. Hataya meydan vermemek 

üzere tez içindeki dizinler tez yazımında kullanılan kelime işlemci yazılımında otomatik dizin 

oluşturma aracı ile oluşturulmalıdır (Şekil 12). Bu şekilde oluşturulan İçindekiler Tablosu daha 

sonra Times New Roman fontunda 12nk punto olarak düzenlenir ve sayfa numaralarında 

güncelleme gerektiğinde Şekil 13’teki gibi bir yol izlenir. Tez metninde yer alan bütün bölüm ve alt 

bölüm başlıkları, kaynaklar (ve varsa ekler) İÇİNDEKİLER dizininde eksiksiz olarak verilmelidir. 

Tezde kullanılan her başlık içindekiler dizininde hiç bir değişiklik olmaksızın aynen verilmelidir. 

İçindekiler dizinin düzeni internet sitesindeki formattakine uygun olmalıdır. 

 
Şekil 12: İçindekiler’in otomatik olarak oluşturulması 

 
Şekil 13: İçindekiler’de sayfa numaralarının güncellenmesi 
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4.7. Simgeler Dizini 
 
Metin içinde kullanılan simgelerin genel bir gösteriminin yapıldığı bölümdür. Simgeler dizininin 

düzeni internet sitesindeki formattaki gibi olmalıdır. İngilizce kısaltmalar kullanılacaksa hem 

İngilizce hem Türkçe karşılıkları belirtilmelidir. 

 

4.8. Şekiller Dizini 
 
Şekiller dizini aşağıda verilen örneğe uygun olarak hazırlanmalıdır. Örnekteki yazım kuralları, 

büyük / küçük harf ilişkileri, sayfa düzenine dikkat edilerek aynı kurallar çerçevesinde bu dizin 

oluşturulmalıdır. İlk sayfada “ŞEKİLLER DİZİNİ” başlığı olmalı, eğer dizin bir sayfadan uzun ise 

ikinci ve diğer sayfalara başlık yazılmamalıdır. Hataya meydan vermemek üzere tez içindeki 

dizinler tez yazımında kullanılan kelime işlemci yazılımında otomatik dizin oluşturma aracı ile 

oluşturulmalıdır (Şekil 14). Şekiller dizininin düzeni internet sitesindeki formata uygun olmalıdır. 

 

 
Şekil 14: Şekiller Dizini’nin otomatik olarak oluşturulması 
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4.9. Çizelgeler Dizini 
 
Çizelgeler dizini aşağıda verilen örneğe uygun olarak hazırlanmalıdır. Örnekteki sayfa düzeni, 

yazım kurallarına dikkat edilerek bu dizin oluşturulmalıdır. İlk sayfada “ÇİZELGELER DİZİNİ” 

başlığı olmalı, eğer dizin bir sayfadan uzun ise ikinci ve diğer sayfalara başlık yazılmamalıdır. 

Hataya meydan vermemek üzere tez içindeki dizinler tez yazımında kullanılan kelime işlemci 

yazılımında otomatik dizin oluşturma aracı ile oluşturulmalıdır (Şekil 15).   Çizelgeler dizininin 

düzeni internet sitesindeki formata uygun olmalıdır. 

 
Şekil 15: Çizelgeler Dizininin otomatik olarak oluşturulması  
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BÖLÜM 5 

 TEZ İÇERİĞİNİN DÜZENLENMESİ 

 
5.1. Giriş  
 

Tezin ilk ve önemli bölümlerinden birincisini oluşturan giriş bölümü “GİRİŞ” başlığı altında 

yazılmalıdır. Okuyucuyu konuya hazırlayıcı bilgiler verildikten sonra araştırma konusunun genel 

çerçevesi özetlenmelidir. 

 

Eğer tez çalışmasında ve yazımında olağandışı ve/veya tartışmalı bir adlandırma, sınıflama ve 

kavram kullanılmışsa, bunların açıklaması yine “GİRİŞ” bölümünde verilmelidir. 

 

5.2. Kuramsal Temeller 
 

Kuramsal temeller bölümü araştırma konusunun genel bilgilerinin ilgili literatüre dayanarak 

özetlendiği ve araştırma hipotezine dayanak teşkil eden önceki çalışmaların ayrıntılı olarak derlenip 

özlendiği bölümdür. Bu bölümde aynı konudaki kaynaklara tarih sırasına göre değinilmeli, ana 

konu alt başlıklar halinde organize edilmelidir. 

 

5.3. Gerekçe ve Amaç 
 
Sunulan bilgi temelinde önerilen teze dayanak oluşturan gerekçe(ler) ve çalışmanın öngörülen 

amaçları bu bölümde yazılmalıdır. Çalışmanın hipotezi tanımlanırken bu hipotezin dayandığı 

önceki temel araştırmaların ana bulgularına mutlaka değinilmeli ancak bunun bir literatür özeti 

olmaması gerektiği unutulmamalıdır.  

 

5.4. Materyal ve Yöntem 
 
Materyal, üzerinde çalışılan biyolojik örnek ile deneylerde kullanılan bütün kimyasal ve kitlerdir. 

Çalışmada kullanılan biyolojik örnekler bütün ayrıntıları ile verilmelidir. Bu bölümde çalışmanın 

gerçekleştirilmesi için alınan etik kurul kararının sayı ve tarihi belirtilmelidir. 
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Deneylerde kullanılan bütün kimyasal ve kitlerin marka ve katalog numaraları yine ya liste olarak 

materyal kısmında veya ilgili yöntemlerin içinde eksiksiz olarak verilmelidir. Materyalin özellikleri, 

kullanılma şekli vb bilgiler bu bölümde yer almalıdır. 

 

Yöntem ise araştırmanın amacına ulaşmasında kullanılan teknik ya da tekniklerdir. Kullanılan 

yöntem ya da yöntemlerin açık ve anlaşılır bir şekilde bu bölümde anlatılması gereklidir. Yöntemler 

sırasında kullanılan analiz cihazlarının marka ve modelleri ilgili yöntemlerin içinde belirtilmelidir. 

Değişiklik yapılmadığı sürece kit protokolleri ile rutine indirgenmiş yöntemlerin kaynakları 

verilmeli, fazladan ayrıntı verilmemelidir. 

 

5.4. Araştırma Bulguları 
 
Bu bölümde tez çalışmasından elde edilen bulgular öz fakat açık ve seçik olarak yazılmalıdır. Tezin 

önemli ancak ana metin içinde uzun ve ayrıntı oluşturacak sonuçları tezin sonunda ek olarak 

sunulmalıdır. 

 

5.5. Tartışma ve Sonuç 
 
Tez çalışması ile elde edilen bulguların literatürdeki çalışmalar ile karşılaştırılması, araştırıcının 

yorumu ile birlikte bu bölümde belirtilir. Tartışma bölümünde bulgular kısmındaki verilerden 

bahsedilirken ilgili şekil, çizelge ve grafiklere atıf yapılmalıdır. Tez araştırmasından elde edilen 

sonuçlar da yine bu bölümde özlü fakat açık bir biçimde yazılır.  Tez sonuçlarının araştırma ile ilgili 

alana getirdiği yenilikler vurgulanmalıdır. Bu sonuçlar doğrultusunda yapılabilecek yeni çalışmalar 

öngörülmelidir.  

 

5.6. Kaynaklar (STİL BELİRLEMELERİ YAPILMALI) 
 
Kaynakların teze girilişinde NLM formatına uyulmalı ve bir atıf düzenleme programı (EndNote, 

Mendeley gibi) kullanılmalıdır. Tezin elektronik versiyonunda bir atıf düzenleme programı 

kullanılıp kullanılmadığı kontrol edilecektir. 

 

KAYNAKLAR başlığı tümüyle büyük harflerle, sayfanın sol kenar boşluğundan başlayarak 

yazılmalı ve başlıktan sonra iki aralık boşluk bırakılmalıdır. Tez içerisinde kullanılan kaynaklar da, 

NLM formatına göre yine sayfanın sol kenar boşluğu hizasından başlanarak yazılmalıdır.  
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5.6. Ekler 
 

Metin içinde yer almaları halinde konuyu dağıtıcı ve okumada sürekliliği engelleyici nitelikteki ve 

dip not olarak verilemeyecek kadar uzun açıklamalar, bir formülün çıkarılışı, geniş kapsamlı ve 

ayrıntılı deney verileri, örnek hesaplamalar, çizimler, şekiller vb bu bölümde verilmelidir. 

 

Tez çalışmasını gerçekleştirmek için (varsa) gereken etik kurul kararı da EKLER bölümünde yer 

almalıdır. 

 

Bu bölümde yer alacak her bir açıklama için uygun bir başlık seçilmeli ve bunlar sunuş sırasına 

göre “EK 1, EK 2, EK 3, ...” şeklinde, her biri ayrı bir sayfadan başlayacak şekilde sunulmalıdır. 

 

EKLER bölümünün sayfa numaraları, KAYNAKLAR bölümünün bitişini izleyen sayfa numarası 

ile devam etmelidir. 

 

EKLER, İÇİNDEKİLER dizininde sırasıyla ve eksiksiz olarak verilmelidir. 

 

5.7. Özgeçmiş 
 
Tezi hazırlayan yüksek lisans veya doktora öğrencisi, ÖZGEÇMİŞ başlığı altında aşağıda verilen 

örneğe ya da ARBİS formatına uygun olarak hazırlamalı ve tezin en son sayfasında vermelidir.  

 

5.8. Tezden Çıkan Yayınlar 
 
Yüksek lisans mezuniyeti için ulusal veya uluslararası bir kongrede sözlü veya poster sunumu 

yapmak şartı aranmaktadır. Doktora mezuniyeti için ise hakemli bilimsel bir dergide yayın yapma 

şartı aranmaktadır. Tezin sonuna özgeçmişin ardından; yüksek lisans öğrencileri için, uluslararası 

ya da ulusal bir kongrede sunulmuş sözlü sunum ya da poster özetinin kongre kitapçığında 

yayınlandığı sayfasının ve kitapçık kapağının taranmış hali veya PDF formatı ve varsa hakemli 

dergide yayınlanmış/yayına kabul edilmiş olan yayının tam metni, doktora öğrencileri için ise tez 

çalışması kapsamında hakemli dergide yayınlanmış/yayına kabul edilmiş olan yayının tam metni 

konulmalıdır. 
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Not: BÜYÜKLÜKLER, BİRİMLER, SİMGELER için Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri 

Enstitüsünün ilgili sayfasından (http://www.fenbilimleri.ankara.edu.tr/0706birim.htm) 

yararlanılabilir. 


