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SUNUŞ
Bu kılavuz, Ankara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim
Yönetmeliğinin ilgili hükümleri, bilimsel yazım kuralları, Türkçe yazım
kuralları, bilgisayar ve iletişim teknolojilerinin son olanakları ile birlikte
bu teknolojilerin getirdiği yeni yükümlülükleri dikkate alınarak Prof.Dr.
Ferit PEHLİVAN tarafından hazırlanmıştır.
İlk baskısı 1997 yılında yapılan ve mevcudu tükenen “Tez Yazım
Kılavuzu” tekrar gözden geçirilerek günümüze uyarlanmıştır. Bu
uyarlama Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulunca öğretim
üyelerine yöneltilen anket sorularının yanıtları değerlendirilerek ve
uygulamada karşılaşılan bazı sorunlar dikkate alınarak yapılmaya
çalışılmıştır. Ankete katılan 244 öğretim üyesinin 174 (%71,31)’ü tez
yazım kılavuzunun tamamen uygun olduğu konusunda açıklama
yaparken 61 (% 25.00)’i ise kısmen uygun olarak değerlendirmiş, 9 (%
3.69) öğretim üyesi de kılavuzun uygun olmadığını belirtmiştir.
İlk baskısında da belirtildiği gibi tez yazım kılavuzunun amacı,
Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde yürütülen lisansüstü
eğitimde tez hazırlayacak adayların, biçim ve içerik yönünden bazı
standartlara uymalarını sağlamaktır.
Tez hazırlayan adayların bu kılavuzda belirtilen standartlara
uymaları zorunludur.
Bu kılavuz metni, kitapçık formunda hazırlandığından, harf
büyüklükleri, satır ve paragraf aralıkları bakımından tez yazım
kurallarına uygun dizilmemiştir. Örneklemeler, olabildiği kadar metinden
ayrılarak, gri zemin üzerinde şekiller biçiminde görselleştirilmeye
çalışılmıştır. Kökeni İngilizce olan bilgisayar terimleri italik olarak
dizilmiştir. Kılavuzun ana metni Times fontu ile, örneklerin çoğu
Bookman fontu ile dizilmiştir. Kılavuzda geçen, bilgisayar ve yayıncılıkla
ilgili bazı kavramlar, kılavuzun sonunda kısaca açıklanmıştır (Ek-1).
Ayrıca çalışmalarda ve tez yazımında Uluslararası Birimler Sistemi
(SI)’nin kullanılması öngörülmüştür (Ek-2)
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Metin içinde kaynak bildirimi ve kaynak dizini oluşturulmasında,
uluslararası son uygulama ve yönelimler dikkate alınmış; Harvard
Sistemi ve Sayısal Sistem olarak adlandırılan iki temel sistemden
birincisi benimsenmiştir (Ek-1).
Bu kılavuz, biçim standartları, tez içeriğinin düzenlenmesi, ekler
(Ek-1 ve Ek-2) ve kılavuzun hazırlanmasında yararlanılan kaynaklar
olmak üzere 4 bölümden oluşmuştur.

1. BİÇİM STANDARTLARI
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1. BİÇİM STANDARTLARI
1.1. Kullanılacak Kağıdın Niteliği
Tezin yazılacağı kağıtlar, A4 standardında, 21 cm x 29,7 cm boyutlarında; en az 70 en çok 100 gram, birinci hamur, beyaz kağıt olmalıdır
(Şekil 1).
1.2. Yazım Ortamı
Tezler, bilgisayar ortamlarında, gelişmiş bir sözcük işlem paket programı
ile yazılmalı, kaliteli çıktı veren bir bilgisayar yazıcısından kağıdın
yalnızca bir yüzüne basılmalıdır.
1.3.Yazıların Niteliği
Tezin ana metni içinde kullanılacak yazı tipi (font) için, kitaplarda
kullanılan yazı tiplerinden biri (Times, Times New Roman, Bookman,
Palatino, Helvetica, Arial gibi fontlar tercih edilmelidir) seçilmeli, el
yazısı veya çok süslü yazı tipleri kullanılmamalıdır (Şekil 2). Ana
metinde tek tip font kullanılmalıdır. Çizelge içi ve Şekil içi yazılarda, ana
metindekinden farklı tipte bir font (Helvetica, Arial gibi, çentiksiz fontlar
tercih edilmelidir) kullanılabilir.
Ana metin içinde harfler kolay okunabilecek, gözü yormayacak
büyüklükte (yazı tipine göre, en az 10, en çok 14 punto) seçilmelidir. Alt
ve üst indislerin yazımında normal metinden daha küçük harfler
kullanılmalıdır (H2O, cm3 gibi). Çizelge içi ve şekil içi yazılarda, kaynak
dizininde ana metinden daha küçük boyutlarda harfler (örneğin, 8-9
punto) seçilebilir. Ancak tezin tümü içinde, büyük harflerin yüksekliği 2
mm’den, yukarıya çıkıntısı ve aşağıya kuyruğu olmayan küçük harflerin
(a, c gibi) yüksekliği 1,5 mm’den küçük olmamalıdır.
Ana metin içinde koyu, italik, koyu italik, altı çizili gibi biçimler
rasgele kullanılmamalı, kullanımları ancak ilgili bilim alanının gerektiği
durumlarla sınırlı kalmalıdır.
Yazımda virgül, noktalı virgül, nokta gibi noktalama işaretlerinden
sonra bir karakterlik ara verilmeli, noktalama işaretlerinden önce ara
verilmemelidir.

2

Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu

Şekil 1. Tezin yazılabileceği kağıt boyutları ve kenar boşlukları.

Şekil 2. Tezin ana metni için kullanılması uygun olan bazı yazı fontları
(üstte) ile uygun olmayan bazı fontlar (altta).
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1.4. Kenar Boşlukları ve Sayfa Düzeni
Her sayfanın sol kenarında 4 cm, alt ve üst kenarlarda 3 cm, sağ
kenarlarında 2,5 cm boşluk bırakılmalıdır. Yazılar metin bloğu dışına
taşmamalıdır (Şekil 1).
1.5. Yazım Planı
Bölüm başlıkları ortalı yazılmalıdır. Alt bölüm başlıkları ile başlıklardan
sonra gelen ilk paragraflar metin bloğu sol kenarından başlatılmalıdır.
Diğer paragraf başları, a) metin bloğu sol kenarından, b) metin bloğu sol
kenarına göre 0,5-1,0 cm kadar içerden başlatılabilir. Ancak, seçilen
format tüm ana metinde korunmalıdır.
1.6. Anlatım
Tez kolay anlaşılır bir Türkçe ile, Türkçe yazım kurallarına uygun olarak
yazılmalıdır. Türkçe karşılığı yerleşmiş sözcükler için Türkçe karşılık
kullanılmalıdır.
Yazımda, üçüncü şahıs, edilgen anlatım biçimi tercih edilmelidir.
Cümleler rakamla başlamamalıdır. Uzun rakamlar dizisinden
oluşan sayıların yazımında üçerli rakam gruplarını ayırmak için bir harf
boşluğu tercih edilmeli, nokta veya virgül gibi noktalama işareti
kullanılmamalıdır (1 512 612 gibi). Ondalık sayılarda ondalık hane
başlangıcında, Türkçemizde benimsendiği biçimde, virgül kullanılmalıdır
(0.5 yerine 0,5 tercih edilmelidir). İki ondalık sayı (;) ile ayrılmalıdır
(0,5 ; 0,7 gibi).
1.7. Satır Aralıkları
Tezin ana metni 1,5 aralıkla yazılmalıdır. Örneğin 12 punto karakterler
kullanılıyorsa, normal satır aralığı en az 18 punto seçilmelidir. Şekil alt
yazıları, çizelge açıklamaları, alıntılar, dipnotlar ve kaynak dizininde
satırlar arasında 1 tam aralık kullanılmalıdır (Şekil 3 ve Şekil 4).
Paragraf başlangıcı için, Bölüm 1.5 de belirtilen (a) seçeneği
benimsendiğinde, paragrafların tümü sol kenardan başlatılıyor ise,
paragraf aralığı için en az 2 tam aralık seçilmelidir. Ancak 1.5 deki (b)
seçeneğine göre, yazılması halinde ise paragraf aralığı satır aralığı ile
aynı (1,5 aralık) bırakılmalıdır.
Birinci dereceden bölüm başlıkları ile, önsöz, içindekiler, simgeler
ve kısaltmalar dizini, özet, yabancı dilde özet, kaynak dizini sayfa
başından başlamalı, bunlara ait başlıklardan sonra 3 tam aralık
bırakılmalıdır.
İkinci ve üçüncü dereceden bölüm başlıklarından önce 3, sonra ise
2 tam aralık bırakılmalıdır.
Şekil, çizelge ve denklem yazımında bu öğelerden önce ve sonra
1,5 aralık bırakılmalıdır. Şekil ile şekil alt yazısı arasında ve çizelge ile
çizelge üst yazısı arasında 1 tam aralık bırakılmalıdır.
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Şekil 3. Bir sayfa örneğinde, ana metinde Times 12 punto kullanıldığı
varsayılarak, uygun satır ve paragraf formatları.
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Şekil 4. Şekil, çizelge ve dip not içeren bir sayfa düzeni.
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1.8. Sayfa Numaraları
Sayfa numaraları sayfa üstünde ortaya veya metin bloğu sağ kenar
hizasına yazılmalıdır.
Önsöz, İçindekiler, Simgeler ve Kısaltmalar Dizini gibi tez ön
sayfaları küçük harf Romen rakamları ile (i, ii, iii, iv, v,…), giriş bölümü
ile başlayan ana metin ise 1, 2, 3, 4, 5,… şeklinde numaralandırılmalıdır.
1.9. Bölüm ve Alt Bölümler
Tezin bölümlendirilmesinde gereksiz ayrıntıya girilmemelidir. Birinci
dereceden bölüm başlıkları BÜYÜK HARF ile yazılmalıdır. İkinci ve
üçüncü dereceden başlıklarda ise her sözcüğün ilk harfi büyük, ötekiler
küçük yazılmalıdır. İkinci ve üçüncü derece başlıklarda ve, veya, ile gibi
bağlaçlar küçük harfle yazılmalıdır (Şekil 3 ve Şekil 4).
Her dereceden bölüm başlıkları Koyu (Bold) olarak yazılmalıdır.
Zorunlu olmadıkça, üçüncü dereceden daha ilerde bölüm başlığı
kullanılmamalıdır.
1.10. Alıntılar
Tez içerisinde bir başka kaynaktan birden fazla cümle içeren, aynen bir
aktarım yapılmak isteniyorsa, ana metinden ayrı yeni bir paragraf
açılmalı, alıntının tümü ayıraç (“…”) içerisine yazılmalıdır.
1.11. Dip Notlar
Tezin herhangi bir sayfasında, metin içerisine yazıldığında konuyu
dağıtıcı ve okumada sürekliliği engelleyici nitelikteki çok kısa ve öz
açıklamalar, birkaç satırı aşmamak koşulu ile, aynı sayfanın altına dip not
olarak verilebilir.
Dip notlar, ana metinden itibaren 2 tam aralık bırakıldıktan sonra,
soldan sağa sayfanın ortasına kadar çizilen sürekli bir çizgi ile
ayrılmalıdır. Dip notlar, metin bloğu dışına taşmamalıdır.
Dip notlar ana metinden daha küçük punto ile, daha dar satır aralığı
ile yazılmalıdır (Şekil 4).
1.12. Tez İçerisinde Kaynak Gösterme
Tez İçerisinde verilen her kaynak tezin sonundaki alfabetik sıraya
konulmuş kaynak dizininde mutlaka yer almalıdır.
Tez içerisinde bir kaynağa, yazar soyadı ve kaynak tarihi
belirtilerek atıfta bulunulmalıdır. Kaynak, metindeki önermenin anlamına
bir katkıda bulunmuyor ise, yazar soyadı ve tarihin her ikisi de parantez
içinde, kaynak önermenin bir parçası ise yalnızca tarih parantez içinde
gösterilir.
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İyonik asimetriye ve seçici geçirgenliğe dayalı dinlenim membran
potansiyeli, hemen tüm canlıların ortak özelliğidir (Grolier Inc., 1995). Uyarılabilir
hücrelerde membran potansiyel değişiminin yayılması aksiyon potansiyeli olarak
adlandırılır. Hodgkin'e (1964) göre miyelinli sinirlerde iletim sıçramalı (saltatorik)
olarak sürmektedir. Miyelin harabiyeti sinirlerde iletim bozukluklarına
götürmektedir (Kızıltan, 1995).
Elektrik akımının dokulara uygulama biçimine, yerine göre farklı etkileri
ortaya çıkmaktadır (Babsy ve ark, 1975). Kafatası çevresine yerleştirilen elektrotlar
aracılğı ile uygulanan vurulu akım köpeklerde anestezik durum oluşturabilmektedir
(Güner ve Kayabalı, 1971). Birçok kimyasal anestezik maddenin etkime
mekanizması henüz bilinmediği gibi (Engel, 1996), elektrik akımının anestezik ve
uyku durumlarını nasıl oluşturduğu da henüz anlaşılmamıştır. Akımın uyarıcı
etkisinden elektronik pacemaker ve nöral protez yapımında da yararlanılmaktadır
(Pehlivan, 1989, Bölüm 13). Akımın uyarılabilir dokular dışında biyomateryal
incelemelerinde de çeşitli uygulamaları vardır (Güner ve ark., 1973).
Sinirde iletim incelemelerinde, hücre membranından geçen akımların
ölçülebilmesi (Hodgkin ve Huxley, 1939; Hodgkin ve ark., 1949) önemli bir köşe
taşını oluşturur. Daha sonra hücre dışı sıvının iyonik içeriğini değiştiren Hodgkin
ve Huxley (1952a), membrandaki Na ve K akımlarını ayırabilmişlerdir. Bu
akımların analizi sonucunda da sinirde iletim sırasında geçirgenlik deiğişimleri
belirlenebilmiş ve aksiyon potansiyeli yayılması denklemlerle anlatılabilmiştir
(Hodgkin ve Huxley, 1952b). Günümüzde, aksiyon potansiyelinin oluşumu ve
yayılması, Wolrfam Research'ın (1994) Mathematica'sı gibi sayısal ve simgesel
işlemlere uygun bir bilgisayar yazılımı ile kolaylıkla simule edilebilmektedir.
Amino asit ve proteinler hakkındaki bilinen verilerden proteinlerin üç
boyutlu yapıları (Şek. 1), membran fosfolipitleri ve su ile etkileşimleri de dikkate
alınarak protein kanallarının biçimleri tahmin edilebilmektedir.

Şek.1. Globular bir protein molekülünün üç boyutlu, stereoskopik yapısı. Bu şekil,
proteine ait belgeler Hallick'in (1996) izinleri ile kullanılarak, MacMolecule v.1.7
(Myers ve ark., 1992) adlı yazılımla oluşturulmuştur.

Voltaj bağımlı Na kanalı için ilk model Hile (1977) tarafından önerilmiştir.
Bu ilk model daha sonra, yeni bilgiler ışığında, değişikliğe uğramıştır (Hille, 1992,
s.:66). Uyarılabilir hücrelerde voltaj bağımlı Na kanalının tek tipte olmasına
karşılık K kanallarının değişik tipleri vardır (Pehlivan, 1989; s.:75; Hille, 1992,
s.:470). Son zamanlarda ligand bağlımlı kanalların üç boyutlu yapıları da
belirlenmeye başlanmıştır (Sutcliffe ve ark., 1996; Smith, 1996).
Neher ve Sakman (1976) tarafından geliştirilen patch-clamp yöntemi ilkin
asetilkolin reseptörlerinin elektriksel davranışlarının incelenmesinde kullanılmış,
bu yöntem daha sonra diğer reseptör proteinlerinin (Takeuchi, 1987; Asher ve
Nowak, 1988) ve voltaj bağımlı Na, K, C1 ve Ca kanallarının (Hagiwara, 1982;
Hamil, 1983; Patlak ve Ortiz, 1986) incelenmesinde de kullanılmaya başlanmıştır.
Şekil 5. Metin içinde kaynak göstermede bazı örnekler. Kitap, çok bölümlü kitap, süreli yayın,
bilgisayar yazılımı (program), kompakt disk (CD-ROM), elektronik dergi, Internet kaynakları,
elektronik posta (e-mail) biçiminde değişik türlerde kaynakların bir senaryo içinde sunulmaya
çalışıldığı bu kaynakların dizin örneği için, Şekil 13’e bakınız.
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Şekil, çizelge, resim benzeri anlatım araçları bir kaynaktan alınmış
ise, şekil alt yazısı veya çizelge üst yazısı gibi açıklamalar içinde mutlaka
kaynak belirtilmelidir.
Metin içinde iki yazarlı bir kaynağa atıfta bulunulurken ikisinin de
soyadı yazılmalı (örneğin, Hodgkin ve Huxley, 1952a), kaynak ikiden
çok yazarlı ise, ilkinin soyadı yazılmalı, öteki yazarlar “ve ark.”
kısaltması ile belirtilmelidir (örneğin, Hodgkin ve ark., 1949). Yabancı
dilde özette olduğu gibi, yabancı dilde yazılmış metinlerde ise, iki yazar
arasındaki “ve” sözcüğü yerine ilgili dildeki karşılığı, “ve ark.”
kısaltması yerine de “et al.” yazılmalıdır.
Metin içinde, bir önerme ile ilgili olarak parantez içinde birkaç
kaynağa birden atıfta bulunuluyor ise bu kaynaklar tarih sırasına göre
dizilmiş olmalıdır (Şekil 5, son paragraftaki örnekler).
Tez metni içinde aynı bir yazar veya yazarlar grubunun aynı yılda
yayınlanmış birkaç kaynağına atıfta bulunuluyor ise, kaynak dizinindeki
sıralamada kaynak tarihine bitişik olarak a, b, …. şeklinde işaretler
konulmalı ve bu işaretlerle birlikte atıfta bulunulmalıdır.
Tez metni içinde, kitap türü bir kaynağın bir bölümüne veya sayfa
aralığına atıfta bulunuluyor ise, ilgili bölüm veya sayfa aralığı kaynak
dizininde gösterilmelidir.
Çalışmada yapılan hesaplama ve analiz işlemleri özgün bir
bilgisayar yazılımı (program, software) ile gerçekleştirilmiş ise, bu
yazılıma da tıpkı bir kitap veya makale gibi tez metni içinde atıfta
bulunulabilir ve kaynak dizininde gösterilebilir. Yazarı belli değil ise,
telif hakkına sahip kurum veya kuruluşun adı yazılabilir.
Bilgisayar ve iletişim teknolojilerindeki son gelişmeler, basılı
kaynaklar yanında, CD-ROM’lara kayıtlı veya Internet kaynaklarında
on-line erişilebilen yazılı, görsel, işitsel, hareketli belgelerin
yaygınlaşmasına yol açmıştır. Bu tür kaynaklara da metin içinde yazar
(veya kuruluş) adı ve tarih verilerek atıfta bulunulmalı, kaynak dizininde
yer verilmelidir. Ancak bunların kurumsal olması gerekmektedir.
Bu kurallar çerçevesinde, metin içinde kaynak göstermenin farklı
biçimleri Şekil 5 de örneklenmiştir.
1.13. Simgeler ve Kısaltmalar
Tezde standart kısaltmalar dışındaki kısaltmalara ancak çok gerektiğinde
başvurmalıdır. Metin içinde çok geçen, birden fazla sözcükten oluşan
terimler için baş harfleri kullanılarak kısaltma yapılabilir. Kısaltma metin
içinde ilk geçtiği yerde yalnızca bir kez açıklanmalıdır.
Simgeler ve kısaltmalar, tez ön sayfalarında alfabetik sıralı bir
dizin halinde ayrıca gösterilmelidir.
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1.14. Birimler
Niceliklerin anlatılmasında zorunlu olmadıkça pratik birimlerden
kaçınılmalı, bilim dallarının integrasyonuna yardımcı olmak üzere,
Uluslararası Birim Sistemine (SI) ait temel ve türetilmiş birimler,
standart simgeler ve önekleri kullanılmalıdır (Ek-2).
Birimi anlatan sözcüğün Türkçe veya Türkçeleşmiş bir karşılığı var
ise, açık yazımda bu karşılık kullanılmalı, ancak birim simgelerinin
yazımında uluslararası standartlara kesinlikle uyulmalı, keyfi kısaltmalar
yapılmamalıdır. Örneğin, açık yazımda saniye, santimetre, litre olarak
yazılan birimlerin kısaltmaları için s, cm, l yazılmalı; sm, sn, lt gibi keyfi
kısaltmalar yapılmamalıdır.
Birimi anlatan sözcük veya kısaltmadan sonra nokta
konulmamalıdır (örneğin, cm. değil cm olarak yazılmalıdır).
Niceliği anlatan sayı ve birimi arasında boşluk bırakılmalıdır
(örneğin 1cm değil, 1 cm şeklinde yazılmalıdır).
1.15. Şekil, Çizelge, Fotoğraf, Denklem ve Grafik
Tez içerisine anlatıma yardımcı olması, yazı ile anlatımda güçlük çekilen
konuları daha iyi anlatması bakımından şekiller, resimler, çizelgeler
konulabilir. Şekil ve çizelgelerin bilgisayarda biçimlendirilmesi, ana
metin içine gömülü durumda yazıcıdan çıktı alınması tercih edilmelidir.
Şekil, çizelge, resim gibi bir anlatım aracının, bütün olarak bilgisayarda
oluşturulması olanaklı değil ise, üzerlerinde yer alacak çizgi, simge, yazı
ve rakamlar bilgisayar yazıcısı, daktilo, rapido veya çıkartma türü
araçlarla yapılmalı, bunların gözle ayırt edilebilir büyüklükte olmasına
özen gösterilmelidir. Fotograflar kabarıklığı önlemek amacı ile ince
fotoğraf kağıdına basılmış olmalıdır.
1.16. Şekil ve Çizelgelerin Yerleştirilmesi
Şekil, çizelge ve resimler tez metni içinde ilk değinildikleri sayfa veya
hemen sonrasındaki sayfada yer almalıdırlar.
Bu anlatım araçlarının sayfa içinde yerleştirilecekleri alanlar metin
bloğunu taşmamalıdır.
Aynı sayfada bu anlatım araçlarından birkaçı birden bulunabilir.
Birbirleri ile ilişkili ve aynı sayfada bulunan şekil, resim veya
çizelgeler tek bir numara altında toplanabilir ve a, b, c, d, … ile
simgelenerek her biri ayrı olarak açıklanabilir.
Büyük bir çizelge birkaç sayfaya bölünmek zorunda ise, aynı
çizelge numarası ve aynı başlık yine yazılmalı, çizelge numarasından
sonra Devam sözcüğü yazılmalıdır.
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1.17. Şekil, Çizelge ve Eşitliklerin Numaralandırılması
Şekiller, çizelgeler ve eşitliklerin her birinin kendisine ait bir numarası
olmalıdır. Şekil, çizelge ve eşitlikler her bölüm içinde ve birbirinden
bağımsız olarak numaralandırılmalıdır. Metin içinde bu anlatım
araçlarına yapılan atıflar ise, Şekil 6 daki örneklere uygun olmalıdır.
Denklem 1.1, Denklem 2.1, …
Şekil 1.1,

Şekil 2.1, …

Çizelge 1.1,

Çizelge 2.1, … veya Tablo 1.1, Tablo 2.1, …

Şekil 6. Şekil, çizelge ve denklemlere metin içinde atıf biçimleri.

1.18. Şekil ve Çizelge Açıklamaları
Şekil ve çizelge açıklamaları kısa ve öz olmalı, açıklamalar da ana metin
gibi bloklama tarzında yazılmalıdır.
Çizelge açıklamaları çizelgenin üstüne, şekil açıklamaları ise şeklin
altına yazılmalıdır (Şekil 4).
Açıklamaların yazımında satır aralığı 1 tam aralık olmalıdır. Harf
büyüklüğü ana metin puntosundan küçük seçilmelidir.
1.19. Tez Kapağı ve İç Kapak
Dış kapak, 200-300 g beyaz krome karton olacak şekilde hazırlanmalıdır.
Sayfa düzeni Şekil 7 de görüldüğü gibi olmalıdır.
Kapağın üst kenarından yaklaşık 3 cm aşağıdan başlayarak, üç satır
halinde ortalanarak, 10 punto Times font kullanarak, büyük harflerle,
“TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ
ENSTİTÜSÜ” yazılmalıdır.
Tezin adı, büyük harflerle, ortalanarak ve koyu olarak yazılmalıdır
(14 veya 18 punto font kullanılması uygun olur). Tez adının bir satıra
sığmaması durumunda 1,5 aralıkla yazılmalıdır.
Dış kapakta, adayın adı ile birlikte, tezin doktora/yüksek lisans tezi
olduğu, anabilim dalı adı, yılı, danışman adı da yer almalıdır (10 veya 12
punto Times font kullanılması uygun olur). Var ise, ikinci danışman da
yazılabilir.
İç kapak sayfasının içeriği ve sayfa düzeni, Şekil 7 deki gibi ve
tümü ile, dış kapağın aynı olmalıdır. İç kapak, tez yazımında kullanılan
normal kağıt üzerine yazılmalıdır. İç kapağın sayfa numarası, (i) olarak
düşünülmeli; ancak bu sayfa numarası iç kapak üzerine yazılmamalıdır.
Tez çalışması, Üniversitelerin Bilimsel Araştırma Projeleri
Müdürlüğü, TÜBİTAK veya benzeri bir kuruluşça desteklenmiş ise, iç
kapakta bu durum proje numarası ile birlikte belirtilmelidir (Şekil 7).
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Şekil 7. Bir Tez kapağı örneği (şekildeki sayfa normal boyutlara göre küçük, harfler
önerilen büyüklüklerdedir).
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1.20. Ön Sayfalar ve Dizinler
i. Kabul ve Onay Sayfası
Bu sayfa, aday tez savunmasına girip başardıktan, tezde jüri üyelerinin
gerekli gördükleri düzeltmeler yapıldıktan ve jüri üyelerince
imzalandıktan sonra teze eklenecektir. Tez oy çokluğuyla dahi kabul
edilse, kabul ve onay sayfasında sınavı yapan tüm jüri üyelerinin imzası
bulunmalıdır (tezin, bu son hali ile ciltlenmiş olarak, jüri üyeleri ve
Enstitü Müdürlüğü’ne teslim edilmesi öngörülmektedir). Kabul ve Onay
sayfası Şekil 8 deki örneğe uygun olarak hazırlanmalıdır.
ii.İçindekiler Dizini
İçindekiler dizini, Şekil 9 daki örneğe uygun olmalıdır.
Ön kapak dışındaki tüm özel sayfalar, tez metninde bulunan tüm
bölüm ve alt bölüm başlıkları, özet ve yabancı dilde özet sayfaları,
kaynaklar ve ekler, “İçindekiler” dizininde eksiksiz olarak
gösterilmelidir. Tezde kullanılan her bir başlık, “İçindekiler” dizininde,
hiçbir değişiklik yapılmaksızın, aynen yer almalıdır.
İçindekiler dizininde her bir başlığın hizasına, sadece o başlığın yer
aldığı sayfanın numarası yazılmalıdır. “İÇİNDEKİLER” dizini başlığı,
metin bloğu üst sınırından 2 aralık boş bırakıldıktan sonra, ortalanarak
yazılmalıdır. Tezden ayrı olarak sunulması gerekli ekler var ise bunlarda
dizinin sonunda gösterilmelidir.
iii. Önsöz Sayfası
Bu sayfada, ana metin içine yazıldığında anlatım bütünlüğünü bozacağı
varsayılan ek bilgiler verilebilir, çalışmanın yapılmasına olumlu veya
olumsuz katkıları bulunan etkenlerden söz edilebilir. Önsözün sonunda,
tez çalışmasında ve tezin hazırlanmasında doğrudan katkısı bulunan
kişilerle, doğrudan ilgili olmadıkları halde olağan görevleri dışında
katkıda bulunan kişi ve kuruluşlara teşekkür edilmelidir.
Tez çalışması bir proje kapsamında gerçekleştirilmiş ise, projenin
ve ilgili kurumun adı da bu bölümde belirtilmelidir.
Teşekkür edilen kişilerin ünvanı (varsa), adı, soyadı, görevli olduğu
kuruluş, ve çalışmaya katkısı çok kısa ve öz biçimde belirtilmelidir.
Bu sayfanın “ÖNSÖZ” şeklindeki başlığı, metin bloğu üst
sınırından 2 aralık bırakıldıktan sonra, büyük harflerle koyu ve ortalı
olarak yazılmalıdır. Sayfa metni ise 1 aralıkla yazılmalıdır.
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Şekil 8. Kabul ve Onay sayfası örneği
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İÇİNDEKİLER
Kabul ve Onay
İçindekiler
Önsöz
Simgeler ve Kısaltmalar
Şekiller
Çizelgeler

ii
iii
iv
v
vii
ix

1. GİRİŞ
1.1. Bileşik Aksiyon Potansiyeli
1.1.1 Çok Hücreli Sistem ve Elektriksel Aktivitesi
1.1.2. Sinir Liflerinin Sınıflandırılması
...
2. GEREÇ VE YÖNTEM
2.1. Deney Kurgusu
2.2. Analiz Yöntemleri
...
3. BULGULAR
3.1. Bileşik Aksiyon Potansiyeli Kayıtları
3.2. Türev Analiz İşlemleri Sonuçları
...
4. TARTIŞMA
5. SONUÇ VE ÖNERİLER
ÖZET
SUMMARY
RÉSUMÉ , ZUSAMMENFASSUNG
KAYNAKLAR
EKLER
Ek - 1
Ek - 2
ÖZGEÇMİŞ

1
1
1
2
...
35
35
38
...
47
47
55
...
61
65
67
68
69
71
76
77
80
85

Şekil 9. İçindekiler dizini için bir örnek. Gri tonla yazılmış başlıkların bulunması
gereksinime bağlıdır
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iv. Simgeler ve Kısaltmalar Dizini
Simgeler ve Kısaltmalar Dizini Şekil 10 daki örneğe uygun olarak,
alfabetik sıralı olarak hazırlanmalıdır. Dizin başlığı, metin bloğu üst
sınırından 2 aralık boş bırakıldıktan sonra, ortalanarak yazılmalıdır.
Simge ve kısaltma ile ilgili açıklama gerekiyorsa, bu çok kısa ve öz
olmalıdır.
Simgeler arasında α, β, γ,.. gibi Greek alfabesinde bulunan harfler
var ise, bu harfler Latin alfabesindeki karşılıklarının bulunabilecekleri
yerlerde sıralanmalıdır (örneğin, α, a nın; λ, l nin; µ, m nin bulunacağı
yerde sıralanmalıdır).
SİMGELER ve KISALTMALAR
BAP
Cm
λ
rm
SD
V
WHA
…..

Bileşik Aksiyon Potansiyeli (Compound Action Potential).
Birçok hücrenin aksiyon potansiyellerinin katkısı ile
ortaya çıkan aksiyon potansiyeli.
Birim yüzey başına membran sığası (µ F/cm2)
Uzay Sabiti (m)
Birim yüzey başına membran direnci (Ω. cm2)
Standart sapma
Sinirde iletim hızı (m/s)
World Health Assembly (Uluslararası Sağlık Örgütü)

Şekil 10. Simgeler ve kısaltmalar dizini için bir örnek. Simge, ölçülebilir
kavrama karşılık ise, birimin yazılması uygun olur.

v. Şekiller Dizini
Böyle bir dizine gerek duyuluyor ise, dizin başlığı Şekil 10 daki başlığa
benzer biçimde ortalı yazılmalıdır.
Şekiller dizininde, her bir şekil numarası ve şekil altı açıklaması,
tez metni içindekinin aynı olmalı ve aynı formatta yazılmalıdır.
vi. Çizelgeler Dizini
Böyle bir dizine gerek duyuluyor ise, dizin başlığı Şekil 10 daki başlığa
benzer biçimde ortalı yazılmalıdır.
Çizelgeler dizinindeki çizelge açıklamaları, tez metni içindeki
çizelge açıklamalarının tümüyle aynı olmalı ve aynı formatta
yazılmalıdır.
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2. TEZ İÇERİĞİNİN DÜZENLENMESİ
Bir tez altı ana bölümden oluşur:
2.1. Ön Sayfalar ve Dizinler
Kabul ve Onay Sayfası {Tez savunması sonrası eklenecektir}
İçindekiler
Önsöz
Simgeler ve Kısaltmalar Dizini
Şekiller Dizini
Çizelgeler Dizini
2.2. Tez Metni
1.GİRİŞ
2.GEREÇ VE YÖNTEM
3.BULGULAR
4.TARTIŞMA
5.SONUÇ VE ÖNERİLER
2.3. Özet Sayfaları
ÖZET
SUMMARY (RÉSUMÉ veya ZUSAMMENFASSUNG) {Gerek duyulur ise}
2.4. Kaynaklar
2.5. Ekler
2.6. Özgeçmiş
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2.1. Ön Sayfalar ve Dizinler (Bölüm 1.20. de bilgi verilmiştir)
2.2. Tez Metni
GİRİŞ. Bu bölümde, okuyucuyu konuya hazırlayıcı bilgiler

verilmelidir. Tüm bilgiler kaynak gösterilerek desteklenmeli, bu bölümde
gereç ve yöntem, bulgular ya da tartışma kapsamında bulunabilecek
bilgilere kesinlikle yer verilmemelidir. Yeterli bilgiler verildikten sonra,
bölümün sonunda, tezin amacı /amaçlar çok açık ve kısa olarak
yazılmalı ve irdelenmek istenen hipotez açıkca belirtilmelidir. Tez
çalışmasının bilime katkı ve/veya yöntem açısından ne gibi yenilik
hedeflediği belirtilmelidir.
GEREÇ VE YÖNTEM. Bu bölümde tez çalışmasında kullanılan

gereç ve yöntem (materyal ve metot), ayrıntılı olarak açıklanmalıdır.
BULGULAR. Tez çalışmasında elde edilen bulgular bu bölümde
sunulmalıdır. Bulguların sunulmasında çizelge (tablo), grafik, şekil,
resim gibi anlatım araçlarından yaralanılmalıdır.
TARTIŞMA. Bu bölümde bulgular ve bulgulara dayalı çıkarımlar
literatür verileri ile karşılaştırılmalı, literatüre uyan ve uymayan sonuçlar
ve nedenleri tartışılmalıdır.
SONUÇ VE ÖNERİLER. Tartışma ışığında ulaşılan sonuçlar bu

bölümde 1-2 sayfada özetlenmeli, GİRİŞ bölümünde hedeflenen amaca
ne ölçüde ulaşıldığı belirtilmelidir.
2.3. Özet Sayfaları
ÖZET. Özet içinde tez çalışmasının amacı, kapsamı, kullanılan

yöntem(ler) ve varılan sonuç(lar), açık ve öz olarak belirtilmelidir.
Ancak, özet içinde “Amaç”, ”Yöntem”, ”Sonuç”, gibi alt başlıklar
kullanılmamalıdır. Özetin bir sayfaya sığdırılması tercih edilmelidir,
ancak iki sayfayı kesinlikle aşmamalıdır.
ÖZET başlığı, büyük harf, koyu punto ile, metin bloğu üst sınır
çizgisinden 2 aralık boş bırakıldıktan sonra ve ortalanarak yazılmalıdır.
Yine 2 aralık boşluktan sonra tezin adı tam olarak, sözcük baş harfleri
büyük seçilerek, koyu punto ile yazılmalıdır. Başlıktan sonra 1,5 aralık
boşluk bırakılarak, özetin metni 1 aralıkla yazılmalıdır. Özet metni, tez
ana metninde kullanılandan daha küçük punto ile yazılabilir.
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Özet metninin sonunda, 1,5 aralık boşluktan sonra, koyu punto ile
“Anahtar Sözcükler:” başlığı açılmalı ve aynı satırda devam ederek,
tezle ilgili 5 anahtar sözcük veya deyim, alfabetik sıralanmış olarak,
yazılmalıdır (Şekil 11).
SUMMARY. Bu başlık altında Türkçe özetin İngilizce çevirisi yer
almalıdır. Başlık ve anahtar sözcüklerde İngilizce yazılmalıdır. Bu
sayfanın başlık ve anahtar sözcüklerle birlikte, içeriği ve yazım
formatları Türkçe özet ile aynı olmalıdır (Şekil 12).
RÉSUMÉ, ZUSAMMENFASSUNG. İstenirse Türkçe ve İngilizce
özetler yanında, Fransızca, Almanca gibi bir başka yabancı dilden özet de
yazılabilir. Başlık ve anahtar sözcükler de özetin yapıldığı dilde
yazılmalı, özetin içeriği ve yazım formatları Türkçe özet ile aynı
olmalıdır.

2.4. Kaynak Dizini
i. Kaynak dizini, metin bloğu üst sınırından iki aralık boş
bırakıldıktan sonra, büyük harflerle ve ortalı olarak “KAYNAKLAR”
başlığı ile başlamalı, başlıktan sonra 1,5 aralık bırakılarak dizine
geçilmelidir.
ii. Kaynak dizini tez ana metninden bir veya iki punto küçük
harflerle, 1 aralıkla yazılmalı, paragraf aralığı 1,5 olarak seçilmelidir. Her
bir kaynağın başlangıcı metin bloğu sol kenarına dayalı, diğer satırları
0,5-1 cm kadar içerden başlatılmalıdır (Şekil 13).
iii. Kaynak dizininde yazar adları büyük harflerle (HILLE, B.) veya
küçük kapital (SMALL CAPS) harflerle (HILLE, B.) yazılmalıdır.
iv. Makale sayfaları tek tipte, başlangıç ve bitim sayfaları
belirtilerek yazılmalıdır (25: 110-119, gibi).
v. Derginin adı kısaltılacak ise, derginin kendi önerdiği, genel
kabul görmüş kısaltma kullanılmalı, bireysel kısaltma yapılmamalıdır.
Dergi adlarının italik ya da altı çizili yazılması tercih edilmelidir.
vi. Kaynak bir kitap ise, kitap adının bağlaçlar (ve, veya, ile vb)
hariç tüm sözcükleri büyük harfle başlayacak biçimde yazılmalıdır.
vii. Kitapların baskı sayısı tek tipte (Türkçe için “2. Baskı”,
İngilizce için “2nd Ed.” tercih edilir) yazılmalıdır.
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ÖZET
Deneysel Demiyelinizasyonun Aksiyon Potansiyeli Üzerine
Etkisinin İncelenmesi ve Sonuçların Sinyal Analizi Yöntemleri
ile Yorumlanması
Bu çalışmanın amacı, sağlam sinirde hız ve çap dağılımı tahmininde
ve demiyelinizan hastalık modeli oluşturulmuş sinirlerde miyelin
kılıfının kaydedilen Bileşik Aksiyon Potansiyeli (BAP) üzerine
etkisinin değerlendirilmesinde matematiksel işlemlerin uygulanabilirliği araştırılmıştır. Deneysel sonuçlar matematiksel modelden
elde edilen çıkarımlarla karşılaştırılmıştır.
Sağlam ve demiyelinizan hastalık modeli oluşturulmuş 24
kurbağa siyatik sinirinde, BAP’lerinin uzaysal değişimleri oda
sıcaklığında kaydedilmiş ve analiz edilmiştir. Demiyelinizan hastalık
modeli sinir kılıfı içinde Lysophosphatidylcholin (LPC, 1 mg/ml)
enjeksiyonu ile oluşturulmuş ve demiyelizasyonun enjeksiyondan
sonraki ilk 6 gün içindeki etkileri incelenmiştir. BAP sinyalleri, eşit
aralıklı beş ardışık noktadan gözlenmiş, A/D çevireç aracılığı ile 25
kHz örnekleme hızında sayısal sinyale çevrildikten sonra bilgisayar
sabit diskine kaydedilmiştir. Uyartılar 10 Hz frekanslı, süreleri 0,1
ms olan supramaksimal genlikli dikdörtgensel pulslarla sağlanmıştır.
Miyenli aksonda AP yayılımı simulasyonu için, Hodgkin-Huxley aktif
zar iletkenlik değişim algoritması ve pasif kablo teorisi birlikte
kullanılmıştır. BAP simulasyon algoritması ise hesaplanmış AP’leri ile
birlikte deney verileri de göz önüne alınarak kurulmuştur.
BAP ortalama iletim hızı, integrali, genlik ve türev
maksimumunun uzaysal değişimleri ve demiyelinizasyon derecesi
birlikte değerlendirilerek bilgisayarda BAP’ın matematik modeli
programlanmıştır. Sağlam kurbağa siyatik siniri tibial dalı alt ucu
için lif dağılımı tahmin edilmiş, A ve B grupları için sırasıyla, bağıl lif
sayıları %85, ve %15, ortalama çap ise 18,0±2,5 µm ve 10,0 ±3,1 µm
olarak belirlenmiştir.
Sonuçlarımız,
periferik
sinirin
yapısal
özelliklerinin
belirlenmesi ve hastalıklarının tanımlanmasında uzaysal BAP
taramalarının çok önemli olduğunu göstermiştir. Sinir iletim hızındaki, BAP integrali ve genliğindeki değişimlerin yanında, özellikle
kritik demiyelinizasyonda türev maksimumunun uzaysal olarak
azalmasının de önemli bilgi verdiği ve tanı kriteri olarak kulanılabileceği sonucuna varılmıştır.
Anahtar Sözcükler: Bileşik aksiyon potansiyeli,
demiyelinizasyon, lif dağılımı, periferik sinir, simulasyon.
Şekil 11. Özet sayfa düzeni için bir örnek
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SUMMARY
Investigation of the Effect of the Experimental Demyelination on
the Action Potential and the Interpretation of the Results Using
Signal Analysis Methods
The aim of this study was to investigate whether or not mathematical
operations are applicable on the estimation of the velocity and
diameter distributions of a nerve trunk and on the evaluation of the
effect of the myelin sheath on the Compound Action Potential (CAP)
recorded from the nerve trunks experimentally demyelinated.
Experimental results were compared with the deductions derived from
the mathematical model.
Spatial variations of the CAPs recorded at room temperature
from 24 frog sciatic nerves either healthy or experimental
demyelination were performed focally by intraneural injection of
Lysophosphatidylcholin (LPC, 1 mg/ml) and the effects of the
demyelination was examined during the first six day after the
injection. CAP signals were recorded at 5 equally spaced points along
the nerve trunk, digitised with a sampling rate of 25 kHz through
A/D converter and stored on a hard disk of a computer. Stimulations
were performed with the supra Hodgkin-Huxley Action Potential (AP)
model and the passive cable theory were combined for the simulation
of propagated AP in myelinated single fibre. The algorithm for the
simulation of CAP was then programmed considering the calculated
AP and the experimental data.
The mathematical model of CAP, considering the variations of
conduction velocity, integrals, amplitudes and derivatives of CAP, and
the degree of demyelination, was programmed for computer. Predicted
fibre distributions for the tibial branch of frog sciatic nevre were found
for group A and B are as follows: relative number of fibres %85, %15,
mean diameter 18,0±2,5 µm ve 10,0 ±3,1 µm, respectively.
These results demonstrated that spatial scanning of CAP is
very important in estimating the structural properties and the
disorders of peripheral nerves. As a conclusion, besides the
conduction velocity and the change in the integral and amplitude of
CAP, spatial decrease in the derivative of CAP can also be used in
detecting critical stage (sub clinic) of demyelination.
Key Words: Compound action potential, demyelination,
fibre distribution, peripheral nerve, simulation.

Şekil 12. Yabancı dilde özet (summary) sayfa düzeni için bir örnek
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viii. Bir kitabın tek bölümünden veya belirli bir sayfa aralığından
yararlanılmış ise, kaynak dizininde, atıfta bulunulan bölüm “Bölüm 6”
veya “Chapter 5” biçiminde ya da sayfa aralığı “s.:102-120” veya
“p.:190-200” şekillerinde belirtilmelidir. Bir kitabın çok farklı
sayfalarından yararlanılmış ise kaynak dizininde sayfa belirtilmemeli,
ancak metin içinde atıfta bulunulduğu yerde ilgili sayfa belirtilmelidir
(Şekil 13 teki örnek dizinde sayfa veya bölümleri belirtilmemiş kitap türü
yayınlara, Şekil 5 deki örnek metin içinde sayfa veya bölüm belirtilerek
birkaç kez atıfta bulunulmuştur).
ix. Kitap türü kaynağın editörleri ile kaynak gösterilecek bölümün
yazarları farklı ise, önce bölüm yazarları ve bölümün adı, daha sonra
kitap adı ve editörleri belirtilmelidir. Bu durumda kitap adının italik veya
altı çizili yazılması tercih edilmelidir.
x. Kaynak dizini içinde, bir kaynağın yazarlarının soyadları tam
olarak, diğer isimlerinin ise baş harfleri yazılmalıdır. Kaynak çok yazarlı
da olsa, bütün yazarların adları yazılmalı, dizinde “ve ark.” ve
“et al.” gibi kısaltmalar kesinlikle kullanılmamalıdır.
xi. Kaynak dizini ilk yazar soyadına göre alfabetik olarak
sıralanmalıdır.
xii. Bir araştırıcı tarafından yapılmış çalışma(lar), tarihi ne olursa
olsun, aynı araştırıcının arkadaşları ile yaptığı ortak çalışma(lar)’dan
önce yazılmalıdır.
xiii. Araştırıcı grubu tarafından yapılan çalışmalarda soyad sırası
esas alınmalıdır (Şekil 13, HODGKIN adı ile başlayan çalışmalar).
xiv. Aynı yazar veya aynı yazarlar grubu tarafından yapılan birden
fazla çalışmalarda yayın tarih sırası esas alınmalıdır (Şekil 13, HODGKIN
VE HUXLEY’in çalışmaları). Dizinde, aynı yazarların aynı yılda yapılmış
birkaç çalışması varsa, ayırt etmek için tarihten sonra ve tarihe bitişik
olarak a, b, c,… gibi simgeler kullanılmalıdır.
xv. Kompakt disklere kayıtlı her türlü belge de, [CD-ROM] notu
ile, kaynak dizinde gösterilebilir. Yazar(lar)ı belirli değil ise yazar adı
yerine kuruluş adı verilebilir (Şekil 13, Grolier Inc…1995).
xvi. Tez içinde, özgün bir bilgisayar yazılımına (program) atıfta
bulunulmuş ise bu yazılım da kaynak dizininde gösterilmeli ve yapımcı
kişilerin (veya kuruluşun) adı, tarih, yazılımın adı, versiyonu, yapım yeri
yazılmalıdır (Şekil 13, Myers ve ark., 1992: Wolfram Research, 1994).
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xvii. Elektronik bir dergi kaynak dizinine kağıda basılı dergi için
belirlenen formatta yazılmalıdır. Ancak, dergi adından sonra [Electronic
Journal] notu yer almalı, en sonda ise Internet adresi bulunmalıdır. Sayfa
numaları genellikle belirli olmayan elektronik dergilerde, derginin sayısı
ve/veya hangi aya ait olduğu da belirtilmelidir (Şekil 13, Engel, 1996).
xviii. Çalışmada, elektronik dergi dışında, diğer Internet
kaynaklarından alınmış yazılı ve/veya görsel ve işitsel belgelerden
yararlanılmış ise bu belgeler de kaynak dizininde yer almalıdır (Şekil 13,
Sutcliffe ve ark., 1996: Smith, 1996). Ancak on-line olarak erişilebilen
bu tür belgelerin sık sık güncellenmesi nedeni ile, belirli ise en son
güncellendiği tarihin, bu kaynağa hangi tarihte erişildiğinin, ay ve günü
de belirterek, bildirilmesi gerekmektedir. Bu kılavuzda, konu ile ilgili üç
yaygın standarttan APA standardı∗ uyarlanarak benimsenmiştir. Buna
göre, Internet kökenli bir belge, kaynak dizininde, noktalama işaretleri ile
birlikte, Şekil 14a da belirtilen formatta yer almalıdır.
xix. Bireyler arasındaki elektronik posta belgeleri de Şekil 14b deki
formata uygun olarak, gönderici ve alıcının e-mail adresleri verilerek
kaynak dizininde yer alabilir.
Yazar veya Kurum adı. (tarih, belirli ise en son güncelleme tarihi, ay ve
gün belirtilerek). [e-mail: varsa, yazarın e-mail adresi]. Konu başlığı.
Erişim:[Internet adresi]. Erişim Tarihi: ay ve günü ile belgeye on-line
erişim tarihi.
Yazar adı. (e-mail tarihi, ay ve gün belirterek). [yazarın, gönderenin e-mail
adresi]. Konu (subject) başlığı. Alıcı: [alıcının e-mail adresi].

Şekil 14. Bir Internet belgesinin (a) ve elektronik posta belgesinin (b) kaynak
dizininde gösterilmesi için uygun formatlar. Her türlü elektronik adres köşeli parantez
[ ] içinde yazılmalı, arasında boşluk olmayan, tek sözcük gibi işlem gören bu
adreslerin, tireleme yapılmadan tek satırda yazılması, zorunlu ise (/) simgesinin
bulunduğu eklem noktalarından tireleme yapılması tercih edilmelidir.

∗

Internet belgelerinin, kaynak dizininde nasıl gösterileceğine ilişkin olarak, Page’in
(1996) geliştirdiği bir standart ile, APA (American Psychological Association) ve MLA
(Modern Language Association) standartları en yaygın kullanılan standartlardır
(Battenfeld, 1996a, 1996b). Internet ve e-mail adresleri bazı standartlarda tırnak, bazı
standartlarda köşeli parantezle ayrılırken, belge tarihinin konumu da standartlar arasında
biraz farklılık göstermektedir.
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2.5. Ekler
Tez yazımında gerekiyor ise, anket, kroki ve kullanılan metodla ilgili çok
öz bilgilerin olacağı bir bölüm olarak ele alınabilir.
2.6. Özgeçmiş
I-

Bireysel Bilgiler
Adı
Soyadı
Doğum yeri ve tarihi
Uyruğu
Medeni durumu
Askerlik durumu
İletişim adresi ve telefonu

II-

Eğitimi (tarih sırasına göre yeniden eskiye doğru)
Yabancı dili

III-

Ünvanları (tarih sırasına göre eskiden yeniye doğru)

IV-

Mesleki Deneyimi

V-

Üye Olduğu Bilimsel Kuruluşlar

VI-

Bilimsel İlgi Alanları
Yayınları: (ulusal ya da uluslararası makale, bildiri, poster,
kitap ya da kitap bölümü vb.)

VII-

Bilimsel Etkinlikleri
Aldığı burslar
Ödüller
Projeleri
Verdiği konferans ya da seminerler
Katıldığı paneller (panelist olarak)

VIII- Diğer Bilgiler
Eğitim programı haricinde aldığı kurslar ve
katıldığı eğitim seminerleri
Organizasyonunda katkıda bulunduğu bilimsel toplantılar
Diğer üyelikleri

3. EKLER
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3. EKLER
Ek 1
Kılavuz İçinde Geçen Bazı Kavramlar ve Açıklamaları
Font

Aynı bir tasarım ve stile sahip yazı karakterlerinin bir kümesi. Kitap
yazımında çok kullanılan Times, Bookman, Palatino vb. fontlar serifli
(çentikli, tırnaklı), Helvetica, Futura vb. fontlar serifsiz (çentiksiz,
tırnaksız), kitap yazımına pek uygun olmayan Zaph Chancery, Swing,
Nadianne, Brush Script gibi fontlar el yazısı fontları olarak adlandırılır.

Format

Bilgisayarda sözcük işlem ve sayfa düzenleme yazılımlarında, yazıyı
biçimlendirmek (harf büyüklüğü, paragraf başı, satır aralığı, paragraf
aralığı gibi) üzere yapılan işlemler.

Pica

Yayıncılıkta kullanılan bir uzunluk birimi. 1 pica ≈ (1/6) inch ≈ 0.167 inch
≈ 4,23 mm.

Punto

Yayıncılıkta çok kullanılan bir uzunluk birimi, 1 punto ≈ (1/72) inch ≈
0,0139 inch ≈ 0,35 mm. Kitap yazımında en çok kullanılan 10 punto’luk
harflerdir. Harflerle ilgili 10 punto, d, h, gibi yukarıya uzantısı olan
harflerin üst ucundan y, g, ş gibi aşağı doğru kuyruğu olan harflerin
kuyruk ucuna kadar uzaklığın 10 punto (yaklaşık 3,5 mm) olduğunu
anlatır. Ancak aynı puntolarda olmasına karşılık, fontların tasarımdaki
farklılıklar nedeni ile bazı fontlar olduğundan küçük, bazıları büyük
görülebilir.

İşletim
sistemi

Bir bilgisayarı çalıştıran en temel yazılım (program). Geçmişte çok farklı
işletim sistemleri kullanılmasına rağmen günümüzde kişisel
bilgisayarlarda Microsoft firmasının WİNDOWS, ve Apple firmasının
MOS (Macintosh Operating System) adlı iki işletim sistemi
kullanılmaktadır. Bu iki ortamda yazılmış dökümanları bir ortamdan bir
diğerine dönüştürmek olanaklıdır. Bu iki işletim sistemi de
Türkçeleştirilmiştir ve Türkçe daktilolarda olduğu gibi F klavye kullanır.

Harvard Metin içinde kaynak gösteriminde yazar soyadı ve yılın yazılmasını ön
Sistemi gören sistem. Kaynak dizini ise alfabetik sırada düzenlenir.
Örnek: … bulunmuştur [Hodgkin, 1964]. Daha sonraları Hille (1991) bu…

Sayısal
Sistem

Metin içinde kaynak gösteriminde numara yazılmasını ön gören sistem.
Kaynaklara metin içinde geçiş sırasına göre numara verilir ve numara ya
parantez içinde, ya da üst indis biçiminde yazılır. Kaynak dizini ise
numara sırasına göre düzenlenir.
Örnek: … bulunmuştur (1). Daha sonraları Hille (2) bu konuda yaptığı …
Örnek: … bulunmuştur1 . Daha sonraları Hille2 bu konuda yaptığı…
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Ek 2
ULUSLARARASI BİRİMLER
SİSTEMİ (SI)
Farklı bilim alanlarında aynı bir tür
niceliğin farklı birimlerle anlatılmasındaki
karışıklığı önlemek üzere, 1960 da
toplanan uluslararası bir konferans
sonucunda, MKSA olarak bilinen birim
sisteminin kapsamı tüm bilim dallarının
gereksinimlerini
karşılayacak
şekilde
genişletilmiş,
Uluslararası
Birimler
Sistemi (Systéme International d’Unités)
olarak adlandırılan ve kısaltılmış olarak SI
şeklinde gösterilen bu sistemin ortaklaşa
kullanılması önerilmiştir. Dünya Sağlık
Örgütü de 1977 de aldığı bir kararla tüm
bilim ve sağlık kuruluşlarına SI sistemini
kullanmaları çağrısında bulunmuştur.
Sağlık alanında, hala yaygın olarak
kullanılan mmHg ve °C gibi birkaç pratik
birim dışında, SI birimlerinin kullanılması
bilimlerin integrasyonu için gereklidir.
Bazı ülkeler, gerek kendi içlerinde
gerek diğer ülkelerle bilgi ve ticari
alışverişlerini standardize edebilmek için
SI sistemini ülkelerinde tek geçerli birim
sistemi olarak kabul etmiş, bununla ilgili
yasalar çıkarmışlardır. Ülkemizde de,
11 Ocak 1989 tarihinde kabul edilen 3516
sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu∗ adlı
kanunla
SI
sistemi
tam
olarak
benimsenmiştir,
bu
kanuna
göre
yönetmelikte de türetilmiş birimlerin
tanımları verilmiştir.∗∗
Yandaki çizelgede SI sisteminin
temel birimleri, özel adlı türetilmiş
birimleri, çok küçük ve çok büyük
nicelikleri anlatmada kullanılacak standart
örnekler görülmektedir.
∗

TEMEL SI BİRİMLERİ
Fiziksel nicelik
Birim adı Simge
Uzunluk
metre
m
Kütle
kilogram kg
Zaman
saniye
s
Elektrik Akımı
amper
A
Termodinamik Sıcaklık kelvin
K
Madde Miktarı
mole
mol
Işık Kaynak şiddeti
kandela cd
ÖZEL ADLI TÜRETİLMİŞ
SI BİRİMLERİ
Fiziksel nicelik
Birim adı Simge
Frekans
hertz
Hz
Kuvvet
newton
N
İş, enerji, ısı
joule
J
Güç
watt
W
Basınç
paskal
Pa
Elektrik yükü
kulon
C
Elektriksel potansiyel volt
V
Elektriksel direnç
ohm
W
Elektriksel iletkenlik
siemens S
Elektriksel sığa
farad
F
Magnetik akı
weber
Wb
İndüktans
henry
H
Magnetik indüksiyon
tesla
T
Işıma akısı
lümen
Im
Aydınlanma
lux
Ix
Aktiflik (radyonüklidin) becquerel Bq
Soğrulmuş ışınım dozu gray
Gy
Düzlem açı
radyan
rad
Katı açı
steradyan sr
SI BİRİMLERİ İLE KULLANILAN
ÖNEKLER
Çarpan
Önek
Simge
1012
teraT
9
10
gigaG
106
megaM
103
kilok
102
hektoh
10
dekada
10-1
desid
-2
10
santic
10-3
milim
-6
10
mikroµ
10-9
nanon
-12
10
pikop
10-15
femtof
-18
10
attoa

Ölçüler ve Ayar Kanunu (1989). Kanun No: 3616. Resmi Gazete, Sayı: 20 056, Tarihi: 21.
Ocak. 1989.
∗∗
Uluslararası Birimler Sistemine Dair Yönetmelik (1990). Resmi Gazete, Sayı: 20 718, Tarih: 7.
Aralık.1990.
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SI ile Birlikte Kullanılabilecek Sistem Dışı Birimler
Kavram
Zaman

Hacim
Sıcaklık
Kütle

Birimi
dakika
saat
gün
litre
celsius
ton

Simgesi

l
°C
t

SI ederi
60 s
3 600 s
86 400 s
10-3 m3
K
1 000 kg

Açıklama

[t °C=(t+273,15) K]

Geçici Olarak Kullanılan, İleride Terk edilmesi Umulan Sistem Dışı Birimler
Kavram
Basınç

Birimi
milimetre civa
atmosfer
Aktiflik
curie
Doz
röntgen
Soğrulmuş doz rad

Simgesi
mmHg
atm
Ci
R
rad

SI ederi
133,3 Pa
101 325 Pa
3,7x1010 Bq
2,58x10-4 C/kq
10-2 Gy

Açıklama

(radyasyon)
(radyasyon)
(radyasyon)

Terk edilmesi Gerekli Bazı Sistem Dışı Birimlerin SI Karşılıkları
Kavram
Uzunluk
Kuvvet
Isı, enerji
Basınç

Birimi
Angström
dyne
erg
kalori
cm su

Simgesi
Â
dyne
erg
cal
cm H2O

SI ederi
10-10 m
10-5 N
10-7 J
4,18 J
98 Pa

Açıklama

Bazı Kurallar ve Öneriler
Birimi anlatan simgeler, uluslararası kabul gördüğü biçimde yazılmalıdır. Özel adlı
türetilmiş birimler, açık yazılırken newton, joule, volt, hertz gibi küçük harflerle
başlatılır. Kısaltılmış yazımda, çizelgede görüldüğü gibi, N, J, V, Hz şekillerinde
yazılmalıdır.
Zaman birimi saniye, kısaltılmış olarak s şeklinde yazılmalı san, sn gibi keyfi
kısaltma yapılmamalıdır.
Isı alışverişleri joule cinsinden verilmeli, kalori terk edilmelidir.
Uzunluk için sistem dışı inch, foot vb. birimler ile Angström , µ vb. pratik
birimler kesinlikle kullanılmamalı, µm anlamında yalnız başına µ (mikron)
yazılmamalıdır.
Birimlerin önünde mµmol (milimikromol), µµF (mikromikrofarad) gibi iki
öntakı kesinlikle yazılmamalı, yerlerine nmol, pF gibi tek öntakılı anlatım
kullanılmalıdır.
Madde miktarları için eşdeğer gram, osmol gibi pratik birimler terk edilmeli, mol
tercih edilmelidir.
Hacimsel konsantrasyonlar mol/m3 veya mol/l cinsinden ifade edilmeli, paydada
3
m veya l dışında ml, 10 ml, mm3 gibi pratik anlatımlardan kaçınılmalıdır. Benzer
şekilde kütlesel konsantrasyonlar da mol/kg cinsinden ifade edilmeli, paydada g, 100 g
gibi pratik anlatımlara yer verilmemelidir.
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