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Tezin yazımında kullanılacak kağıt A4 standardında olmalıdır.
Metin yazılırken her sayfanın sol kenarından 3 cm, sağ kenarından 2.5 cm, üst
kenarından 3 cm ve alt kenarından 3 cm boşluk bırakılmalıdır.
Tez yazılırken yazı biçimlerinden “Times New Roman” kullanılmalı ve satır aralığı
1.5 satır olmalıdır.
Metnin içindeki tüm başlıklar koyu yazılmalıdır.
Ana başlıklar “Times New Roman” 14 punto ile ve tamamı büyük harflerle
yazılmalıdır.
Ana başlık ile ikinci derece başlık arasında iki satır boşluk bırakılmalıdır.
İkinci derece başlık “Times New Roman” 14 punto ile ve tamamı büyük harflerle
yazılmalı, ikinci derece başlık ile metin arasında bir satır boşluk bırakılmalıdır.
İkinci derece başlık ile üçüncü vb. başlıklar arasında bir satır boşluk bırakılmalı ve
üçüncü vb. başlıklar “Times New Roman” 12 punto ile sadece ilk harfleri büyük
olacak şekilde yazılmalıdır.
Eğer ana başlıktan sonra ikinci derece başlık yoksa direkt metin yazılacaksa bir satır
boşluk bırakılmalıdır.
Metin “Times New Roman” 12 punto ile yazılmalı, metin içindeki paragraflar
arasında boşluk bırakılmamalı ve paragraf başlarında tab 1cm olmalıdır.
Metin bittikten sonra ikinci, üçüncü derece başlık vb. atılacaksa bir satır boşluk
bırakılmalıdır.
Tez yazım dili Türkçe olup, metnin tamamı yazım kurallarına (Türk Dil Kurumu
Yazım Kılavuzu’na) uygun yazılmalıdır.

ÖRNEK :

4. GENEL BİLGİLER

4.1. HÜCRE İÇİ SİNYAL İLETİ MEKANİZMALARI
4.1.1. Protein Kinazlar ve Sinyal İletimi
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DIŞ KAPAK
 Üniversite/Enstitü/Anabilim Dalı yazısının







tamamı büyük harfle olacak şekilde
“Times New Roman” 14 punto ile yazılmalı ve koyu olmalıdır.
Tez başlığının tamamı büyük harfle olacak şekilde “Times New Roman” 16 punto
yazılmalı ve koyu olmalıdır.
Ünvan ve isim ilk harfleri büyük olacak şekilde “Times New Roman” 14 punto ile
yazılmalı ve koyu olmalıdır.
“Yüksek Lisans Tezi” yazısının tamamı büyük harfle olacak şekilde Times New
Roman” 14 punto ile yazılmalı ve koyu olmalıdır.
Logo 2,5 cm çapında ve 3 cm boyunda olmalıdır.
“İstanbul, yıl” yazısının tamamı büyük harfle olacak şekilde Times New Roman” 12
punto ile yazılmalı ve koyu olmalıdır.

İÇ KAPAK
 Üniversite/Enstitü/Anabilim Dalı yazısının tamamı büyük harfle olacak şekilde






“Times New Roman” 14 punto ile yazılmalı ve koyu olmalıdır.
Tez başlığının tamamı büyük harfle olacak şekilde “Times New Roman” 16 punto
yazılmalı ve koyu olmalıdır.
Ünvan ve isim ilk harfleri büyük olacak şekilde “Times New Roman” 14 punto ile
yazılmalı ve koyu olmalıdır.
“Tez Danışmanı” yazısı ile ünvan ve isim yazısının ilk harfleri büyük olacak şekilde
“Times New Roman” 14 punto ile yazılmalı ve koyu olmalıdır.
“Yüksek Lisans Tezi” yazısının tamamı büyük harfle olacak şekilde Times New
Roman” 14 punto ile yazılmalı ve koyu olmalıdır.
“İstanbul, yıl” yazısının tamamı büyük harfle olacak şekilde Times New Roman” 12
punto ile yazılmalı ve koyu olmalıdır.
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Bu tez çalışmasının kendi çalışmam olduğunu, tezin planlanmasından yazımına
kadar tüm aşamalarda etik dışı hiçbir davranışımın olmadığını, tezimdeki bütün bilgileri
akademik ve etik kurallar içinde elde ettiğimi, bu tez çalışması sonucu elde edilmeyen
bütün bilgi ve yorumlar için kaynak gösterdiğimi ve bu kaynakları da kaynaklar listesine
aldığımı, yine bu tezin çalışılması ve yazımı sırasında patent ve telif haklarını ihlal edici
bir davranışımın olmadığını beyan ederim.

Adı ve Soyadı
İmza
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İÇİNDEKİLER :





İçindekiler başlığı “Times New Roman” 14 punto ile yazılmalı ve koyu olmalıdır.
Diğer başlıklar “Times New Roman” 12 ile yazılmalıdır.
Ana başlıklar için ( 1., 2. gibi, ikinci derece başlıklar için 1.1., 1.2. gibi, üçüncü
vb. başlıklar için ise 1.1.1., 1.2.1. gibi gösterim tercih edilmelidir.
Ana başlıklar ile ikinci derece başlıkların tamamı büyük harflerle yazılmalı,
üçüncü vb. derece başlıkların ise sadece ilk harfi büyük harfle yazılmalıdır.

SİMGE VE KISALTMALAR :









Simge ve Kısaltmalar başlığı “Times New Roman” 14 punto ile yazılmalı ve koyu
olmalıdır.
Simge ve Kısaltmalar “Times New Roman” 12 punto ile koyu yazılmalı
açıklamaları ise koyu olmamalıdır.
Simge ve Kısaltmalar alfabetik sıraya göre yazılmalıdır.
Tez metni içerisinde geçen birimler, Uluslararası Birim Sistemi’ne veya TSE
sistemine uygun bir şekilde gösterilerek, kısaltmaları yapılmalıdır.
Mümkün olduğu kadar Türkçe karşılıkları yazılmalı eğer tam anlamı
karşılamıyorsa yabancı dildeki karşılıkları parantez içinde belirtilmelidir.
Kısaltma ilk geçtiği yerde açık ifade ve yanına parantez içinde kısaltma biçiminde
verilmeli, daha sonra özet hariç her yerde kısaltma olarak kullanılmalıdır.
Etik Kurul Kararı varsa altına yazılmalıdır.
Araştırma Projesi Numarası Etik Kurul Kararı’nın altına yazılmalıdır.

1) ÖZET :


Özet 250 kelimeyi geçmeyecek şekilde yazılmalı, sayfa numarası bu bölümden
itibaren verilmeye başlanarak, sayfanın sağ alt köşesinde olmalıdır.

2) SUMMARY :


Bu bölümde başlık ve özetin İngilizce karşılığı yer almalıdır.

3) GİRİŞ VE AMAÇ :


Araştırmanın tanıtıldığı, okuyucunun konuya ilgisinin çekildiği bölümdür. Cevabı
araştırılan sorular ile böyle bir çalışmaya neden ihtiyaç duyulduğu açık ve anlaşılır
biçimde ortaya konulmalıdır.

4) GENEL BİLGİLER :


Araştırma yapılan konu ile ilgili literatürde yapılmış çalışmalar hakkında bilgi
verilir ve yapılacak çalışma ile ilişkisi kurulur. Literatür özetini destekleyen figür
ve şemalar kullanılabilir. Genel Bilgilerin; Bulgular, Tartışma ve Sonuç’un
toplamından daha uzun olmaması gerekmektedir.
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5) MATERYAL VE YÖNTEM :


Araştırmanın yapıldığı toplum, seçilen örnekleme biçimi, denek sayısı, kullanılan
inceleme yöntemleri, araştırmanın yapıldığı yer, her türlü araç gereç ve kullanılan
istatistiksel yöntemler bu bölümde ayrıntılı bir biçimde yazılmalıdır.

6) BULGULAR :


Bu bölüm, cevabı aranan ve giriş bölümünde ortaya konan sorulara cevapların
verildiği bölümdür. Yorum yapmaksızın çalışmada elde edilen tüm bulgular uygun
figürlerle ve tablolarla okuyucuya sunulmalı ve yorum yapmayı sağlayabilecek
istatistiksel yöntemlerle okuyucunun konu hakkında fikir sahibi olması
amaçlanmalıdır.

7) TARTIŞMA :


Bu bölümde çalışmanın ana bulguları ortaya konularak, benzer çalışmaların
sonuçlarıyla karşılaştırmaları yapılır. Literatür bilgileri ışığında diğer çalışmalarla
ne ölçüde uyumlu olup olmadığı okuyucuya sunularak, literatürle uyumsuz bulunan
sonuçların niçin uyumsuz oldukları konusunda yorum yapılmalıdır.

8) SONUÇ :


Bulguların ne anlama geldiği bu bölümde açıklanır. Ulaşılan sonuçların çalışma
amaçlarıyla bağlantısı kurularak, eldeki verilerin tam olarak desteklemediği sonuç
ve yargılardan kaçınılmalı ve bu sonuçlar ışığında öneriler geliştirilmelidir.

9) TEŞEKKÜR :


Eğitim sırasında emeği geçen ve çalışma sırasında destek veren kişi ve kuruluşlara
teşekkür etmeyi amaçlayan sayfadır.

10) KAYNAKLAR :
KİTAPTA BÖLÜM İÇİN : Yazar. Makale Adı. Kitabın Adı. Editörü: . Yayın Yeri,
Yayın Evi, Yılı.
ÖRNEK :
Franks LM. Control of growth in normal cells. In: Introduction to the Cellular and
Molecular Biology of Cancer. Ed: LM. Franks and NM. Teich. London, John Wiley, 1998.
KİTAP İÇİN : Yazar. Kitabın Adı. Yayın Yeri, Yayın Evi, Yılı.
ÖRNEK :
Smith A and Jones B. Principles and Methods of Toxicology. New York, John Wiley,
2000.
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MAKALE İÇİN : Yazar. (Tüm yazar adları yazılacaktır.) Makale Adı. Dergi Adı
(SCI’deki kısaltılmış şekli ile) (Yazı tipi stili İtalik olmalıdır.). Yılı, Derginin Sayısı: Sayfa
Numaraları.
ÖRNEK :
Nijhawan D, Honarpour N, Wang X. Apoptosis in neural development and disease. Annu
Rev Neurosci. 2000, 23:73-87.
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