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T.C. 

SİNOP ÜNİVERSİTESİ 

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 

 

TEZ YAZIM KILAVUZU 

1. GİRİŞ 

Sinop Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nün lisansüstü programlarında hazırlanan tez, dönem 

projesi ve seminerlerin yazımında yönlendirici olmak ve şekilsel standardı sağlamak amacıyla bu 

kılavuz hazırlanmıştır.  

2. GENEL YAZIM PLANI 

2.1. Kâğıdın Özelliği ve Çoğaltma Sistemi 

Tez yazımında kullanılacak kağıtlar A4 standardında (21 cm x  29.5 cm boyutlarında) ve birinci 

hamur beyaz kağıt (80 g/m2) olmalıdır. Yazılar siyah renkte olmalıdır. Çoğaltma fotokopi ile 

yukarıda özellikleri belirtilen kağıt kullanılarak yapılmalıdır. Çoğaltılan nüshalarda yazı ve şekiller 

net ve okunaklı olmalıdır.  

2.2. Kenar Boşlukları ve Sayfa Düzeni   

Yazımda, her sayfanın sol kenarında 3.5 cm, üst kenarında 2,5 cm, alt ve sağ kenarlarda 2 cm 

boşluk bırakılmalıdır. Sağ kenarda tüm satırlar aynı hizada bitirilmelidir. Tez, kağıdın yalnız bir 

yüzüne yazılmalıdır.  

2.3. Yazı Özelliği 

Tez,  bilgisayarla güncel bir program ile yazılmalıdır. Yazı karakteri olarak "Times New Roman" 

seçilmeli ve harf büyüklüğü tezin tamamında "12 punto" olmalıdır. Şekil, çizelge, dipnotlarda, alt-

üst karakterlerde gerektiğinde harf büyüklüğü “10, 9 ya da 8 punto” olabilir. Daha küçük harf 

büyüklüğü kesinlikle kullanılmamalıdır. Tezde gerekirse (özellikle Latince isimlerde) italik yazı 

şekli kullanılabilir. Bunun dışında diğer yazı türleri kullanılmamalıdır. Yazımda noktalama 

işaretlerinden (. , ; ? vb.) sonra bir karakter boşluk bırakılmalıdır. Bilgisayar ortamında 

oluşturulması mümkün olmayan şekiller teknik resim ilkelerine göre çizilmeli, yazı ve semboller 

şablonla yazılmalıdır. Şekillerde elle düzeltme yapılmamalıdır. 

2.4. Satır Aralıkları ve Paragraf Girintisi 

Yazımda 1.5 satır aralığı kullanılmalıdır. Bölümler, ana başlıklar ile alt düzey başlıklardan önce ve 

sonra bir satır aralığı boşluk bırakılmalıdır.  Şekil, çizelge ve denklemlerden önce ve sonra 1.5 satır 
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aralığı, şekil ve şekil alt yazısı ile çizelge ve çizelge üst yazısı arasında 1 satır aralığı bırakılmalıdır. 

Şekil alt yazıları, çizelge üst yazıları, çizelge içi, dipnotlar, alıntılar ve kaynaklar 1 satır aralığı ile 

yazılmalıdır. Bölümler ve/veya ana başlıklar yeni bir sayfadan başlamalıdır. Paragraf başlarında 

paragraf girintisi bırakılmamalıdır. 

2.5. Sayfaların Numaralandırılması   

Sayfa numaraları altbilgi olarak sayfa altında ve ortada (yatay sayfalarda yatay ortalanarak) 11 

punto olarak yazılmalı; kapak sayfalarından içindekiler sayfasına kadar (kapak sayfaları, tez onay 

sayfası, etik onay sayfası) numara verilmez. İçindekiler sayfasında başlayarak “giriş” bölümüne 

kadar olan sayfalar "i, ii, iii, …" şeklinde küçük harf Roma rakamları ile; Giriş bölümü ile başlayan 

tez metni, Ekler ve Kaynaklar ise"1, 2, 3,..."şeklinde numaralanmalıdır. Sayfa numaralarının 

önünde ve arkasında herhangi bir karakter kullanılmamalıdır.  

2.6. Anlatım  

Tez kolay anlaşılır, düzgün bir Türkçe ile yazım kurallarına ve araştırma alanına uygun bilimsel bir 

dille yazılmalıdır. Noktalama ve yazım kuralları için Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzu ve Türkçe 

Sözlüğü esas alınmalıdır. Anlatım, üçüncü şahıs ağzından yapılmalı, kısa ve öz cümleler 

kullanılmalıdır.  

2.7. Bölüm ve Alt Bölümler   

Birinci derece bölümler yeni bir sayfada başlamalı ve sayfa başına ortalanmalıdır. Birinci derece 

bölüm başlıkları (12 punto) BÜYÜK HARF ile alt bölüm başlıkları her kelimenin ilk harfi Büyük 

Harf, diğerleri küçük harflerle yazılmalıdır. Alt derece başlıklarda "ve/veya/ile" gibi bağlaçlar 

varsa, bunların tümü küçük harflerle yazılmalıdır. Üçüncü derece başlıklarda, her kelimenin ilk 

harfi Büyük Harf, diğerleri küçük harf olmalıdır. Dördüncü derece alt bölüm başlığı kullanılıyorsa 

üçüncü derece alt bölüm başlığı gibi yazılmalıdır. Dördüncü dereceden daha ileri derecede alt 

bölüm başlığı kullanılmamalıdır. Alt bölümler paragraf başlarından başlamalı ve koyu renkte 

olmalıdır.  

Bölüm ve alt bölüm başlıkları içindekiler sayfasına görünen hariç tez içerisinde aşağıdaki gibi 

numaralanmalıdır.  

Örnek 

1. BİRİNCİ DERECE BÖLÜM BAŞLIĞI (BÜYÜK HARF, 12 PUNTO- KOYU-ORTALI) 

1.1. İkinci Derece Bölüm Başlığı (Kelime Baş Harfleri Büyük, 12 Punto, Koyu) 

1.1.1. Üçüncü Derece Bölüm Başlığı (Kelime Baş Harfleri Büyük, 12 Punto, Koyu) 
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1.1.1.1. Dördüncü Derece Bölüm Başlığı (Kelime Baş Harfleri Büyük, 12 Punto, Koyu) 

2.8. Dipnotlar  

Tezin herhangi bir sayfasında, gerekli açıklamalar sayfanın altında “Dipnot” olarak verilebilir. 

Soldan sağa sayfanın ortasına kadar çizilen sürekli bir çizgi ile dipnotlar ana metinden ayrılmalıdır. 

Dipnotların yazımında sayfa altında bulunması gereken boşluğun (2.5 cm) korunmasına dikkat 

edilmelidir. Dipnotlar 1 tam aralıkla ve 10 punto büyüklüğünde yazılmalıdır.   

2.9. Alıntılar 

Yazar çalışmasında kullandığı diğer yazarlara ait tüm bilgiler için kaynak gösterir. Kaynak 

gösterilmeden dolaylı veya dolaysız alıntılar bilimsel etiğe uygun değildir.   

Alıntı yapılırken kaynak göstermeden veya uygun olmayan şekilde yapılan alıntılar; bilimsel 

saptırma (bilinçli olarak sahtekârlık) veya kaynak göstermeden aynısıyla kopya (intihal) olarak 

nitelendirilir. Kaynak kullanımı aşağıda ayrıntılı olarak verilmiştir. 

Tez metni içerisinde başka kaynaktan alınmış bir bölüm aynen aktarılmak isteniyorsa, bu alıntı 

tırnak içerisinde “........” koyu ve satır aralıkları 1 tam aralık olarak yazılmalıdır.  

2.10. Semboller ve Kısaltmalar  

Tezde semboller kullanılmış ise, "SEMBOLLER ve KISALTMALAR LİSTESİ” başlığı ve 

“SEMBOLLER” alt başlığı altında alfabetik sıraya göre yazılmalı ve açıklanmalıdır. Birimler için 

SI (System Internationale) standardı kullanılmalıdır. Birimlerin sembolleri için de aynı standarttan 

yararlanılmalı; birim gösteren sembolün sonuna nokta konulmamalıdır. 

Tezde çok kullanılan ve birden fazla sözcükten oluşan terimler için baş harfleri kullanılarak 

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

açıklanmalıdır. Yapılan kısaltmalar sembollerde olduğu gibi alfabetik sıraya göre 

"KISALTMALAR” alt başlığı altında verilmelidir. Sembollere ve kısaltmalara ilişkin listelerin 

bulunduğu sayfalar, İÇİNDEKİLER sayfasından sonra yer almalıdır. 

2.11. Şekiller ve Çizelgeler  

Tez içinde anlatıma yardımcı olacak biçimde şekiller ve çizelgeler konulabilir. Tezde yer alan 

fotoğraf, çizim, grafik, harita v.b. “Şekil” adı altında toplanmalı ve numaralandırılmalıdır. Tezde 

gerektiğinde renkli şekiller kullanılabilir.  

Şekil ve çizelge başlıkları olabildiğince kısa ve açıklayıcı olmalıdır. Çizelge başlıkları çizelgenin 

üstüne yazılmalı; çizelge başlığı ile çizelge çizgisi arasında kullanılan aralığa göre bir fazla boşluk 

bırakılmalıdır. Şekil başlıkları ise şeklin altına yazılmalı; şekil altı başlığı ile şeklin alt kenarı 
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arasında da kullanılan aralığa göre bir fazla aralık boşluk bırakılmalıdır. Çizelge üst ve şekil alt 

yazıları paragraf girintisi yapılmadan sola dayalı olarak yazılmalıdır. Başlıkların bir satırı aşması 

halinde, ikinci ve onu izleyen satırlar birinci satır başı ile aynı kolonda başlamalıdır. Çizelge ve 

şekil başlıklarının sonuna nokta veya virgül konmamalıdır. Başlıklarda tek aralık kullanılmalıdır.  

Her şeklin ya da çizelgenin bulundukları bölüme uygun bir numarası bulunmalıdır. (Örneğin 1. 

bölümde geçen şekil numaraları  Şekil 1.1.,  Şekil 1.2. şeklinde;  çizelge numaraları Çizelge 1.1., 

Çizelge 1.2. şeklinde yazılmalıdır.) Şekil ve çizelgelerde yer alacak tüm çizgi, işaret, simge, rakam 

ve yazıların okunacak büyüklükte olmasına dikkat edilmelidir. Şekilde büyütme veya küçültme 

yapıldıysa oranları belirtilmelidir.  

Tezde yer alan tüm şekil ve çizelgelerden metin içerisinde söz edilmelidir. Şekiller ve çizelgeler 

metinde ilk değinildikleri sayfa üzerinde veya bir sonrakinde yer almalıdır. Şekil ve çizelgelerin 

yerleştirilmelerinde sayfa kenarlarında bırakılması gerekli kenar boşlukları aşılmamalıdır. Aşma 

zorunluluğu durumunda ya küçültme yapılmalı ya da Ek'te sunulmalıdır. Tez metni içinde sayfaları 

katlanmış şekil ve çizelge olmamalıdır. Bir sayfadan uzun olan çizelgeler tez metni içinde 

bulunmak zorunda ise bir sayfa boyutunda (uygun bir yerden) bölünmeli; en dip sağ alt köşeye 

kenar boşluklar sınırı içinde kalmak şartıyla (Devamı arkada)  şeklinde bir dipnot yazılmalıdır. 

Grafik olarak hazırlanan şekillerin sade ve kolay anlaşılır olmasına özen gösterilmelidir. 

Tezde kullanılan çizelgeler ve şekiller bir başka kaynaktan alınmış ise bu durum Çizelge üst ve 

Şekil alt yazısında belirtilmelidir.   

2.12. Denklemler   

Denklemler, sola dayalı olarak yazılmalı ve ilgili bölüm içinde sıra ile numaralandırılmalıdır. Bu 

numaralar [(1.1), (1.2), ...., (2.1), (2.2), ...]  şeklinde satırın en sağına yazılmalıdır. Gerekiyorsa aynı 

denklemin alt ifadeleri (1.1a), (1.1b) gibi gösterilebilir.           

2.13. Kaynak Gösterme (Atıfta Bulunma) 

Tez metni içinde verilen (atıfta bulunulan) her kaynak, tezin KAYNAKLAR bölümünde mutlaka 

yer almalıdır. Tez metni içinde kaynak gösterme "Yazarın Soyadı ve Yıl" sistemine göre 

yapılmalıdır. Eserin yazarının yalnız soyadı ve yayınlandığı yıl yazılmalı, yazar adından sonra 

virgül (,) konulmalıdır. Yazarın soyadının yalnız ilk harfi büyük diğer harfleri küçük olmalıdır. 

Aynı yazarın değişik yıllardaki yayınları aynı anda kaynak olarak gösteriliyorsa yayın tarihleri 

eskiden yeniye doğru sıralanmalı ve tarihler arasına virgül (,) konulmalıdır. Aynı yazarın aynı yıl 

içerisinde yaptığı birden fazla eserden alıntı yapılmışsa yılların yanına a, b, c, .... konulmalıdır. 

Yazarı iki kişi olan kaynaklarda, yazar soyadları arasında  "ve" bağlacı kullanılmalıdır. İkiden fazla 

yazarlı eserler kaynak gösterildiğinde ilk yazarın soyadından sonra "ve arkadaşları" anlamına gelen 

"ve ark." kısaltması kullanılmalıdır. Metin içinde kaynaklardan söz etme aşağıdaki şekillerde 

olabilir: 
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1. Metin içerisinde kaynaklardan söz ederken yazarın soyadı cümlenin öznesi olarak 

kullanılır ve tarih parantez içerisinde gösterilir. Bu tip kaynak gösteriminde "a" ve "e" takıları yayın 

yılına göre değil, yazar soyadına göre seçilmelidir. 

ÖRNEK 

Alpbaz (2005)’a göre birçok ülkede su ürünleri gıda zincirinde çok önemli bir yere sahiptir.  

Alpbaz (2005), birçok ülkede su ürünlerinin gıda zincirinde çok önemli bir yere sahip olduğunu 

bildirmektedir. 

2. Yazarın soyadı ve tarih cümle sonunda parantez içerisinde verilir.   

ÖRNEK 

Birçok ülkede su ürünleri gıda zincirinde çok önemli bir yere sahiptir (Alpbaz, 2005). 

  3. Kaynak bir başka yayın içerisinde kaynak olarak veriliyorsa, bu durum iki farklı şekilde 

gösterilebilir.   

ÖRNEK 

Dağdelen ve Ünver (2004)’in bildirdiğine göre Baytop (1994), Çörtükotu’nun yörelere göre 

“Tarhanaotu”, “Turşuotu”, “Çöyür”, “Çövürdük” ve “Çördük” gibi isimler alabildiğini belirtmiştir.  

Çörtükotu yörelere göre “Tarhanaotu”, “Turşuotu”, “Çöyür”, “Çövürdük” ve “Çördük” gibi isimler 

alabilmektedir (Dağdelen ve Ünver, 2004; Baytop (1994)’tan).  

4. Tez içerisinde sözlü ve yazılı görüşmelere yer verildiğinde aşağıdaki örnekte olduğu gibi 

gösterilmelidir.  

ÖRNEK 

Ülkemizde gıdalara yönelik yasal düzenlemeler ve buna bağlı olarak gıda kontrolüne ilişkin 

yaklaşım biçimleri irdelendiğinde, temel olarak üç farklı dönemden söz edilebilir (Sözlü görüşme 

A. Aytaç, 2007).  

Ülkemizde gıdalara yönelik yasal düzenlemeler ve buna bağlı olarak gıda kontrolüne ilişkin 

yaklaşım biçimleri irdelendiğinde, temel olarak üç farklı dönemden söz edilebilir (Yazılı görüşme 

A. Aytaç, 2007). 

5. İnternet kaynaklarının metin içinde kullanılması:   
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Değinilen belge ya da bilgi, internet üzerinden sağlanmış ise kaynak metin içinde Anonim ve yıl 

belirtilerek gösterilmelidir (Örnek: Anonim, 2009). Aynı yıla ait kaynaklar a,b,c şeklinde verilebilir 

(Örnek: Anonim, 2009a; Anonim, 2009b).  

6. Tez içerisinde bir kurum tarafından yayınlanan ve yazarı belirtilmeyen kaynaklardan 

yararlanıldıysa, alıntı kurum adı ve tarih ile verilmelidir.   

ÖRNEK:  

Dünyada toplam su ürünleri üretimi yaklaşık olarak 143.64 milyon ton olup bu miktarın 51.65 

milyon tonu kültür balıkçılığı, 91.99 milyon tonu ise doğadan avcılık yolu ile karşılanmaktadır 

(FAO, 2006). 

7. Aynı yerde birkaç kaynak verilirse, kaynaklar tarih sırasına göre verilmeli ve tarihlerden 

sonra noktalı virgül (;) konularak kaynaklar ayrılmalıdır.  

ÖRNEK: 

Mumya hastalığı, yumuşak çürüklük ve Lamel damla hastalığı gibi hastalıklar da değişik 

Pseudomonas türleri tarafından oluşturulmaktadır (Fletcher, 1979; Bora ve ark., 1996).   

3. TEZ GENEL İÇERİK 

3.1. Dış Kapak (Cilt) 

Tez, Ek-1 ’de yer alan kapak şablonu kullanılarak cilt ettirilir. 

3.3. İç Kapak Sayfası 

İç kapak Ek-2’de yer alan şablona göre düzenlenir. İç kapakta sayfa numarası yer almaz. 

3.4. Tez Kabul Sayfası   

Kabul sayfası, Ek-3’de yer alan şablona uygun olarak düzenlenmelidir. Jürinin 3 kişiden oluşması 

durumunda, boş üye bilgileri silinmelidir. Seminer ve dönem projesinde de bu sayfa yer alacak ve 

sadece danışmanın adı ve imzası (Enstitü müdürünün adı ve imzası bulunmaz) bulunacaktır. Jürinin 

3 üyeden oluşması durumunda boş üye bilgilerini siliniz. Sayfa numarası verilmez. 

3.5. Etik Beyanı 

Tezin etik kurallar çerçevesinde hazırlandığında ilişkin yazarın beyanıdır. Ek-4’de yer alan şablona 

göre düzenlenmelidir. Sayfa numarası verilmez. 

3.6. İçindekiler  
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Tez içerisinde yer alan bölüm- alt bölüm ve bunların hangi sayfalarda bulunduğunu gösterir. Tezde 

yer alan bütün başlıklar, metin içerisindeki şekliyle kısaltma yapılmadan, sayfa sırasına göre 

verilmelidir. İÇİNDEKİLER başlığı tümüyle büyük harflerle sayfa ortalanarak yazılmalıdır. 

İçindekiler sayfasında bölüm ve alt bölüm başlıkları aşağıdaki örneğe göre yazılmalı ve 

numaralandırılmalıdır. Sayfanın sağ üst köşesinde “Sayfa”  başlığı konur. Sayfa numaraları, son 

rakamlar alt alta gelecek biçimde yazılmalıdır. İki veya daha fazla satır halindeki başlıklarda son 

satırın karşısına sayfa numarası verilmelidir. Paragraflar arası 1.5 satır, içindekiler listesi 11 punto, 

ana başlıklar büyük harf alt başlıkların ilk harfleri büyük olmalıdır. Örnek: 

 

3.7. Semboller ve Kısaltmalar Listesi  

Tezde geçen sembol ve kısaltmalara ilişkin açıklamaların yer aldığı listedir. SEMBOLLER ve 

KISALTMALAR LİSTESİ başlığı büyük harflerle ve sayfa ortalanarak yazılmalıdır. Bu başlığın 

altına sola dayalı olarak SEMBOLLER yazılarak tezde kullanılan semboller sayfanın sol 

kenarından başlamak üzere alt alta yerleştirilmeli ve en uzun sembol adı esas alınarak sabit bir 

boşluk bırakılmalı ve karşısına açıklaması yazılmalıdır.  
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Kısaltmalar, KISALTMALAR başlığı altında SEMBOLLER kısmındaki düzene uygun olarak 

verilmelidir. 

3.8. Şekiller Listesi 

Tezde geçen şekil ve çizelge başlıklarının yer aldığı listedir. ŞEKİLLER ve ÇİZELGELER 

LİSTESİ başlığı büyük harflerle ve sayfa ortalanarak yazılmalıdır. Bu başlığın altına sola dayalı 

olarak ŞEKİLLER yazılarak tezde kullanılan şekil başlıkları sırasıyla yazılır. Listedeki şekil 

başlıkları tez metni içindeki şekil başlıkları ile aynı olmalıdır.  

3.9. Çizelgeler Listesi 

ÇİZELGELER başlığı da ayrı bir sayfadan başlanarak sola dayalı olarak yazılır. Bu başlık altında 

tez metni içerisinde geçen bütün çizelge başlıkları liste halinde verilmelidir. Çizelgeler listesindeki 

başlıklar tez metni içindeki başlıklarla aynı olmalıdır. 

3.10. Tablolar Listesi 

Tezde geçen tabloların yer aldığı listedir. TABLOLAR LİSTESİ başlığı büyük harflerle ve sayfa 

ortalanarak yazılmalıdır. Tezde kullanılan tablo başlıkları sırasıyla yazılır. Listedeki tablo başlıkları 

tez metni içindeki tablo başlıkları ile aynı olmalıdır.      

3.11. Özet 

Tezin anahtar kelimelerini de içeren bu bölüm bir sayfayı geçmeyecek şekilde Ek-5 şablona göre 

yazılmalıdır. Özette tezin amacı, deneme materyali, kullanılan yöntem ve önemli sonuçların 

tanıtımı yapılır. Özette kaynak gösterilmemelidir.  

3.12. Abstract  

Ek-6’de yer alan şablona göre hazırlanır. 

3.13. Teşekkür 

Teşekkür sayfası bir sayfayı geçmemelidir. Tez çalışmasının yapımı ve rapor haline getirilişinde 

doğrudan katkısı olanlar ile görevi olmadığı halde dolaylı da olsa katkısı olan kişi ve kurumlara 

teşekkür edilebilir. Teşekkür edilen kişilerin unvanı (varsa), adı, soyadı, görevli olduğu kuruluş 

(tırnak içinde) ve çalışmaya katkısı kısa ve öz olarak belirtilmelidir. Şablon olarak Ek-7 

kullanılabilir. 

Tez çalışması bir proje (BAP, TÜBİTAK, SANTEZ, vb.) kapsamında gerçekleştirilmiş ise, 

projenin adı, proje numarası ve ilgili kuruluşun adı mutlaka bu sayfada belirtilmelidir.  

3.14. Tez Metin İçeriği 
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Tez metin içeriğinin düzenlenmesinde aşağıdaki bölüm başlıkları kullanılmalıdır.  

1. GİRİŞ 

2. GENEL BİLGİLER  

3. MATERYAL VE YÖNTEM 

4. BULGULAR VE TARTIŞMA 

5. SONUÇ (ve ÖNERİLER) 

Gerekli ise her ana başlık alt bölümlere ayrılabilir.  

3.14.1. Giriş 

Bu bölümde, önce konuyu tanıtıcı bilgiler verildikten sonra araştırmanın amacı ve kapsamı açıkça 

belirtilmelidir. Konunun ele alınma nedeni, çalışma materyalinin genel durumu, konunun 

güncelliği ve önemine ilişkin bilgiler de verilebilir.  

3.14.2. Genel Bilgiler  

GENEL BİLGİLER bölümü, tezin dayandığı kuramsal bilgiler ya da tezde incelenen materyalin 

tanıtıldığı bölümdür. Bu bölümde konu ile ilgili bazı temel kuramsal bilgiler ve gerekli açıklamalar 

verilebilir. Gerektiğinde bu bölüm alt bölümlere ayrılabilir. Ele alınan konuda daha önce yapılan 

çalışmaların kısa özetler halinde tanıtıldığı LİTERATÜR ÖZETİ bölümü ise gerekli görülürse ayrı 

bir başlık halinde verilebilir. Literatür özeti, geçmişten bugüne tarih sırası ile verilmelidir.  

3.14.3. Materyal ve Yöntem  

Kullanılan materyal ya da materyallerin açıklandığı bölüm, MATERYAL alt başlığında 

verilmelidir. Kullanılan materyalin bütün özellikleri, örneğin alındığı yer, alınma şekli, zamanı, 

gördüğü işlemler, uğradığı değişiklikler ile araştırmanın başından sonuna kadar olan durumları 

açıklanmalıdır. Gerekirse MATERYAL alt başlığı da ikinci, üçüncü ve dördüncü dereceden bölüm 

ve alt bölümlere ayrılabilir. 

Araştırmanın yürütülmesinde kullanılan teknikler YÖNTEM alt başlığı altında verilmelidir. 

Araştırma sırasında uygulanan bütün yöntemler bildirilmeli ve açıklanmalıdır. YÖNTEM alt 

başlığı da ikinci, üçüncü ve dördüncü dereceden bölüm ve alt bölümlere ayrılabilir. Kullanılan 

yöntemler, modeller, cihazlar, malzemeler ve yapılan işlemler bu bölümde açık ve anlaşılır şekilde 

anlatılmalıdır.  

3.14.4. Bulgular  
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Konunun anlaşılmasını kolaylaştırmak için elde edilen bulguların açıklanmasında şekil ve 

çizelgelerden yararlanılabilir. Ayrıca tez çalışmasında elde edilen bulguların önceki çalışmaların 

bulgularıyla tartışıldığı ve gerekçeleri ile açıklanarak değerlendirildiği bölümdür. 

3.14.5. Tartışma ve Sonuç 

Bu bölümde, tez çalışmasından elde edilen sonuçlar, olabildiğince öz, açık ve yeterli şekilde 

yazılmalıdır. Bu bölüm araştırmadan çıkarılabilecek sonuçların toplu olarak verildiği bölümdür. 

SONUÇLAR bölümünde, çalışmanın amaçlarına ne ölçüde ulaşıldığını belirten bilgiler, değerler ve 

bunların yorumlanması düzenli bir şekilde verilmelidir. Yeterince vurgulama ve anlatımda 

açıklığın sağlanması bakımından sonuçlar, maddeler halinde de verilebilir. Gerektiğinde, benzer 

çalışmalar yapmak isteyenlere iletilmek istenen ve bu konuda yapılması gereken diğer çalışmaları 

içeren öneriler de bu başlık altında verilebilir.  

Gerekli görüldüğünde BULGULAR, TARTIŞMA ve SONUÇ aynı başlık altında da verilebilir. 

3.15. Kaynaklar 

Bu bölümde, tezde kullanılan tüm kaynaklar eksiksiz olarak verilmelidir. Kaynaklar “YAZAR 

SOYADINA GÖRE” alfabetik olarak sıralanmalıdır. Kaynaklar, paragraf girintisi yapılmadan 

sayfanın sol kenarından yazılmaya başlanmalı, ikinci ve daha sonraki satırlar aşağıdaki örneklere 

uygun olarak yazılmalıdır. Birden fazla yazarlı kaynaklarda yazar isimleri arasına “ve“ ya da “and” 

konulmalı ve ayırım virgül ile yapılmalıdır. Makalenin yazımında cümle düzeni (makalenin sadece 

ilk harfi büyük) kullanılmalı, kitap isimlerinin yazımında ise her kelimenin ilk harfi büyük 

yazılmalıdır. 

1. Kaynak bir makale ise aşağıdaki kalıba uygun yazılmalıdır: 

Yazarın soyadı-virgül- ad(lar)ının baş harfi-nokta- yayın yılı - nokta-eserin başlığı-nokta- 

derginin adı (veya varsa uluslararası kısaltması)-virgül-cilt no-parantez içinde-sayı no –iki nokta 

üstü üste- sayfa no -nokta  

Burke, W.F. and Uğurtaş, G., 1974: Seismic interpretation of Thrace basin,  TPAO internal report, 

Ankara, Turkey.  

Burlando, P., Rosso, R., Cadavid, L. G., and Salas, J. D., 1993: Forecasting of Short-term Rainfall 

Using ARMA Models. J Hydrol. Vol. 144, no. 1-4, pp. 193-211. 

2. Kaynak bir bilimsel toplantı kitabı ise aşağıdaki kalıba uygun yazılmalıdır: 

Yazarın soyadı-virgül- ad(lar)ının baş harfi-nokta- yayın yılı - nokta- eserin başlığı-nokta- 

bilimsel toplantının adı -virgül- yapıldığı tarih -virgül- yapıldığı şehir (ve/veya ülke) -nokta- 
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bildiri kitabının adı, (varsa editör/editörlerin adının baş harfi -nokta- soyadı,) –nokta- sayfa 

numaraları –nokta- basıldığı yer- nokta  

Gümüşkesen, A., Yemişçioğlu, F., Tibet, Ü., Çakır, M. 2003. Türkiye’deki bazı zeytin çeşitlerinden 

elde edilen zeytinyağlarının bölgesel olarak karakterizasyonu. Türkiye I. Zeytinyağı 

ve Sofralık Zeytin Sempozyumu, 02-03 Ekim 2003, Çiğli- İzmir. Sempozyum Bildiri 

Kitabı (Editörler: R. Tunalıoğlu, P. Karahocagil). s: 216 -226. TEAE Yayın No: 112.  

Karacal,  I., Kırmızı,  S., Tufenkci,  S.,  Turetken,  I., Çimrin, K.M. 1995. Fluorine contents in 

water, soils and plants on  lake basin. Soil Fertilizer Management. 9th International 

Symposium of CIEC. 25-30 September, Kuşadası, Türkiye.  

Zabunoğlu, S., Karaçal, İ. 1982. Azotlu gübrelemenin marul ve ıspanakta nitrat ve nitrit birikimine 

etkisi. TÜBİTAK VII. Bilim Kongresi, Adana.  

3.Kaynak bir kitap ise aşağıdaki kalıba uygun yazılmalıdır: 

Yazarın soyadı-virgül- ad(lar)ının baş harfi-nokta- yayın yılı - nokta- kitabın adı, -nokta varsa cilt 

numarası -nokta- yayınlayan kitabevi -virgül- yayınlandığı şehir –virgül- sayfa sayısı-nokta 

Düzgüneş, O. 1963. İstatistik Prensipleri ve Metotları. Ege Üni.. Matbaası, İzmir, 364 s.  

Düzgüneş, O., Kesici, T., Gürbüz, F. 1973. İstatistik Metodları. Ankara Üni. Ziraat Fak. Yayınları: 

861, Ders Kitabı, Ankara, 229 s.  

Yanık, T. 1997. Balık Yemi Formülasyonu ve Hazırlanması. Atatürk Üni. Ziraat Fak. Yayınları 

No: 193, Erzurum, 87 s. 

(Kitaptan bir bölüm)  

Buchardt, B., Fritz, P. 1980. Environmental isotopec as environmental and climatological 

indicators. In: P. Fritzand J.C. Fontes (Editors), Handbook of Environmental  Isotope 

Geochemistry 1, Elsevier, Amsterdam, pp. 437-504. 

Karapınar, M., Gönül,  Ş,A. 1999. Hububat ve hububat ürünlerinde mikrobiyolojik bozulmalar, 

patojen mikroorganizmalar ve muhafaza yöntemleri. (Editörler: A. Ünlütürk, F. 

Turantaş), Gıda Mikrobiyolojisi, Mengi Tan Basımevi, 2. Baskı, İzmir, 369-384. 

4. Kaynak bir tez ise aşağıdaki kalıba uygun yazılmalıdır: 

Yazarın soyadı-virgül- adının baş harfi-nokta- tezin bitirildiği yıl- nokta- tezin adı, -nokta- düzeyi 

(yüksek lisans/doktora) -virgül- çalışmanın yapıldığı kuruluşun adı –virgül- şehrin adı –virgül- 

sayfa sayısı- nokta 
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Yaman Dernekbaşı, S. 2008. Gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss) yemlerinde kanola yağını 

kullanma olanakları. Doktora Tezi, Sinop Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Sinop, 

110 s.   

5. Kaynak internetten sağlanmış ise: 

Anonim,  2009. www.tugem.gov.tr/db/sud/sudweb/sazan-alabalik.doc (Erişim tarihi: 01.08.2009) 

6.  Bir kurul ya da kurum tarafından yayınlanan ve yazarı belirtilmeyen kaynaklar: 

AOAC, 1990. Official Methods of Analysis. 15th ed. Assoc. Official Anal.  Chemists, Washington 

DC. 

7. Güncel dergi ve gazete haberi: 

Tayman, E., Ongun, S. 2007. Nükleerde kim neye neden karşı? Tempo, 22 Kasım,  47 (1042), 36-

41.  

Akbaba, G. 2007. Doğal sulardaki mikrokirleticiler. Tübitak, Bilim ve Teknik, Kasım, 480, 72-75. 

8.  Elektronik gazete ve dergi: 

Eyigör, A., Çarlı, K.T., Ünal, C.B. 2004. Kümes hayvanlarının salmonella analizinde Real-Time 

PCR uygulaması. OrLab OnLine Mikrobiyoloji Dergisi  

www.mikrobiyoloji.org/pdf /702040702.pdf (01.04.2004).  

9.  Sözlü ya da yazılı görüşme  

Aytaç, A. 2007,  Sözlü görüşme, Hacettepe Üniversitesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, Beytepe 

06532, Ankara, aytaç@hacettepe.edu.tr  

Aytaç, A. 2007,  Yazılı görüşme, Hacettepe Üniversitesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, Beytepe 

06532, Ankara, aytaç@hacettepe.edu.tr 

Kaynaklar yazılırken aynı yazara ait birkaç kaynak varsa bunlar tarih sırasına göre yazılmalıdır. Bir 

yazarın yalnız kendi adını taşıyan bir çalışması, diğer araştırıcılarla birlikte yaptığı çalışmalardan 

önce yazılmalıdır. 

Bir yazarın aynı yıla ait birkaç makalesi bulunursa bunlar a.,b.,c.,  şeklinde numaralandırılmalıdır.  

Örnek: 

Özkan, B. 2009a. 

Özkan, B. 2009b.      

http://www.tugem.gov.tr/db/sud/sudweb/sazan-alabalik.doc


 13 

3.16. Ekler  

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

dipnot olarak verilemeyecek kadar uzun olan açıklamalar, anket soruları, bir formülün çıkarılışı, 

geniş kapsamlı ve ayrıntılı deney verileri, örnek hesaplamalar, vb. EKLER bölümünde verilmelidir. 

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 İçindekiler listesinde sırasıyla verilmelidir.  

3.17. Etik Kurul Kararı  

Tez çalışmasına başlamadan önce etik kurul gerektirecek çalışmalar için ilgili etik kurullarından 

karar alınmış ise eklenir. 

3.18. İzin Belgesi 

Anket veya tez çalışması için kurum/kuruluşlardan izin almayı gerektirecek bir belge alınmış ise 

isteğe bağlı olarak eklenebilir. 

3.19. İntihal Program Raporu  

İntihal program raporunun %’lik bölümünü gösteren sayfa isteğe bağlı olarak eklenebilir. 

3.20. Özgeçmiş  

Tezi hazırlayan lisansüstü öğrencisinin özgeçmişi, Ek-8’de yer alan şablon kullanılarak tezin son 

sayfasında verilmelidir. 

4.1.  Yürürlükten Kaldırılan Kılavuz  

Sinop Üniversitesi Senatosunun 13.05.2010 tarihli ve 2010/35 sayılı kararı ile kabul edilen Sinop 

Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu yürürlükten kaldırılmıştır. 

  

Üniversite Senatosunun 20/06/2018 tarih ve 2018/90 Sayılı kararı ile kabul edilmiştir. 


