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SANKO ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA

TEZ YAZIM KILAVUZU

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

1. Amaç

Bu kılavuzun amacı, SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsüne bağlı anabilim 

dallarında hazırlanan yüksek lisans ve doktora tezler ile ilgili esasları düzenlemektir.

2. Kapsam

Bu kılavuz, SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünde hazırlanan "Yüksek Lisans 

(Bilim Uzmanlığı)" ve "Doktora (Bilim Doktorluğu)" tezlerinin yazımı ve basımı ile ilgili 

hükümleri kapsar.

3. Dayanak

Bu Kılavuz, 2547 sayılı Kanun'un 65. maddesi hükmü gereğince Üniversitelerarası Kurul 

tarafından hazırlanan “Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği” ( Resmi Gazete 

Tarih/Sayısı: 01.07.1996/22683) ile 4.11.1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim 

Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır. 

4. Tanımlar

Bu kılavuzda geçen;

a) Enstitü: SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nü,

b) Senato: SANKO Üniversitesi Senatosu'nu,

c) Anabilim Dalı: Enstitüde eğitim öğretim programı bulunan anabilim dalını,

ç) Tez: Yüksek lisans tezini veya doktora tezini,

d) Tez Yazım Kılavuzu: Bu tez yazım kılavuzunu, ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM

Temel ilkeler

Enstitümüzde yapılan Yüksek Lisans ve Doktora tezleri bu kurallar kapsamında 

yazılmalıdır. 

5. Tez Önerisi Hazırlama ve Kabulü

Tez önerisi (taslak plan) araştırma boyunca gelişerek değişecek olan bir plandır. Tez önerisi 

EK-1 de istenilen başlık ve içeriklere uygun olarak hazırlanmalıdır.

Yüksek lisans öğrencileri, en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar danışmanının gözetiminde 

yapacağı araştırmanın tez önerisini hazırlar ve ilgili anabilim dalı başkanlığına sunarlar. Tez 

önerisi, anabilim dalı kurulunda görüşüldükten sonra danışman onayı ile birlikte, enstitü 

müdürlüğüne gönderilir. Tez önerisi, enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir ve tez 

hazırlama süresi, yönetim kurulu kararı tarihinden itibaren başlar. 

Doktora öğrencilerinin, eğitimlerinin en geç üçüncü yarıyılının başında tez danışmanlarının 

atanması zorunludur. Yeterlilik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili enstitü anabilim 

dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile bir ay içinde bir Tez İzleme 

Komitesi oluşturulur. Doktora yeterlilik sınavını başarı ile tamamlayan ve tez izleme 

komitesi kurulan öğrenci, yeterlilik sınavında başarılı olduğu tarihten itibaren en geç altı ay 

içinde yapacağı araştırma ile ilgili tez önerisini danışmanının gözetiminde hazırlar ve tez 

izleme komitesine sunar. Yapılan savunma sınavında başarılı olan öğrencinin tez önerisi, 

enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir ve tez hazırlama süresi, yönetim kurulu kararı 

tarihinden itibaren başlar. 

Bu süre sınırlarına uymayan yüksek lisans/doktora öğrencilerinin kaybettikleri süreler, yasal 

tez hazırlama süresinden sayılır.

6. Tez Sınavı

Tez çalışmasını tamamlayan öğrencinin, tez savunma sınavına girebilmesi için önerilen 

sınav tarihi ve jüri anabilim dalı kurul kararı alınarak enstitüye bildirilir. Tezler Enstitü 

yönetiminin belirlediği sayıda ve şekilde çoğaltıldıktan sonra, enstitü müdürlüğüne teslim 

edilir. Enstitü yönetim kurul kararı ile sınav tarihi, jüri ve sınav yeri kesinleşir. Jüri, adayın 

yaptığı çalışmayı başarılı/başarısız bulabilir ya da adaydan bazı düzeltmeler yaparak tezini 

yeniden sunmasını ve savunmasını isteyebilir. Tez savunmasında başarısız olan veya bazı 

düzeltmeler yaparak tezini yeniden sunması ve savunması istenen adaylar enstitünün 

belirlediği sürelere uymak zorundadır.
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7. Mezuniyet Kararı

Tez savunma sınavında başarılı olan öğrencilerin, mezuniyetleri için enstitünün istediği 

belgeleri tamamlayarak teslim etmeleri gerekir. Sunumu ve savunması başarılı görülen 

adaylar, yüksek lisans/doktora derecesi almaya hak kazanırlar.

8. Çoğaltma

Enstitüye teslim edilen tezlerin hiç bir kopyasında silinti, kazıntı vb. olmamalı; el yazısıyla 

veya başka biçimde düzeltme, ekleme, çıkarma, yapıştırma yapılmamalıdır. Bütün kopyalar 

metnin aslından, yüksek baskı kalitesi kullanılarak, enstitünün istediği sayıda ve şekilde 

(format) yapılmalıdır.

Öğrenci ve enstitü “Yükseköğretim Kurumlarında Hazırlanan Lisansüstü Tezlerin İnternet 

Üzerinden Derlenmesi Hakkında Kılavuz” kurallarına uygun olarak gerekli düzenlemelerde 

bulunmalıdır.

9. Ciltleme

Tezler Anabilim Dalı Başkanlığınca önerilen Tez Savunma Sınav tarihinden en az bir (1) ay 

önce EK-2‘de verilen tez biçimsel değerlendirme listesi ile beraber ilgili anabilim dalı teklifi 

ile enstitüye teslim edilir. Tez savunmasından en az 15 gün önce, tezin kopyaları jüri 

üyelerine spiral cilt yapılarak dağıtılır. Tez biçimsel değerlendirme listesi ciltlenmeyerek, 

ayrı bir sayfa olarak enstitüye teslim edilir. Tez savunma sınav jürisi tezin yazım kurallarına 

uygun yazılıp yazılmadığını da kontrol etmelidir. Tez çoğaltılmadan ve ciltlenmeden önce 

enstitü tarafından son kontrol yapılır.

10. Dil ve Anlatım 

Anlatılmak istenenler bilimsel bir Türkçe ile net olarak  ifade edilmeli, cümleler Türk dil 

bilgisi kurallarına uygun ve fikirce doğru, kısa, sade, açık, anlaşılır ve uyumlu olmalı, 

noktalama işaretleri yerinde kullanılmalıdır. Çok uzun cümlelerden kaçınılmalı, kısa ve tek 

bir yargı bildiren cümleler kullanılmalıdır. Anlatım Dili Türk Dil Kurumu (TDK) tarafından 

yayımlanan son “Yazım Kılavuzuna” uygun olmalıdır. Cümle ve paragraflar birbirleri ile 

bağlantı olmalıdır. 

Anlatımda birinci şahıs ifade eden etken kelimeler (yaptım, gördüm, araştırmamızda vs.) 

yerine üçüncü şahıs ifade eden edilgen kelimeler (yapıldı, görüldü vs.) tercih edilmelidir. 

Türkçeleşmemiş yabancı kelimelerin kullanımından olabildiğince kaçınılmalıdır.
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Tezlerde kullanılan terimlerde birlik sağlanmalıdır. Örneğin, tez metninde ‘kanun’/‘yasa’, 

‘tabiat’/’doğa’, ‘teori’/’kuram’ gibi aynı anlama gelen terimlerin hangisi tercih edilecekse, 

her geçişte aynı terim kullanılmalıdır. Başka kaynaklardan aynen yapılan alıntılar, bu kuralın 

dışındadır.

Tezlerde bir veya birden fazla kaynaktan yapılan alıntılara, birbiri ardı sıra bir sayfa veya 

daha fazla yer tutacak şekilde verilmemelidir. Bunun yerine, ya alıntılar arasında, tezi 

hazırlayanın eleştiri, yorum veya açıklamalarına yer verilmeli ya da bu tür uzun aktarmalar, 

tezin ‘Ekler’ kısmında gösterilmelidir.

ÜÇÜNÇÜ BÖLÜM

Tez Yazım ve Biçim Standartları

11. Yazım Standartları 

 11.1. Yazım Ortamı 

Tez, geliştirilmiş bir kelime işlemci paket programı kullanılarak (Microsoft Office vb.) 

yazılmalıdır. Kaliteli yazıcı kullanılarak kâğıdın tek veya her iki yüzüne birden (önlü-arkalı) 

çıktı alınmalıdır.

 11.2 Yazı Karakteri ve Büyüklüğü 

Ana metinde “Times New Roman veya Arial” 12 puntoluk yazı karakteri kullanılmalıdır. 

Dipnotlar, çizelge ve tablolarda, sayfaya sığdırılabilmesi amacıyla 10 veya daha küçük (en 

küçük 8) punto kullanılabilir. Bütün yazılar siyah renkte olmalıdır. Noktalama işaretlerinden 

önce ara verilmemelidir ve noktalama işaretlerinden sonra bir karakter boşluk bırakılmalıdır.

 11.3. Sayfa Düzeni ve Kenar Boşlukları 

Yazımda her sayfanın sol kenarında 3,5 cm, sağ, üst ve alt kenarlarında ise 2 cm boşluk 

bırakılmalıdır. Metin sol ve sağ kenarda bloklanmalı, yazılar bu çerçevenin dışına 

taşmamalıdır.

 11.4. Sayfa Numaralandırma

Sayfa numaraları sayfanın orta alt kenara yazılmalı, önünde ve arkasında parantez, çizgi gibi 

işaretler konulmamalıdır. Kapak sayfası, iç kapak sayfası, ithaf ve kabul ve onay sayfası 

hariç bütün sayfalara numara verilmelidir. Teşekkür, Özet, İngilizce Özet, İçindekiler, 

Simgeler ve Kısaltmalar, Şekiller ve Tablolar dizinleri gibi tez ön sayfaları “i, ii, iii, iv, v ...” 

şeklinde küçük harf Roma rakamları kullanılarak, giriş bölümü ile başlayan diğer sayfalar 

ise “1, 2, 3, 4, 5, ...” şeklinde numaralandırılmalıdır.
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 11.5. Şekil ve Tablo Numaralandırma

Şekil ve tablolar numaralandırılırken önce şekil/tablonun yer aldığı ana bölümün numarası 

yazılır sonra metin içerisindeki geçiş sırasına göre l'den itibaren numara verilir.

 11.6. Sayıların Yazılışı

Ondalık sayıların yazımında sadece virgül kullanılmalıdır. Art arda gelen ondalık sayılar 

noktalı virgül (;) ile ayrılmalıdır. Büyük sayılar yazılırken, sayının son rakamından itibaren 

üçer üçer gruplandırma yapılıp bu üçerli gruplar arasında bir vuruşluk boşluk bırakılabilir. 

Ancak, bu boşluklara nokta veya virgül konulmaz.

 11.7. Kelime ve Metin Bölünmesi

Metinde satır sonuna gelen kelime ikiye bölünmemelidir. Alt bölüm başlıklarından sonra en 

az iki satır yazı bulunmalıdır. Alt bölüm başlıklarından sonra sayfaya yazı sığmaması 

durumunda başlık yeni bir sayfaya kaydırılmalıdır. Tezin adında, birinci ve ikinci derece 

başlıklarda kısaltma kullanılmamasına özen gösterilmelidir.

 11.8. Satır Aralıkları ve Paragraflar

Metnin yazımında kullanılacak standart satır aralığı 1,5 (18 nk) olmalıdır. Özet, Abstract, 

alıntı, dipnot ve kaynak listesi, şekil, resim ve tablo yazımında tek satır aralığı 

kullanılmalıdır. Paragraflar sayfanın sol kenarından ve girinti verilmeden başlamalıdır. 

Paragraf aralarında yarım satırlık (6 nk) boşluk verilmelidir. 

Birinci dereceden bölüm başlıkları, Teşekkür, Özet, İngilizce Özet, tüm Dizinler ve 

Kaynaklar için sayfa başı yapılmalıdır. İkinci ve üçüncü dereceden başlıklardan önce 12 

punto boşluk bırakılmalıdır, ayrıca, üçüncü dereceden başlıklar 1.25 cm içeriden 

başlatılmalıdır. Başlıkta 1 satır aralığı kullanılabilir.

Ana metinle şekil, tablo ve formüller arasında önce ve sonrasında olmak üzere birer satır 

boşluk bırakılmalıdır. Şekil ve şekil alt yazısı ile tablo ve tablo üst yazısı arasında da 6 nk 

boşluk olmalıdır.

Tarih ve kurum kısaltmaları hariç, satırlar rakam, kısaltma, simge ve sembol ile 

başlamamalıdır. Dört haneden büyük sayıların yazımında üçerli sayı gruplarına ayırmak için 

bir harf boşluğu verilmeli, nokta veya virgül gibi noktalama işaretleri kullanılmamalıdır 

(Örnek: 3 102 500). Ondalık sayılarda ondalık hane başlangıcında virgül konulmalıdır  

(Örnek: 0.3 yerine 0,3). 
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 11.9. Tez Planı

Tez, ön bölüm, ana metin bölümü ve son bölüm olmak üzere üç ana bölümden oluşmalıdır. 

Her bölüm ayrı bir sayfa başı ile başlatılmalıdır. Ön bölüm; Dış Kapak, İç Kapak, Doktora 

tezleri için Yayın Beyan Sayfası, Tez Onay Sayfası, Etik Kurul Onay Sayfası, Özet, Abstract, 

Teşekkür, İçindekiler Dizini, Tablolar Dizini, Şekiller Dizini, Resim Dizini, Simge ve 

Kısaltmalar Dizininden oluşur.

Ana metin bölümü; 1. Giriş 2. Kuramsal Bilgiler ve Kaynak Taraması, 3. Gereç ve 

Yöntemler, 4. Bulgular, 5. Tartışma, 6. Sonuç ve Öneriler ana başlıklarını içermelidir. 

Son bölüm ise 7. Kaynaklar, 8. Özgeçmiş ve 9. Ekler den oluşmaktadır.

 11.10. Bölümler ve Alt Bölümler 

Tezlerde ana bölümler 1, 2, 3, … ile numaralandırılır. Ayrıntıların çok olduğu bazı tezlerde, 

alt bölümler de çift numaralama sistemi ile numaralandırılabilir. Bu amaçla, her alt bölüm, 

içinde yer aldığı bölüm ve alt bölümlerin numarasını da alır. Örneğin; 1.1, birinci bölümün 

birinci alt bölümü; 1.1.1, birinci bölümün birinci alt bölümünün birinci alt bölümü anlamına 

gelir.

Özet, abstract, teşekkür gibi özel sayfa başlıkları, büyük harf, koyu, 12 punto ve ortalanmış 

olmalıdır. Birinci derece bölüm başlıkları, giriş, kuramsal bilgiler ve kaynak taraması, gereç 

ve yöntemler, bulgular, tartışma, sonuç, kaynaklar, özgeçmiş ve ekler büyük harf, koyu, 14 

punto ve sayfanın soluna dayanmış olmalıdır. İkinci derece alt bölüm başlıklarının her 

sözcüğünün ilk harfi büyük (varsa “ve”, “veya”, “ile” gibi bağlaçlar küçük harfle yazılır) 

tamamı koyu ve 12 punto yazılmalıdır. Üçüncü derece alt bölüm başlıkları, yalnızca birinci 

sözcüğün ilk harfi büyük, tamamı koyu ve12 punto olmalıdır.

12. Biçim Standartları

 12.1. Kâğıt ve Baskı Özellikleri 

Tezler en az 80, en çok 100 gr/m2 ağırlığında birinci hamur, standart A4 (210 x 297 mm) 

beyaz kâğıda yazılmalıdır. Tez kitapçığı, bilgisayar kullanarak, lazer ya da lazer kalitesinde 

çıktı veren yazıcı ile kâğıdın yalnızca bir yüzüne basılmalıdır.

6



 12.2. Tablolar, Şekil ve Resim 

Tablolar dışındaki her türlü grafik, çizim, çizelge, diyagram, şema “Şekil” olarak; yalnızca 

fotoğraflar, harita ve mikroskop görüntüleri, görüntülü bilgisayar çıktıları vb. “Resim” 

olarak adlandırılır. Tablolar, şekil ve resim metinde ilk değinildiği veya takip eden sayfada 

sayfa düzenini bozmadan yer almalı; boyutları metin bloğu çerçevesinin dışına 

taşmamalıdır. Taşma durumunda olan tablo, şekil ve resmin ya küçültülmeli ya da EKLER 

başlığı altında sunulmalıdır. Metin bloğundan daha dar olanlar metin bloğunu tam 

ortalayacak şekilde yerleştirilmelidir. Tablo ve şekil içeriğindeki yazılar Türkçe olmalı, 

Tablolarda 1 veya 1.5 satır aralığı tercih edilmelidir.

Tablolar, şekil ve resimler kendi içlerinde ayrı ayrı numaralandırılmalı, gerekli ise her birine 

ait alt gruplar oluşturulmalıdır (Örnek: Şekil 1, Şekil 1a gibi). 

Tablo, şekil ve resim başlıkları aynı yazı tipi ve büyüklükte olmalıdır. Başlık kısa ve öz 

olmalı, tablo, şekil ve resmin içeriğini yansıtmalıdır. Tablo başlığı ve açıklamaları tablonun 

üstüne yazılmalı, metin alanı satır başından başlatılmalıdır. Tablo ve şekil altı 

açıklamalarının sonuna nokta konulmalıdır. Tablo, şekil ve resimler eğer bir sayfadan daha 

fazla yer tutarsa, birbirini takip eden sayfalara yerleştirilmeli ve her sayfaya numara, adı ve 

parantez içinde (devam) ibaresi yerleştirilmelidir. 

Tablolardaki yazılar, metin yazısından daha küçük olabilir. Hücreler, dikey çizgilerle 

ayrılmamalı, sadece yatay ayırıcı çizgilere yer verilmelidir. Yatay çizgilere de tablonun 

başlangıcında, sonunda ve tablo başlıklarının tablo gövdesinden ayrılmasında yer 

verilmelidir. Tablodaki her satırın çizgiyle ayrılmasına gerek yoktur. Tabloda açıklanması 

gerekli kısımlar yıldız veya sembollerle işaretlenip tablonun son çizgisinin altında dipnot 

olarak açıklamaya yer verilebilir. 

Araştırmaya katılanların fotoğraflarında gözler kimliği belli etmeyecek şekilde 

gizlenmelidir. Fotoğraflar sadece kendilerinden veya yasal temsilcilerinden izin alınarak ve 

izin belgesi gösterilerek yayımlanabilir. 

Başka kaynaklardan doğrudan alınarak veya kavramsal olarak başka yazarlardan 

yararlanılarak hazırlanan tablo, şekil ve resimler Türkçeleştirilmeli ve mutlaka kaynak 

belirtilmelidir. Kullanılan kaynak, tablo, şekil ve resim alt kenarının bir satır altına ve sol alt 

köşesi hizasından başlanarak yazılmalıdır.
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 12.3. Kısaltma ve Simgeler 
Tezde kullanılacak kısaltmalar veya simgeler, metin içinde ilk geçtiği yerde önce açık 
şekliyle yazılmalı sonra parantez içerisinde kısaltılmış şekli belirtilmelidir. Kısaltmalar 
metin içerisinde bir defa açıklanmalıdır. Tezde yalnızca bir defa kullanılan ifadeler için 
kısaltma yapılmamalıdır. TÜBİTAK, UNESCO, AIDS, cm, kg gibi yerleşmiş standart 
kısaltmalar açılımı yapılmadan olduğu gibi kullanılabilir. 
Standart kısaltmalar için TS 294-297 numaralı Türk Standartlarında verilen “International 
System of Units” (SI) birim sistemi esas alınmalı, birimlerin simgeleri için de aynı 
standartlardan yararlanılmalı, birim gösteren simgenin sonuna nokta konulmamalıdır. 
Standart kısaltmalar dışındaki kısaltmalar gerekmedikçe kullanılmamalıdır. Gerekli 
durumlarda sık kullanılan birden fazla kelimeden oluşan kavramı sadece baş harflerini nokta 
kullanmadan birleştirerek kısaltabiliriz (günlük yaşam aktiviteleri için GYA gibi).  
Kısaltması yapılan terimler “Simge ve Kısaltmalar Dizininde” alfabetik sıraya göre yer 
almalıdır. 
Metrik sistem olarak bilinen ağırlık, zaman, uzunluk ve hacim ölçülerinin ifadelerinde ulusal 
ve uluslararası tek tip olmanın sağlanabilmesi amacıyla mümkün olduğunca SI olarak 
bilinen temel üniteler (mol/L, mmol/L veya µmol/L gibi) kullanılmalıdır.

 12.4. Dipnot
Tezin herhangi bir sayfasında, metnin içine yazıldığı zaman konuyu dağıtıcı ve okuma 
sürekliliğini engelleyici nitelikteki açıklamalar kısa ve öz olarak sayfanın altına dipnot 
olarak verilir. Bunun için önce metin içinde açıklanmak istenen cümlenin sonuna üst simge 
şeklinde *  konulur ve ilgili sayfanın sonu yarım satır uzunluğunda bir çizgi ile ayrılır. Sonra 
bu çizginin altına * konularak 9-10 punto ve bir satır aralığı ile açıklamalar yazılır. Aynı 
sayfada birden fazla dipnot kullanılacaksa, dipnotlar sayfadaki belirtme sırasına göre 1’den 
başlamak üzere numaralandırılarak verilmelidir.

 12.5. Alıntı
Özgün anlatım hiç değiştirilmeden yapılan aktarmaya alıntı denir. Bir başka kaynaktan 
aynen aktarılmak istenen bir bölüm, aynen aktarılmak isteniyorsa, ana metnin son satırından 
itibaren bir satır atlandıktan sonra, satır başı yapılarak, ayrı bir paragraf halinde, tırnak  “ ”  
içerisinde ve italik harflerle yazılmalıdır. Metin ana metinden her iki taraftan 1.25 cm 
içeriden olacak şekilde bloklanmalıdır. Tırnak işareti kapatıldıktan sonra ilgili kaynağa 
gönderme yapılır. Alıntıdan sonra ana metine geçerken yine bir satır atlanmalıdır. 
Göndermeler ise özgün anlatım değiştirilerek yapılan aktarmadır. Anlatımın değiştirilmiş 
olması aidiyeti değiştirmez. Burada düşünce hala bir başkasına aittir ve aidiyeti bildirmek 
için metin içinde kaynağa gönderme yapılması mutlaka gereklidir.
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 12.6. Metin İçinde Kaynak Gösterme 

Kaynak gösterme bilim etiğinin bir gereğidir. Tezlerde bilimsel etik kurallara mutlaka 

uyulmalıdır. Tez yazımında kullanılan tüm kaynak (kitap, tez, makale, rapor, bildiri, ödev, 

web sayfası, vb)  bilgisinin kaynağı gösterilmelidir. Metin içinde kullanılan her kaynak 

kaynaklarda yer almalı, kaynaklarda yer verilen her kaynağa da metin içinde yer 

verilmelidir.      

Metin içinde yararlanılan kaynaklar, ilgili cümle bittikten sonra parantez içine aşağıda 

verilen örneklerdeki gibi kaynak gösterimi yapılır. Birkaç kaynak aynı anda gösterilecekse 

kaynaklar yazar soyadının alfabetik sırasına göre yazılır.

Metin içinde kaynaklar gösterimi;

1. Tek Yazarlı Yapıt: (Yörükoğlu, 2010, s. 107).

2. İki Yazarlı Yapıt: (Akyolcu, Kanan, 2015, s. 64–85).

3.İkiden Fazla Yazarlı Yapıt: (Akkoyunlu ve diğerleri, 1993, s. 221).

4. Tüzel Kişi Tarafından Yazılmış Yapıt:

İlk Gönderme (Türk Dil Kurumu [TDK], 1981, s. 19).

İkinci ve Sonraki Göndermeler: (TDK, 1981, s. 26).

5. Aynı Yazarın Yapıtları: (Gürsoy, 2006a, s. 83). (Gürsoy, 2005b, s. 20).

6. Soyadları Aynı İki Yazarın Yapıtları: (N. Tuncer, 2000, s. 206). (Y. Tuncer, 1997, s. 33).

7. Yazarı Olmayan Yapıt: (Kütüphaneciliğe Giriş, 1987). (“Sanal…”, 1995, s. 70).

8. Yayın Tarihi Olmayan Yapıt: (İnan, t.y., s. 2).

9. Birden Fazla Yapıta Aynı Anda Gönderme:

(Başaran, Kozanoğlu, 2009, s. 30; Demir, 2008, s. 2; Topuz ve diğerleri,2003, s. 48).

(Çelik, 1998, s. 105; 1999, s. 126).

10. Görüşme: (N. Kum ile kişisel iletişim, 23 Haziran 2003).

11. Dolaylı Gönderme:  (Aktaran: Çakın, 1997, s. 7).
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tezin İçeriği ve Düzeni

13. Kapak Bölümü

Tezin ön ve arka dış kapağı A4 (21x29.7 cm) boyutunda en az 160 gr bristol (krome) beyaz 

karton olmalıdır. Kapağın üst orta bölümünde SANKO Üniversitesi logosu (genişliği 2.50 

cm, yüksekliği 3.43 cm) bulunmalıdır. Logo üniversitemiz web sayfasından indirilebilir. 

Tezin adı, enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edilen ad ile aynı olmalıdır. Kapaktaki 

yazılar; siyah renk ile aşağıda belirtilen biçimlerde yazılır: Logonun altında T.C. SANKO 

Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, tezin yapıldığı anabilim dalı, tezin adı, yüksek lisans 

veya doktora tezi olduğu, araştırmacının adı-soyadı, yıl ve şehir adı yazılmalıdır. Tez 

kapağında yer alan tüm yazılar büyük harfle ve koyu yazılmalı, tez başlığı 14 punto 

kapaktaki diğer tüm yazılar 12 punto olmalıdır (EK-3). 

Dış kapak/ iç kapak ve cilt sırtında yer alan tüm bilgilerin birbiriyle uyumlu olması 

gereklidir. İç kapak sayfasının içeriği ve sayfa düzeni, dış kapak ile aynı olmalıdır. Ancak iç 

kapakta üniversite logosu kullanılmaz ve danışman (varsa ortak danışman) öğretim üyesinin 

adı bulunur. Unvanlar baş harf dışında küçük harf ile yazılmalıdır (EK-4). Bu sayfa ana 

metinde kullanılan kağıt üzerine yazılmalı, iç kapağın sayfa numarası, “ii” olarak düşülmeli; 

ancak numara iç kapak üzerine basılmamalıdır. 

Cilt sırtındaki yazı yönü aşağıya doğru olmalı, en altta tezin sunulduğu yıl, yüksek lisans 

veya doktora tezi olduğu, tezin yapıldığı anabilim dalı ve hazırlayanın adı soyadı 12 punto 

büyük harfle ve koyu yazılmalıdır (EK-5).

Tezin dış ön kapağı ile iç kapak sayfası arasında boş tam bir sayfa bırakılmalıdır. İç kapak 

sayfası, tez yazımında kullanılan kâğıda basılmalıdır. Tezin dış arka kapağından önce de boş 

tam bir sayfa bırakılmadır.

14. Ön Sayfalar  

 14.1. Tez Onay Sayfası 

Tez onay sayfasında, tez danışmanı ve jüri üyelerinin unvan, isim ve imzaları bulunur. 

Enstitü tarafından hazırlanan yüksek lisans (EK-6) veya doktora tez onay sayfası (EK-7) tez 

jürisi ve enstitü müdürü tarafından mavi renkte mürekkepli kalem ile imzalanarak, iç kapak 

sayfasından sonra yer almalıdır. Tez onay sayfası “iii” olarak numaralandırılmalıdır.
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 14.2. Etik Beyan Sayfası

Tezin orijinalliği ve etik değerlere bağlı kalınarak hazırlandığına ait bilgileri içeren “ETİK 

BEYAN” sayfası örneği EK-8’de verilmiştir. Etik Beyan sayfası tezi yapan öğrenci 

tarafından mavi renkte mürekkepli kalem ile imzalanır. “ETİK BEYAN” başlığı, büyük 

harflerle koyu olarak metin alanının ilk satırına ortalayarak yazılır ve “iv” olarak 

numaralandırılır.

 14.3. Teşekkür 

Teşekkür sayfasında, tez çalışmasında ve tezin hazırlanmasında doğrudan katkısı bulunan 

kişiler ile doğrudan ilgili olmadığı halde, olağan görevi dışında katkıda bulunan kişi ve 

kuruluşlara teşekkür edilmelidir. Teşekkür sayfasının toplam uzunluğu bir sayfayı 

geçmemeli, olabildiğince kısa ve öz olarak yazılmalıdır. Tez çalışması, bir proje kapsamında 

veya bir kuruluşun desteği ile gerçekleştirilmiş ise; projenin ve ilgili kuruluşun adı da bu 

bölümde belirtilmelidir. “TEŞEKKÜR” başlığı, büyük harflerle koyu olarak metin alanının 

ilk satırına ortalayarak yazılır ve “v” olarak numaralandırılır.

 14.4.  Özet ve İngilizce Özet (Abstract)

Özet cümlesinin ilk paragrafında; tez öğrencisinin soyadı, adının ilk harfi, tez çalışmasının 

adı, SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, anabilim dalının adı, yüksek 

lisans/doktora tezi, Gaziantep, yıl koyu olarak yazılır. Özet metni paragraf başı yapılarak, 

başlamalıdır. Özette, tez çalışmasının amacı, kapsamı, kullanılan yöntem(ler) ve varılan 

sonuç(lar), açık ve öz olarak belirtilmeli, “Amaç”, “Yöntem”, “Sonuç” gibi alt başlıklar 

kullanılmamalıdır. Türkçe ve İngilizce özet birer sayfayı geçmemelidir. Türkçe özete “vi” 

İngilizce özete ise “vii” sayfa numarası verilir. 

Türkçe ve İngilizce özetin altında, tez metni ile ilgili en fazla beş anahtar kelime, Türkçe ve 

İngilizce olarak bulunmalıdır. Anahtar kelimeler birbirlerinden noktalı virgül (;) ile 

ayrılmalıdır. Türkçe anahtar kelimeler Türkiye Bilim Terimleri'ne 

(http://www.bilimterimleri.com) uygun, İngilizce anahtar kelimeler ise Médical Subject 

Headings (MeSH)'e uygun olacak şekilde seçilmelidir (http://www.nlm.nih.gov/mesh/ 

MBrowser.html). 

Tezi destekleyen bir kuruluş varsa desteği olan kuruluşların adları ve proje numaraları her iki 

özetin altına da yazılmalıdır.
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 14.5.  İçindekiler Dizini

İçindekiler dizini başlığı, büyük harflerle koyu olarak metin alanının ilk satırına ortalayarak 

yazılır ve “viii” sayfa numarası verilir. Sayfanın tamamı tek satır aralığında olmalıdır. 

İçindekiler dizini; tez onay sayfasından başlanarak tüm özel sayfaları, tez metninde yer alan 

bütün bölüm başlıklarını, ek çalışmaları, kaynaklar ve ekleri kapsamalıdır. Tezde kullanılan 

birinci, ikinci ve üçüncü derece başlıkların tamamı, hiç bir değişiklik yapılmaksızın, 

"İçindekiler" sayfasında yer almalıdır. İçindekiler dizinine İçindekiler bölümü ondalık 

sisteme göre derece derece alt bölümlerden oluşmalıdır. 

Örneğin,

1. BİRİNCİ BÖLÜM

 1.1 Birinci Derece Alt Bölüm

  1.1.1 İkinci Derece

   1.1.1.1 Üçüncü Derece

   1.1.1.2 Üçüncü Derece

  1.1.2 İkinci Derece

 1.2 Birinci Derece Alt Bölüm

2. İKİNCİ BÖLÜM

 14.6. Simgeler ve Kısaltmalar Dizini (Simge ve Kısaltma varsa)

Tezde simge ve kısaltma kullanılmışsa, içindekiler dizininden sonra “ix” sayfa numarası 

verilmelidir. Dizinde tezde kullanılan simge ve kısaltmalar alfabetik sırada açık yazılışları 

verilmelidir. Simge ve kısaltmaların yazımında sayfanın sol kenar boşluğu hizasından 

başlanır. Simge ve kısaltma açıklamaları bir satırdan uzun olmamalıdır. Simgelerin tümü, 

simgeler alt başlığı altında küçük harfle koyu, buna karşın açıklamaları normal yazılmalıdır. 

Kısaltmaların tümü, kısaltmalar alt başlığı altında büyük harfle koyu, açıklamaları ise sadece 

baş harfleri büyük olacak şekilde küçük harfle normal yazılmalıdır.

 14.7. Tablolar Dizini 

Tez içerisinde yer alan kullanım sırasına göre numaralandırılmış olan tüm tabloların; 

numaraları, adı ve bulunduğu sayfa numarası yazılarak oluşturulan dizindir. Dizinlerdeki 

numaralarla metinlerdeki numaralar birbiriyle aynı olmalıdır. Tablo dizinine “x” sayfa 

numarası verilmelidir.
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 14.8. Şekiller Dizini (Şekil varsa)

Tez içerisinde yer alan kullanım sırasına göre numaralandırılmış olan tüm şekillerin; 

numaraları, adı ve bulunduğu sayfa numarası yazılarak oluşturulan dizindir. Dizinlerdeki 

numaralarla metinlerdeki numaralar birbiriyle aynı olmalıdır. Şekil dizinine “xi” sayfa 

numarası verilmelidir.

 14.9. Resimler Dizini (Resim varsa)

Tez içerisinde yer alan kullanım sırasına göre numaralandırılmış olan tüm resimlerin; 

numaraları, adı ve bulunduğu sayfa numarası yazılarak oluşturulan dizindir. Dizinlerdeki 

numaralarla metinlerdeki numaralar birbiriyle aynı olmalıdır. Resim dizinine “xii” sayfa 

numarası verilmelidir. İnsan fotoğrafı kullanılan tezler için; “Resim Çekimi ve Kullanımı 

Yayın Hakkı Devir Sözleşmesi Formu” doldurularak, tezin “Ekler” kısmında yer almalıdır.

15. Tez Metni 

 15.1. Giriş 

Giriş bölümünde okuyucuyu konuya hazırlayıcı nitelikteki bilgiler, mümkün olduğu kadar 

kısaltılarak verilmelidir. Bu bölüm; araştırma konusunun (problemin) tanımı, önemi, konuyu 

çalışma nedenleri, bilime katkı ve/veya yöntem açısından ne gibi yenilikleri hedeflediği vb. 

içeriğe sahip olmalıdır. Giriş bölümünde problemin tanımı ve önemi yazıldıktan sonra, 

araştırmanın amacı ve araştırma soruları, hipotez/hipotezler yazılmalıdır. Tezin 

numaralandırılması girişin ilk sayfası ile başlar. 

 15.2. Kuramsal Bilgiler ve Kaynak Taraması

Bu bölümün amacı, incelenen konunun anlaşılmasını kolaylaştıracak bilgilerin verilmesi ve 

daha önce yapılmış olan araştırmaların tanıtılmasıdır. Tez konusunun teorik ve pratik 

temelleri ile ilgili kaynak çalışmaları, belli bir düzen ve sistematik biçimde özetlenmeli, 

gerektiğinde alt başlıklar da kullanılarak ayrıntılı bilgiler verilmelidir. Alt başlıklar konunun 

genel akışına uygun olmalı, genelden özele doğru gidilerek konu tez çalışmasına 

getirilmelidir. Bu bölümdeki bilgiler genellikle tarihsel bir sıra içerisinde verilmeli ve tezin 

%30’unu geçmemelidir.

Kuramsal bilgiler ve kaynak taraması bölümünün sonunda tezin hipotez /hipotezleri 

verilmelidir.  
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 15.3. Gereç ve Yöntem

Bu bölümde araştırmanın tipi, yeri ve zamanı, evren ve örneklem, verilerin toplanması, 

araştırmanın değişkenleri (bağımlı ve bağımsız değişkenler), verilerin değerlendirilmesinde 

kullanılan testler ve istatistik paket programın adı,  araştırmanın sınırlılıkları ve çalışma 

planı yazılmalıdır. Gereç ve yöntem bölümü, başka araştırmacıların aynı yöntemle çalışmayı 

tekrarlayabilmesine imkân verecek nitelikte ayrıntılı olmalıdır. Okuyucuya kolaylık 

sağlaması açısından gereç ve yöntem bölümü alt başlıklara ayrılabilir. 

Her türlü araştırmada etik kurallara uyulması zorunlu olduğundan, araştırmaya başlamadan 

önce ilgili etik kurullardan izin belgesi alınmalı, etik kurul onay belgesinin tarih ve numarası 

bu bölümde belirtilmeli, etik kurul onayı tez metninin sonunda ekler bölümünde yer 

almalıdır. Tezin kapak sayfasındaki tez adı ile tez metninin sonunda yer alacak etik kurulca 

onaylanmış tez adı aynı olmalıdır.

 15.4. Bulgular

Amaçlar doğrultusunda incelenen, problem çözümüne ışık tutucu nitelikteki bütün bulgular 

verilmelidir. Bu bölümde çalışmanın sonuçları, kullanılan istatistik yöntemi ve sonuçların 

analizi ile elde edilen anlamlılık düzeyleri belirtilmelidir. Bulguların sunumunda tablo, şekil 

ve resim gibi anlatım araçlarından yararlanılmalıdır. Ancak aynı bulgular iki farklı yöntemle 

(tablo ve grafik gibi)  ifade edilmemelidir. Bulgular bölümünde veriler gruplandırılarak 

belirli başlıklar altında toparlanmalıdır.

 15.5. Tartışma 

Tartışma bölümü, tezin yorum kısmıdır. Elde edilen bulgular bu konuda yapılan diğer 

araştırmalarla karşılaştırılmalı, onlara benzer ve onlardan farklı tarafları ortaya konulmalı, 

kaynaklara uyan ve uymayan sonuçların olası nedenleri ile birlikte tartışılmalı ve bulguların 

ne anlama geldiği yorumlanmalıdır. Elde edilen sonuçların ileri sürülen hipotezi destekleyip 

desteklemediği/hipotezin doğrulanıp doğrulanmadığı belirtilmelidir. Tartışma bölümünde 

veriler gruplandırılarak belirli başlıklar altında toparlanmalıdır.

Tartışma, bulgular bölümünde oluşturulan sıraya göre yapılmalıdır. Tartışma bölümünde 

bulguların tekrarlanmaması için bazı verilerde, tablo ve şekillere atıf yapılabilir. Tartışma 

yapılırken tezin giriş ile genel bilgiler bölümlerinde anlatılan bilgilerin tekrarından 

kaçınılmalı; sadece elde edilen verilerle ilişkili kaynaklardan söz edilmelidir. 

Tartışma bölümü, kaynaklar ve sonuç hariç tezin %15’inden daha kısa olmayacak şekilde 

yazılmalıdır. 
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 15.6. Sonuç ve Öneriler 

Araştırmadan elde edilen bilgilerin ışığında varılan sonuçlar açık, kısa ve anlaşılır bir tarzda 

yazılmalıdır. Bu bölümde, tez çalışmasından çıkarılan sonuçlar, ilgili bilim dalının temel ve 

uygulamalı yönlerine yaptığı ve yapabileceği katkılar ve bu bulgulara dayanarak 

yapılabilecek öneriler belirtilir.

Öneriler araştırmanın amacı ve sonuçlarıyla doğrudan bağlantılı olmalıdır. Araştırmanın 

amacının ne ölçüde gerçekleştiği ve varsa araştırmacının önerileri belirtilmelidir.

 15.7. Kaynaklar

Metin sonunda kaynak gösterme (künye dizini), kullanılan kaynakların yazar soyadının 

koyu renk kullanılarak alfabetik sırası ile verilmelidir. Tezde kaynak gösterilen, alıntı 

yapılan araştırmaların aslı, araştırmacının elinde olması gerekir. Yayınların henüz 

basılmamış olması durumunda “Yayın aşamasında” ibaresi yer almalıdır. 

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.

Metin sonunda kaynak gösterme (künye dizini);

1. Kitap-Tek yazarlı:

Yazarın Soyadı, Adının Baş Harfi. (Yıl). Kitabın adı. Yayın Yeri: Yayınevi, Sayfa numarası.

Birol, L. (2010). Hemşirelik Süreci. İstanbul: Etki Yayınları,30. 

2. Kitap-Çok yazarlı:

Yazar, A., Yazar, B., Yazar, C., Yazar, Ç., Yazar, D., Yazar, E. ve diğerleri. (Yayın Yılı). Kitap 

adı. Yayın yeri: Yayınevi, Sayfa numarası.

Üstün, B., Akgün, E., Partlak, N. (2005). Hemşirelikte İletişim Becerileri Öğretimi. İzmir: 

Okullar Yayınevi,43-58.

3. Kitap - Tüzelkişi Yazarlı: 

Tüzelkişi. (Yayın Yılı). Kitap adı. Yayın yeri: Yayınevi.

Türk Dil Kurumu. (2005). Türkçe Sözlük (10. bs.). Ankara: Türk Dil Kurumu.

TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel Teknik Araştırma Kurumu). (2002). 21. Yüzyılda Bilimsel 

Yayıncılık: Hedefler ve Yaklaşımlar. Ankara: TÜBİTAK.
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4. Kitap - Çeviri: 

Yazar, A. (Yayın Yılı). Kitap adı (A. Soyadı, Çev.). Yayın yeri: Yayınevi. (Kaynak Yapıtın 

Yayın Yılı).

Gilbert, E.S., Harmon, J.S. (1986). Yüksek Riskli Gebelik ve Doğum El Kitabı (L. Taşkın 

Çev.) Ankara: Palme Yayınları (2011).

5. Kitap İçinde Yayın (Bölüm ya da Makale):

Yazar, A. (Yayın Yılı). Yayın adı. A. Editör (Haz./Ed.). Kitap adı (s. sayfa numaraları). Yayın 

yeri: Yayınevi.

Vural, G.(2015). Doğum Eylemi. Taşkın, L. (Ed.).Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği (s. 

325–363). Ankara: Akademisyen Kitapevi.

6. Bilimsel Dergi Makalesi - Tek Yazarlı:

Yazar, A. (Yayın Yılı). Makale adı. Dergi Adı, cilt(sayı), sayfa numaraları.

Başaran, N. (1987). AIDS Edinilmiş Bağışıklık Eksikliği Sendromu. Türk Hemşireler 

Dergisi. 1(2):17-22

7. Bilimsel Dergi Makalesi - Çok Yazarlı: 

Yazar, A., Yazar, B., Yazar, C., Yazar, Ç., Yazar, D., Yazar, E. ve diğerleri. (Yayın Yılı). 

Makale Adı. Dergi adı, cilt(sayı), sayfa numaraları.

Hintistan, S., Pekmezci, H., Nural, N., Gülhan Güner, S. (2015) Kemoterapi Alan 

Hastalarda Psikolojik Semptomlar. Cumhuriyet Hemşirelik Dergisi. Cilt 4(1):1-9

8. Bilimsel Dergi Makalesi - Baskıda:

Yazar, A., Yazar, A. (Baskıda). Makale Adı. Dergi adı, cilt(sayı), sayfa numaraları.

İnci,F.H., Erdem M. (Baskıda). Bakım Verme Yükü Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması 

Geçerlilik ve Güvenilirliği. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 11(4): 

85-95. 
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9. Yabancı Dilde Makale:

Yazar, A. (Yayın Yılı). Makale Adı [Makale Adının Türkçesi]. Dergi Adı, cilt(sayı), sayfa 

numaraları.

Tuna A., Unsal Avdal E., Cinar Yucel S., Alp Dal N., Dicle A., Ozkan A., Sezgin H., 

Babacan Gümüş A., San Turgay A. (2014). Degirmenci M., Effectiveness of Online 

Education in Teaching Breast Self-Examination [ Kendi Kendine Meme Muayensini Online 

Öğrenmenin Etkisi ]. Asian Pac J Cancer Rrev,15(7),3227-3231.

10. Popüler Dergi Makalesi - Yazarı Belli:

Yazar, A. (Ay Yıl). Makale Adı. Dergi Adı, cilt, sayfa numaraları.

Kenar, N. (Nisan 2006). Kayıt Dışı İstihdam. Popüler Yönetim. 9, 44–47.

11. Popüler Dergi Makalesi - Yazarı Belli Değil:

Makale Adı. (Ay Yıl). Dergi Adı, cilt, sayfa numaraları.

Yerel Bilginin Küreselleştirilmesi. (Nisan 2006). Focus, 12, 14–17.

12. Gazete Makalesi:

Yazar, A. (Gün Ay Yıl). Makale Adı. Gazete Adı, sayfa numaraları.

Bayar, Y. (04 Nisan 2006). İnsanlık Aptallaşıyor mu? Hürriyet, s. 14.

13. Bildiri - Yayımlanmış:

Yazar, A. (Yayın Yılı). Bildiri Adı. A. Editör (Ed.). Kitap Adı (s. sayfa numaraları). Yayın 

Yeri: Yayınevi.

Korkmaz, M., Yıldırım, Y., Özçelik, H., Fadıloğlu, Ç. (2006). Kırım-Kongo Kanamalı 

Ateşi. 8. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi (s.13-17). Antalya. Yeni Avrasya.

14. Bildiri - Yayımlanmamış:

Konuşmacı, A. (Ay Yıl). Bildiri Adı [Bildiri]. Toplantı Adı, Toplantı Yeri.

Korkmaz M, Fadıloğlu Ç. (Nisan 2007). Akciğer Kanseri Semptom Skalasının Geçerlik 

Güvenirlik Çalışması. Uluslararası Katılımlı 2. Sağlıkta Yaşam Kalitesi Kongresi. 

[Poster+Sözel Bildiri]. Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi, İZMİR.
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15. Poster:

Yazar, A. (Ay Yıl). Posterin Adı [Poster]. Toplantı Adı, Toplantı Yeri. 

Özgür F.,Tuna Malak A., Özkan A., Aksoy C. (Nisan 2011). Öğretme merkezinden 

öğrenme merkezine geçiş: grup çalışmalarında öğrenci merkezli eğitimin değerlendirme 

sonuçları ve öğrenci ürünleri. [Poster bildiri] 10.Uluslararası katılımlı ulusal Hemşirelik 

Öğrencileri Kongresi. Gaziantep.

16. Patent: 

Buluş Yapan, A. (Yayın Yılı). Buluş Adı, Ülke Patent No. Yayın Yeri: Yayınevi.

Kavur, K. H. (2006). Heart flowerpot, U.S. Patent No. D518,755. Washington, DC: U.S. 

Patent and Trademark Office.

17. Danışma Kaynakları - Ansiklopedi Maddesi:

Yazar, A. (Yayın Yılı). Madde Adı. Yapıt Adı (c. cilt numarası, s. sayfa numarası). Yayın 

Yeri: Yayınevi.

Türk Dil Kurumu. (1969). Türkçe sözlük (genişletilmiş baskı). Ankara: TDK.

18. Rapor:

Yazar, A. (Yayın Yılı). Rapor Adı (Rapor No:). Yayın Yeri: Yayınlayan/Hazırlatan Kuruluş.

Devlet Planlama Teşkilatı. (2004). Devlet Yardımlarını Değerlendirme Özel İhtisas 

Komisyonu Raporu (Rapor No: DPT: 2681). Ankara: Devlet Planlama Teşkilatı.

19. Tez:

Yazar, A. (Yayın Yılı). Tez Adı. Yüksek lisans/Doktora/Sanatta yeterlilik tezi, Üniversite 

Adı, Yer.

İnci, H.F. (2006). Bakım Verme Yükü Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması, Geçerlilik ve 

Güvenilirliği. Yüksek lisans tezi, Pamukkale Üniversitesi, Denizli. 

20. Yasa ve Yönetmelikler:

Yasa Adı. (Kabul Edildiği Yıl). Yayın Adı, Sayı, Gün Ay Yıl. 

Hemşirelik Kanunu. (1954). T.C. Resmi Gazete, 8647, 2.3.1954

5846 Sayılı Fikir ve Sanat Yapıtları Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine 

İlişkin Kanun. (1995). T. C. Resmi Gazete, 22311, 12 Haziran 1995.
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21. Elektronik Kaynak - Basılı Kitabın Elektronik Sürümü:

Yazar, A. ve Yazar, B. (Yayın Yılı). Kitap Adı [Elektronik Sürüm]. Yayın Yeri: Yayınevi.

Tusaie, KR., Fitzpatrick, JJ. ( 2012). Advanced practice psychiatric nursing: Integrating 

psychotherapy, psychopharmacology, and complementary and alternative 

approaches.[Elektronik Sürüm].New York. Springer Publishıng Company

22. Elektronik Kaynak - Basılı Makalenin Elektronik Sürümü:

Yazar, A. ve Yazar, B. (Yayın Yılı). Makale Adı [Elektronik Sürüm]. Dergi Adı, cilt(sayı), 

sayfa numaraları.

Kılıçarslan Törüner, E.,, Ayaz, S., Savaşer, S. (2014). Anne Babaların Çocuklarının 

Kiloları Hakkındaki Algıları. [Elektronik Sürüm] Hemşirelikte Araştırma Geliştirme 

Dergisi.16(2): 11-20.

23. Elektronik Kaynak - Makale:

Yazar, A. (Yayın Yılı). Makale Başlığı. Dergi Adı, cilt(sayı), sayfa numaraları. Erişim: Gün 

Ay Yıl, http://ağ adresi

Siedliecki, SL., Good, M. (2006). Effect of music on power, pain, depression and disability. 

Journal of Advanced Nursing, 54(5):553-562, Retrieved 5 Mayıs

2006, from http://www.blackwellsynergy.com/toc/jan/54/5

Promotion of sexual health recommendations for action. (2000). Retrieved 19 Haziran 

2004, from www.sieccan.org/pdf/antigua-2pdf

24. Elektronik Kaynak - Veri tabanında Makale ya da Madde:

Yazar, A. (Yayın Yıl). Makale Adı. Dergi Adı, cilt(sayı), sayfa numaraları. Erişim: Gün Ay 

Yıl, Veri tabanı Adı, Kayıt/Makale No.

Coşkun, T., Bozoklu, S., Özenç A. ve Özdemir, A. (1998). Effect of hydrogen peroxide on 

permeability of the main pancreatic duct and morphology of the pancreas. The American 

Journal of Surgery, 176(1), 53–58. Erişim: 25 Nisan 2006, ScienceDirect.

Bahcet’s syndrome. (2006). Erişim: 03 Nisan 2006, Health and Wellness Resource Center, 

Kayıt No: DU2601001514.
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25. Elektronik Kaynak - Rapor: 

Yazar, A. (Ay Yıl). Rapor Adı (Rapor No). Erişim: Gün Ay Yıl, http://ağ adresi

Devlet Planlama Teşkilatı. (Temmuz 2004). e–Dönüşüm Türkiye Projesi Kısa Dönem 

Eylem Planı: Değerlendirme Raporu (Rapor No: 2). Erişim: 02 Nisan 2006, 

http://212.175.33.22/kdep/rapor/ KDEPHaziran2004.pdf

26. Elektronik Kaynak - Anonim Ağ Sayfası:

Kaynağın Adı. (t.y.). Erişim: Gün Ay Yıl, http://ağ adresi

Bilim Etiği ve Bilimde Sahtekarlık. (t.y.). Erişim: 04 Nisan 2006,

http://www.aek.yildiz.edu.tr/bilim.htm

27. Elektronik Kaynak - Ağ Sitesinden Erişilen Ağ Sayfası: 

Yazar, A. (Yayın Yılı). Sayfa Adı. Erişim: Gün Ay Yıl, Ağ Sitesi Adı: http://ağ adresi

Gordon, C. H., Simmons, P. ve Wynn, G. (2001). What it is, and how to avoid it. Erişim: 

04 Nisan 2006, University of British Columbia Ağ Sitesi:

http://www.zoology.ubc.ca/bpg/Advising/ Plagiarism.htm

28. Elektronik Kaynak - Ağ Sitesi: 

Site ya da Yayınlayan Kuruluş Adı. (Yayın Yılı). Erişim: Gün Ay Yıl, http://ağ adresi

Tema Vakfı. (t.y.). Erişim: 04 Nisan 2006, http://www.tema.org.tr

29. Elektronik Kaynak - Haber, Tartışma Grubu ya da Forum İletisi: 

Yazar, A. (Gün Ay Yıl). İleti Konusu [İleti No]. Erişim: Haber/Tartışma Grubu/Forum Adı, 

http://ağ adresi

Işık, E. (5 Kasım 2003). Bitki Kütüphanesi [İleti No: 8]. Erişim: Kutup–L, 

http://listproc.metu.edu.tr.9000/reguser/archives/KUTUPL/kutupl.log200311/msg00008.ht

ml
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16. Son Bölüm 

 16.1. Ekler

Ekler kısmı EKLER yazısının yazıldığı bir kapak ile başlamalı, etik kurul kararı, tezde 

kullanılmış veri / kayıt formları / anket formları / vb. belgeleri içerir. Ayrıca araştırmacı 

isterse ham verilerini ve patent/telif hakkı izinlerini de ekler bölümüne yerleştirebilir. Her 

ekin bir başlığı olmalı ve harf veya rakamlarla numaralandırılmalıdır.

 16.2. Özgeçmiş

Tezi hazırlayan yüksek lisans veya doktora öğrencisinin kısa bir özgeçmişi (EK-9), EKLER 

bölümünde yer alan “ÖZGEÇMİŞ” formatına uygun şekilde hazırlanmalıdır.

17. Yürürlük

Tez kılavuzu, SANKO Üniversitesi Senatosunda kabul edildiği tarih itibariyle yürürlüğe 

girer. 

18. Yürütme 

Tez kılavuzu hükümlerini SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü yürütür.

EKLER

EK-1 Tez Önerisi Hazırlama Kılavuzu

EK-2 Tez Biçimsel Değerlendirme

EK-3 Dış Kapak

EK-4 İç Kapak

EK-5 Cilt Sırtı

EK-6 Tez Onay Sayfası (Yüksek Lisans)

EK-7 Tez Onay Sayfası (Doktora)

EK-8 Etik Beyan

EK-9 Özgeçmiş
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            EK-6  


TEZ ONAY SAYFASI (Yüksek Lisans) 


Anabilim Dalı      :      


Program   :      


Tez Başlığı   :      


Öğrenci Adı-Soyadı  :      


Savunma Sınav Tarihi :      


 


Yukarıda adı geçen tez, Jürimiz tarafından yapılan tez sınavında, başarılı bulunarak 


kabul edilmiştir.  


 


Tez Sınav Jürisi 


Ünvanı  Adı  Soyadı (Üniversitesi,  Fakültesi,  Anabilim Dalı)                                   İmzası 


1.      


 


2.      


 


3.      


 


 


Bu tez SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü tarafından YÜKSEK LİSANS TEZİ 


olarak onaylanmıştır. 


 


Prof. Dr. Ayşen BAYRAM 


Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü 
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EK-9 


ÖZGEÇMİŞ 


 


 


 


 Adı    Soyadı   


 Doğum Yeri    Doğum Tarihi   


 Uyruğu    Telefon  


 E-mail    


Eğitim Düzeyi 


 Mezun Olduğu Kurumun Adı Mezuniyet Yılı 


Yüksek Lisans   


Lisans   


İş Deneyimi  


 Görevi  Kurum   Süre (Yıl - Yıl) 


1    


2    


3    


 


Yabancı Dilleri Girdiği Ulusal  


Sınav Adı ve Notu 
Girdiği Uluslararası Sınav Adı ve Notu 


   


   


 


 Sayısal Eşit Ağırlık Sözel 


ALES Puanı     


(Diğer)   Puanı    


 


Bilgisayar Program Bilgisi Kullanma Becerisi* 


  


*Çok iyi, iyi, orta, zayıf olarak değerlendiriniz. 


Yayınlar : Diğer Bilimsel Faaliyetler (yayın, kongre bildirisi vs.) 


Hobiler : 


 


FOTOGRAF 








EK-8  


ETİK BEYAN 


 


SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kurallarına uygun olarak 


hazırladığım bu tez çalışmasında; 


 Tez içinde sunduğum verileri, bilgileri ve dokümanları akademik ve etik kurallar 


çerçevesinde elde ettiğimi, 


 Tüm bilgi, belge, değerlendirme ve sonuçları bilimsel etik ve ahlak kurallarına uygun 


olarak sunduğumu, 


 Atıfta bulunduğum eserlerin tümünü kaynak olarak gösterdiğimi, 


 Kullanılan verilerde herhangi bir değişiklik yapmadığımı, 


 Bu tezde sunduğum çalışmanın özgün olduğunu, bildirir, aksi bir durumda aleyhime 


doğabilecek tüm hak kayıplarını kabullendiğimi beyan ederim. 


 


 


İmza 


Öğrencinin Adı Soyadı 


-- /-- /20-- 


 








EK-2
SANKO ÜNİVERSİTESİ


SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ


TEZ BİÇİMSEL DEĞERLENDİRME LİSTESİ


Tezin Adı:


asd


TEZ BİÇİMSEL DEĞERLENDİRME LİSTESİ ONAY
1. Dış ve iç kapakta yazım kılavuzuna uygun şekilde kurum, tez başlığı, program, yüksek 
lisans/doktora, öğrenci ismi, danışman(lar), basım yeri ve yılı bilgileri bulunmaktadır.


2. Tez kapağı sırt kısmına kılavuzda belirtilen şekilde yazıldı.


3. Tez Onay sayfası kılavuzda belirtildiği şekilde hazırlandı.


4. Ön sayfalara i, ii, iii şeklinde küçük Roma rakamları verildi.


5. Sayfa numaraları kılavuzda belirtildiği şekilde verildi.


6. Ana metin harf büyüklüğü 12 punto olacak şekilde basıldı.


7. Ana metin satır aralığı 1.5 olacak şekilde yazıldı.


8. Sayfa düzeni kılavuzda belirtildiği şekilde yapıldı.


9. Dizinler kılavuzda belirtildiği gibi sıralandı.


11. Ekler kılavuzda belirtildiği gibi verildi.


12. Özgeçmiş bulunmaktadır.


13. DOKTORA Tezleri İçin Yayın Beyan Sayfası eklendi.


16. Özet, İngilizce Özet (Abstract) mevcuttur.


17. İçindekiler dizini, kılavuzda belirtildiği şekilde sıralandı.


18. Giriş bölümünün sonuna tezin amacı yazıldı.


20. “Araştırma ve Yayın Etiği” okundu, tez yazımı etik kurallara uygun olarak 
gerçekleştirildi.
21. İnsan fotoğrafı kullanılan tezler için; “Resim Çekimi ve Kullanımı Yayın Hakkı Devir
Sözleşmesi Formu” dolduruldu, tezin “Ekler” kısmında sunuldu.


14. Etik kurul raporu ve ilgili başvuru evrakı mevcuttur.


15. Tez, Giriş, Genel Bilgiler, Gereç-Yöntem, Bulgular, Tartışma, Sonuç ve Öneriler ve 
Kaynaklar olarak biçimlendirilmiştir.


19. Kuramsal Bilgiler ve Kaynak Taramaları bölümünün sonuna “Hipotez/Hipotezler” 
olacak şekilde bir alt başlık yapıldı ve tezin hipotez /hipotezleri yazıldı.


10. Kaynaklar listesinde, her kaynağa numara verildi. Kaynak gösterme ilkelerine ve 
künye kurallarına uygun şekilde yazıldı.


İmza
Öğrencinin Adı Soyadı


Tarih


İmza
Danışmanın Adı Soyadı


Tarih
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SANKO ÜNİVERSİTESİ


SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ


YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA


TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA KILAVUZU


Tez önerisi öğrencinin yapacağı tez çalışmasını ana hatlarıyla tanımlandığı bir dokümandır. 


Ayrıca tez önerisi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 18 ‘inci maddesi uyarınca tüm 


doktora programları için zorunlu tutulmuştur. Üniversitemizde yüksek lisans yapan 


öğrencilerin, tez önerisi savunma sınavına girmeseler de tez önerisi hazırlamaları 


istenmektedir.


Tez önerisi (taslak plan) araştırma boyunca gelişerek değişecek olan bir plandır. Tez önerisi 


hazırlamanın en önemli yararı araştırma kurgusunun baştan sağlam kurulmasıdır. Ayrıca 


araştırma ile ilgili tüm ayrıntıların baştan düşünülerek planlamanın yapılması, sonradan 


yaşanabilecek sorunların en aza indirilmesini sağlar.


Tez önerisi temel olarak giriş ve amaç (problem, araştırmanın amacı, araştırmanın önemi, 


varsayımlar, sınırlılıklar, tanımlar), gereç ve yöntem, çalışma planı, kaynakça ve eklerden 


oluşmaktadır. (Ek-1 Lâhika - 1)


1. Tezin Başlığı


Tezin başlığı, tezin konusunu açıkça yansıtmalı, ilgili veri tabanında taramaya uygun anahtar 


sözcükleri içermelidir. Çok uzun, anlaşılması zor, genel olan tez başlıklarından 


kaçınılmalıdır. Araştırmanın amacı bakımından gerekli görülüyor ise başlıkta araştırmanın 


kapsadığı küme, il, bölge ya da kurum konusunda da bilgi verilebilir. Tezin başlığı gereksiz 


sözcüklerden arındırılmalı, 20 sözcüğü geçmemeye özen gösterilmeli ve ilke olarak Türkçe 


sözcüklerle yazılmalıdır. Örneğin “Kalça Protezi Olan Hastalara Verilen Eğitim ve 


Danışmanlığın Ameliyat Sonrası Sorunları Önlemeye Etkisi Üzerine Bir Araştırma” başlığı 


yerine altı çizili olarak belirtilen sözcükler kaldırılarak “Kalça Protezi Olan Hastalara 


Verilen Eğitim ve Danışmanlığın Ameliyat Sonrası Sorunları Önlemeye Etkisi” olarak ifade 


edilmelidir.


EK-1
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2. Giriş


Bu bölümde; problemin tanımı ve önemi, araştırmanın amacı, araştırma soruları, hipotez- 


hipotezleri ve tanımlar başlıklarına yer verilir.


 2.1. Problemin Tanımı ve Önemi


Bu başlık altında araştırmanın problemi genelden özele aşağıdaki aşamalar içinde tartışılır 


ve mümkünse ayrı alt başlık yapılmaksızın bu aşamaları içerecek bir bütün içinde verilmesi 


beklenir:


 - Araştırmanın Kuramsal Temeli; araştırmanın dayandığı kuramsal çerçeve, varsa 


konuya ilişkin kuramlar ve modeller ile ilgili bilgileri içermelidir.


 - Araştırma Konusunun Özgeçmişi; konuya ilişkin geçmişten bugüne yapılan 


araştırmaya dayalı ya da kuramsal nitelikte yapılan çalışmaların ortaya konulduğu kısımdır. 


Tez konusu ile ilgili daha önce yapılan çalışmalar arasındaki ilişkiler, benzerlikler ve 


farklılıklar ortaya konulmalıdır.


 - Araştırmanın Önemi; bu bölümde neden bu konunun seçildiği gerekçeleri ile 


açıklanır. Toplanan bilgilerin hangi sorunların çözümünde ve nasıl kullanılacağı belirtilir. 


Yapılacak olan araştırmanın, uygulama ya da mesleki kurama katkısı açıklanmalıdır.


 - Problem İfadesi; araştırmanın değişkenlerini, evrenini içermeli, konunun 


araştırılabilirliğini göstermelidir. Soru cümlesi değil, düz cümle ile kurgulanmalıdır. 


Çalışmanın planladığı alandaki temel sorun ve cevap bulması planlanan araştırma sorusu 


(veya soruları) açıkça anlatılmalıdır. Tezin sonunda cevap bulunması planlanan sorular ile 


tez başlığı arasındaki ilişki bu bölümde verilmelidir.


 Örnek Problem İfadesi


Araştırmanın problemi; Kalça Protezi Olan Hastalara Verilen Eğitim ve Danışmanlığın 


Ameliyat Sonrası Sorunları Önlemeye Etkisini belirlemektir.


 2.2. Araştırmanın Amacı


Araştırmanın amacı, problemin nasıl çözüleceğini ifade etme yani sonuçta nelerin 


beklenildiğini baştan ortaya koyma demektir. Araştırmanın genel amacı ve genel amacı 


gerçekleştirebilmek için cevaplanması gereken sorulara ya da test edilecek hipotezlere yer 


verilir. Araştırmanın amacı; ortaya konulan problemi, belirtilen varsayımlar ve sınırlılıklar 


çerçevesinde çözecek nitelikte olmalıdır.
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Araştırmada amaç, genel amaç ve gereksinim duyulan verilerin hangi değişkenlerden 


toplanacağını gösteren ayrıntılı alt amaçlar şeklinde ifade edilmelidir. Alt amaçlar 


araştırmacının yanıtını aradığı soru cümleleri ya da sınamayı amaçladığı hipotezler 


biçiminde oluşturulabilir. Tarama türü çalışmalarda, değişkenler arasındaki ilişkileri 


tanımlarken daha çok soru cümleleri, deneysel çalışmalarda ise, hipotezler kullanılmaktadır.


Örneğin, araştırmanın genel amacı, “Kalça Protezi Olan Hastalara Verilen Eğitim ve 


Danışmanlığın Ameliyat Sonrası Sorunları Önlemeye Etkisini İncelemektir” şeklinde 


yazılabilir. Araştırmanın genel amacı doğrultusunda aşağıdaki örnek sorulara yanıt aranmak 


istenebilir:


1. Kalça protezi olan hastalara verilmesi gereken eğitim ve danışmanlık içeriği ne 


olmalıdır?


2. Hangi yöntem kullanılırsa ( video/broşür) verilen eğitim ve danışmanlık daha etkili olur?


3. Kalça protezi olan hastalarda ameliyat sonrası önlenmesi beklenen sorunlar nelerdir?


Örnek araştırma hipotezi:


Kalça protezi olan hastalara video yöntemi ile verilen eğitim ve danışmanlığın, ameliyat 


sonrası sorunları önlemeye etkisi broşür yöntemlerden daha yüksektir.


 2.3. Tanımlar


Tanımlar, araştırmanın omurgası niteliğinde olan ve araştırma başlığında anahtar sözcüklerle 


ifadesini bulan terimlerle sınırlı olmalıdır. Buna göre, aynı alandaki araştırmacı ve 


uygulayıcılarda, yanlış anlamalara ve değişik yorumlara neden olmayacak ve araştırmada 


sık kullanılan terimlerin tanımlarının verilmesi uygundur.


3. Gereç ve Yöntem


Yöntem, “belirli bir problemi çözmek için izlenen düzenli yol” şeklinde tanımlanabilir. 


Gereç ve yöntem bölümünde araştırmanın modeli, evreni ve örneklemi, veriler toplanması 


ve uygulanacak analiz yöntemi yer almalıdır.
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 3.1. Araştırmanın Türü


Araştırmanın türü, araştırma sorularına yanıt vermeyi ya da hipotezlerini test etmeyi 


güvence altına alan, verilerin araştırmanın amacına uygun ve ekonomik olarak toplanmasını 


ve çözümlenmesini sağlayan koşulların düzenlenmesidir. Tez önerisinde çalışmada 


kullanılacak araştırma türünün, tanımlayıcı, yarı deneysel, deneysel nitelikte olduğu 


belirtilmelidir. Araştırma türü, araştırmadaki değişkenlerin birbirine göre durumları, 


varsayımların sağlam olması, araştırma sonuçlarının güvenirliği ile doğrudan ilgilidir. Bu 


bakımdan araştırma türüne konu olan değişkenlerin özellikleri ve birbiri ile ilişkileri ayrıntılı 


bir şekilde verilir.


Araştırma türünün özellikleri; seçilme nedeni, araştırma problemi/alt amaçlar dikkate 


alınarak yazılmalıdır. Yöntemle ilgili olarak; araştırma için yerine getirilen ya da araştırmacı 


tarafından düzenlenen koşullar açıklanmalıdır.


Ayrıntılı bilgi için alanda yazılan kitap ve makalelere başvurulmalıdır.


Örnek; Meme kanserli kadınların lenfödem nedeniyle yaşadıkları güçlükleri incelemek 


amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır.


 3.2. Araştırmanın Yeri ve Zamanı


Araştırmanın nerede, ne zaman yapılacağı belirtilmelidir.


 3.3. Evren ve Örneklem


Evren, araştırma sonuçlarının genellemek istendiği objeler, varlıklar bütünüdür. Örneklem 


ise, belli bir evrenden belli kurallara göre seçilmiş, evreni temsil yeterliliği olan bir kümedir. 


Bu kapsamda örnekleme türü, örneklem büyüklüğü, bunun tahmininde kullanılan teknik, 


güven ve hata sınırlarının neler olduğu, gerekçeleriyle açıklanır. Tanımlanan bir evrenden 


belli bir örnekleme yöntemi kullanılarak örneklem seçmenin mümkün olmadığı çalışmalar 


da söz konusu olabilir. Bu durumda araştırmanın katılımcılarının ya da deneklerinin 


“Araştırma grubu” olarak tanımlanması daha doğru olacaktır.
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 3.4. Verilerin Toplanması


Araştırmada, hangi tür (olgusal, yargısal) verilerin, hangi kaynaklardan (belge, insan, diğer), 


hangi tekniklerle (belgesel tarama, gözlem, görüşme vb.) hangi araçlarla, kimler tarafından 


ve nasıl toplanacağı bu bölümde açıklanır. Kullanılan tüm veri toplama araçlarının ekler 


bölümünde verilmesi gereklidir.


Araştırmanın amaçlarına uygun olarak kullanılabilecek hazır bir araç bulunmuyorsa, 


geliştirilmesi veya uyarlanması gerekiyorsa, araç ile ilgili olarak yapılması planlanan 


geliştirme/uyarlama, geçerlik ve güvenirlik çalışmalarına ilişkin açıklamalar verilmelidir. 


Veri toplama araçlarında bize zaman ve enerji kaybı yaşatacak, gereksiz sorulardan 


kaçınılmalı, gerçekten kullanacağımız amacımıza hizmet eden verileri toplamalıyız. 


Araştırmanın amacına hizmet edecek, gerekli soru ve ölçme durumları ise asla göz ardı 


edilmemelidir. Ayrıca veri toplama sürecinde, işlemlerin araştırma etik kurallarına uygun 


olarak yürümesini sağlayıcı ne tür önlemler alınacağı/alındığı da açıklanmalıdır.


 3.5. Araştırmanın Değişkenleri


Araştırmanın bağımlı ve bağımsız değişkenleri belirtilmelidir.


 3.6. Verilerin Değerlendirilmesi


Verilerin nasıl toplanacağı kadar nasıl çözümleneceği ve yorumlanacağının önceden 


belirlenmesi önemlidir. Bu bağlamda nitel ve nicel araştırma teknikleri seçilme gerekçeleri 


ile birlikte tanımlanmalıdır.


 3.7. Araştırmanın Sınırlılıkları


Sınırlılıklar araştırmacının yapmak isteyip de çeşitli nedenlerle yapamadığı durumları 


gösterir. Sınırlılıklar, araştırmacının kendi bilgi, beceri ve olanaklarından 


kaynaklanabileceği gibi, araştırma probleminin değişkenlerine, değişkenlerin kontrolüne, 


yöntemine, ayrılacak zamana ve maliyete ilişkin bazı sınırlılıklar olabilir.


 3.8. Etik Kurul Onayı


Araştırmanın etik kuruldan geçtiği tarih, sayı ve kayıt numarası yazılmalıdır ve Etik Kurulu 


Onay Belgesinin bir nüshası ekte sunulmalıdır.
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 3.9. Çalışma Planı


Araştırmanın hazırlık aşamasından tamamlana değin yapılanlar, tarihleri ile birlikte akış 


grafiği şeklinde belirtilmelidir. (EK-1 Lâhika 2)


 3.10. Araştırmanın Bütçesi


Araştırma bütçesinin kaynağı belirtilmelidir.


4. Kaynakça


Tez önerisini hazırlarken kullandığınız tüm kaynaklar bu Tez Yazım Kılavuzu’nda belirtilen 


şekilde sıralanmalıdır. Kaynakça bölümünde tez önerisinde yararlanılan ve metin içinde 


atıfta bulunulan tüm kaynaklar yer almalıdır.


5. Ekler


Ekler Tez Yazım Kılavuzu’nda belirtilen şekilde verilir.







SANKO ÜNİVERSİTESİ


SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ


YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA


TEZ ÖNERİSİ FORMU


EK-1 Lâhika-1


Anabilim Dalı


Programı


Öğrencinin Adı Soyadı


Danışman Öğretim Üyesi


Tez Başlığı


Anahtar Kelimeler


Kaynakça


Ekler


Problemin Tanımı ve 
Önemi


Araştırmanın Yeri ve 
Zamanı


Araştırmacının Amacı


Tanımlar


Araştırmanın Türü
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m
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ş


Evren ve Örneklem


Verilerin Toplanması


Araştırmanın 
Değişkenleri


Verilerin
Değerlendirilmesi


Etik Kurul Onayı


Çalışma Planı


Araştırmanın Bütçesi


Ortak Danışman Öğretim Üyesi







SANKO ÜNİVERSİTESİ


SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ


YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA


ÖRNEK ÇALIŞMA TAKVİMİ


EK-1 Lâhika-2


FAALİYETLER


Literatür tarama


Anket hazırlama


Ön uygulama (anket)


Anketin son şekli


Veri girişi ve analizi


Tez yazımı


Tezin SBE’ne teslimi


Araştırma verilerinin 
toplanması / anket 
uygulama


Kaynakları tarama ve
not alma


Evren belirleme ve 
örneklem seçimi


Tez konusunun 
netleştirilmese ve geçici 
plan


Derinlemesine 
görüşmeler ve analizi 
(seçilen konuya bağlı)
Deneysel çalışmanın 
planlanması ve
uygulama (seçilen 
konuya bağlı)


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


TEZ DÖNEMİ (AYLARA)








EK-7  


TEZ ONAY SAYFASI (Doktora) 


Anabilim Dalı      :      


Program   :      


Tez Başlığı   :      


Öğrencinin Adı-Soyadı :      


Savunma Sınav Tarihi :      


 


Yukarıda adı geçen tez, Jürimiz tarafından yapılan tez sınavında, başarılı bulunarak 


kabul edilmiştir.  


 


Tez Sınav Jürisi 


Ünvanı  Adı  Soyadı (Üniversitesi,  Fakültesi,  Anabilim Dalı)                                   İmzası 


1.      


 


2.      


 


3.      


 


4. 


 


5. 


 


Bu tez SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü tarafından DOKTORA TEZİ olarak 


onaylanmıştır. 


 


Prof. Dr. Ayşen BAYRAM 


Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü 
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