T.C.
ĠSTANBUL OKAN ÜNĠVERSĠTESĠ
DĠġ HEKĠMLĠĞĠ FAKÜLTESĠ
BĠTĠRME TEZĠ YAZIM KILAVUZU
İstanbul Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerinin, Fakültemiz
Anabilim Dallarında bitirme tezlerini hazırlarken uymaları gereken kurallar aşağıda
açıklanmıştır. Bitirme Tezi, tez danışmanının denetimi altında, bu “ Y a z ı m Kılavuz”unda
belirtilen esaslara uygun olarak yazılmalıdır. Öğrencilerimizin bu kılavuzu okumaları ve
intihal konusunda dikkatli olmaları çok önemlidir.
TEZĠN HAZIRLANMASINDA YAZIM DĠLĠ VE BĠÇĠM AÇISINDAN UYULMASI
GEREKEN GENEL KURALLAR


Öğrencinin tez yazımına başlamadan önce konunun önemi, amacı ve güncel yaklaşımlar
ile ilgili kaynakları büyük ölçüde toplamış olması gerekir. Bunlara dayalı olarak öğrenci
tarafından tez tasarımı yapılır. Hazırlanan bu taslak üzerine tez danışmanının onayı
alındıktan sonra tez planı hazırlanır. Bölümlerin yazımı bittikçe danışman ile
görüşülerek düzeltmeler gerçekleştirilir.



Yazım kuralları için “Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzu / Sözlüğü” temel
alınmalıdır. Yabancı sözcüklerin kullanımından kaçınılmalı ve olabildiğince Türkçe
sözcükler kullanılmalıdır. Yaygın olarak kullanılan yabancı sözcükler ise (enfeksiyon,
enjeksiyon vb.) okunduğu gibi yazılmalı, gerekiyorsa orijinal yazılışı parantez içerisinde
verilmelidir.



Yazım dilinde birinci tekil şahıs ifadeleri ve şimdiki zaman kipi kullanılmamalıdır.
Metnin yazımındaki fiil çekimlerinde genellikle üçüncü Ģahıs kullanılma a özen
gösterilmeli ve “uyguladım, yaptım, gözlemledim, çalışmamızda” gibi ifadeler yerine;
“u gulanmıĢtır,

apılmıĢtır, gözlenmiĢtir, bildirilmiĢtir, bu çalıĢmada” gibi

ifadeler kullanılmalıdır.


Tezin yazımında abartılı ifade ve yorumlardan uzak durulmalı, sade bir dil kullanılmalı,
konuyla ilgisi olmayan literatür bilgisine yer verilmemelidir. Anlatılmak istenenler
Türkçe dil bilgisi kurallarına uygun olarak açık ve anlaşılır ifadelerle anlatılmalıdır.
Cümle ve paragrafların arasındaki bağlantılar i i kurulmalı, tüm anlatım bo unca
cümle ve paragrafların konu bütünlüğü ve kurgusu la u um sağlanmalıdır.
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Tezdeki birimler “Uluslararası Birim Sistemi (SI)”ne uygun şekilde kullanılmalıdır.



Sayıların Türkçe yazımında: tam sayıyı ondalık kesirden ayırmak amacıyla virgül
kullanılmalı; çok basamaklı sayıların yazımında ise rakam üçerli gruplara ayrılarak
aralara nokta konulmalıdır (Örnek: 2,7; 5.426.890 vb.). Sayıların İngilizce yazımında:
tam sayıyı ondalık kesirden ayırmak amacıyla nokta kullanılmalı; çok basamaklı
sayıların yazımında ise rakam üçerli gruplara ayrılarak aralarda bir boşluk bırakılmalıdır
(Örnek: 2.7; 5 426 890 vb.).



Tezin yazım ve basımında “A4” (210x297 mm) standardı, 80-100 gramaj arası birinci
hamur beyaz kağıt kullanılmalıdır. Her sayfanın sol kenarından “4 cm” ile üst, alt ve
sağ kenarlarından

“2,5

cm”

boşluk

bırakılmalıdır.

Kağıdın

arka

yüzü

kullanılmamalıdır.


Metinde kullanılan Yazı Tipi “Times New Roman”; Yazı Karakteri “Normal”; Boyut
“12 punto” olmalıdır.



Metnin yazımında “1,5 satır aralığı” kullanılmalı ve her paragrafın ilk cümlesi “1,25
cm” içeriden başlamalıdır. BaĢlık ile metin ve paragraflar arasında “10 nk/pt
boĢluk” bırakılmalıdır.



Bir paragrafın ilk satırı sayfanın son satırı, paragrafın son satırı da sa fanın ilk
satırı olarak

azılamaz. Sayfa sonundaki başlığı en az iki satır yazı izlemeli veya

başlık yeni sayfada yer almalıdır.


Yazımda noktalama iĢaretlerinden (virgül, nokta, soru işareti, iki nokta üst üste,
noktalı virgül vb.) sonra “bir karakter boĢluk” bırakılmalıdır.



Sa fa numaraları “11 punto” ile yazılır. Giriş ve Amaç bölümünün (ana metnin)
önünde yer alan sayfalar, “küçük ve normal” yazı karakteri ile “Romen rakamları”
kullanılarak sa fanın “alt ortasında” yer alacak şekilde numaralandırılır. İç kapağa
numara verilmez, ancak sayılır ve sonraki sayfalarda sayfa numarası gösterilir (ii, iii, iv,
v, …).
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Giriş ve Amaç bölümünün ilk sayfasından başlanarak, sayfalara “normal” yazı
karakteri ve “Arap rakamları” (1, 2, 3, 4, ...) ile numara verilir. Bu sayfalarda ise,
numaralar sa fanın “sağ alt” köĢesine yerleştirilir.



Metin içerisinde sıkça kullanılacak olan kavramlar gerek duyulduğunda kısaltılarak
ifade edilebilir. Standart olarak kabul edilen sembol ve kısaltmalar haricinde kısaltma
yapmaktan kaçınılmalıdır. Bu kavramlar, metinde ilk geçtiği erde açık olarak azılır
ve ardına parantez içinde bü ük harfler ile kısaltması eklenir. İlerleyen bölümlerde,
metin içerisinde hep bu kısaltma ve semboller kullanılır.



Anlatımın daha etkili, kısa ve anlaşılır olması için metin içerisinde tablo ve/veya şekiller
(resim, grafik, diyagram vb.) kullanılabilir. Tablolar ve şekiller bilgisayar ortamında
oluşturulmalıdır. Bilgisayar ortamında oluşturulamayan şekiller teknik resim ilkelerine
göre çizilir. Tablo ve/ve a Ģekillere metin içerisindeki atıfta bulunulmalıdır.



Tablolar ve/veya şekiller, net ve okunaklı olmalı, metindeki geçiş sırasına göre
numaralandırılmalıdır. Tablo/ ek l numarasındak lk rakam bölüm numarası, k nc
rakam se tablo ve a Ģekl n o bölüm ç ndek sıra numarasıdır. Tablo/ ek l adı ve
numarası “11 punto ko u azı karakteri ile ve sadece ilk sözcüğün ilk harfi bü ük
olacak Ģekilde” yazılır, “iki nokta üst üste iĢareti (:)” konur ve bir karakter boşluk
bırakılır. Tablo/ ek l başlığı, tablo/şek l hakkında kısa b lg ver r ve “11 punto normal
azı karakter ve 1,15 satır aralığı” ile yazılır (Örnek: Tablo 2.2: Güncel kök kanalı
yıkama solüsyonları vb.)

ekil başlığının sonuna, varsa kaynaklar listesindeki “kaynak

numarası parantez ( ) içinde azılır ve nokta iĢareti (.)” konur. Örnek: ġekil 2.3:
Kronik apikal periodontitisin radyografik görüntüsü (12). vb. Tablo altına yazılacak olan her

türlü d pnot, “ punto normal azı karakter ve 1,15 satır aralığı” ile yazılır.


Tablolar

sayfanın

“sol

kenarına

aslanılarak”;

ekiller

ise,

yazı

alanına

“ortalanarak” yerleştirilmelidir. Tablo başlıkları “ lg l tablonun üst kısmına”; ek l
başlıkları se, “ lg l Ģekl n alt kısmına” yazılır. Tablo/ ek l başlıklarından önce ve
sonra “10 nk/pt” boĢluk bırakılır. Tablo/ ek l açıklamaları le tablo ve/veya şek ller
aynı sayfa ç nde yer almalıdır.
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Tablolarda düĢe ç zg ler terc h ed lmemel d r. Tablo ç ndek yazılar “11 punto
normal

azı karakter ve 1,15 satır aralığı” ile yazılmalıdır; zorunlu kalınan

durumlarda “10 veya 8 punto” olarak da yazılabilir.


Ana BaĢlıklar (1. Derece BaĢlıklar) yazılırken yeni bir sayfaya geçilmelidir. Bu
kapsama; Teşekkür, İçindekiler, Semboller / Kısaltmalar Listesi, Tablolar Listesi,
ekiller Listesi, Özet, Summary, Giriş ve Amaç, Genel Bilgiler, Gereç ve Yöntem,
Bulgular, Tartışma, Sonuçlar ve Öneriler, Kaynaklar, Ekler, Özgeçmiş ve Etik Kurul
Kararı gibi bölüm başlıkları girmektedir. 1. Derece Başlıklar, sa fanın üst orta
kısmına 12 punto koyu azı karakteri ve bü ük harfler ile yazılır ve başlıklar ile
takip eden metin arasında “10 nk/pt boĢluk” bırakılır.



Alt baĢlıklar (2, 3 ve 4. Derece BaĢlıklar) ise, sayfanın “sol kenarına” yaslanarak 12
punto koyu azı karakteri ve her sözcüğün ilk harfi bü ük olarak “1,15” satır
aralığı ile yazılır. Alt başlıklardaki “ve”, “ve a”, “ile” sözleri küçük harf ile yazılır.
Başlıklardan önce ve sonra “10 nk/pt boĢluk” bırakılır.



Dereceleri belirten rakamlar arasına nokta konularak ve son rakam ve noktasından sonra
bir karakter boşluk bırakılarak başlık adı yazılır (Örnek: 2.6. Kök Kanalı Dolgu
Materyalleri; 2.8.1. Lateral Kondensas on Güta-Perka Tekniği vb.) Herhangi bir
başlık, alt başlıklar altında incelenecek ise, en az 2 alt başlık kullanılmalıdır; tek bir alt
başlığa bölünüp incelenemez.



U gulamalı ÇalıĢma ġekl ndek B t rme Tezler nde, araştırmaya başlanmadan önce
ilgili etik kurullardan “Etik Kurul Ġzin Belgesi” alınması zorunludur. Et k kurul onayı
tez metn n n sonunda ekler bölümünde yer almalıdır.



Bir tezin yazımında en önemli ve duyarlılık gerektiren konulardan birisi kaynak
kullanımıdır. Kaynaklar kısmında, tezde yararlanılan kaynaklar (kitap, makale, bildiri,
vb.) net b r şek lde belirtilmeli ve okuyucunun ilgilendiği bir kaynağa kolayca
erişebilmesi ve kullanabilmesinde yardımcı olmalıdır. Hukuksal açıdan ve akadem k et k
gereğ , başvuruda bulunulan ve b lg

alınan her türlü çalışmaya mutlaka atıf

verilmelidir. Aksi halde intihal suçu iĢlenmiĢ olur.
4
FR.EOG.011/Rev.00

T.C.
ĠSTANBUL OKAN ÜNĠVERSĠTESĠ
DĠġ HEKĠMLĠĞĠ FAKÜLTESĠ
BĠTĠRME TEZĠ YAZIM KILAVUZU


Kaynakların metin içerisinde kullanımında; “Alfabetik Numaralama Sistemi”
kullanılmalıdır. Bu sistemde, tezde yararlanılan yayınlar “Kaynaklar” bölümünde
alfabetik sıra la dizilir ve sıra la numaralandırılır. Kaynaklar, metin içerisinde
“Kaynaklar Listesi”ndeki numaralamaya bağlı kalınarak parantez ( ) içinde verilir ve
sonra nokta iĢareti konur.



Metin içerisinde “ azar adlarının kullanılması durumunda”, araştırmacılar bir veya
iki kişi ise soyadları tek tek yazılır ve kaynaklar listesindeki sıra numarası parantez
içinde verilir; Örnek: Baumgartner ve Xia (8). Araştırmacı grubu iki kişiden fazla ise,
yalnızca birincisinin soyadı yazılır ve ardına “ve ark.” ifadesi eklenerek yukarıda
açıklanan şekilde kaynak numarası verilir; Örnek: Wiesse ve ark. (35). “Yazar adı
belirtilmemiĢse”, kaynak numarası cümle veya paragrafın sonuna parantez içinde
verilir.



Birden fazla kaynak numarası verilecekse küçükten büyüğe doğru, Örnek: (2, 5, 8)
şeklinde; numaraları arka arkaya gelen birkaç kaynak kullanılmışsa, en küçük ve en
büyük kaynak numaraları, Örnek: (2–5, 8), şeklinde yazılır. Bir cümlede birden fazla
ifade varsa ve ayrı kaynaklar kullanılmışsa, her ifade bölümünün sonunda kaynak
numarası verilir. Bir paragraf tümüyle bir kaynağa veya birbiriyle aynı nitelikteki birden
fazla kaynağa dayanıyorsa, kaynak numaraları paragraf sonunda verilir. Aynı kaynağa
dayalı birbirini takip eden paragraflarda, her paragrafın sonunda aynı kaynak numarası
verilir.
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I.

BĠTĠRME TEZĠNĠN BÖLÜMLERĠ:

I.I. KURAMSAL ÇALIġMA (BĠLĠMSEL LĠTERATÜR DERLEMESĠ) ġEKLĠNDEKĠ
BĠTĠRME TEZĠNĠN BÖLÜMLERĠ:
 KAPAK (DI KAPAK ve İÇ KAPAK)
 TE EKKÜR*
 İÇİNDEKİLER
 SEMBOLLER / KISALTMALAR LİSTESİ*
 TABLOLAR LİSTESİ*


EKİLLER LİSTESİ*

 ÖZET
 SUMMARY (İngilizce Özet)
 1. GİRİ VE AMAÇ (Sayfa sayısı 1-3)
 2. GENEL BİLGİLER BÖLÜMÜ (Ana ve alt başlıklar altında konuya ait genel
bilgilerin verilmesi ve ilgili çalışmaların irdelenmesi, Sayfa sayısı 30-40)
 3. TARTI MA (Tezde yer alan güncel kaynakların tartışılması Sayfa sayısı 3-5)
 4. SONUÇLAR VE ÖNERİLER (Sonuç ve Önerilerin verilmesi, Sayfa sayısı 1-3)
 KAYNAKLAR (En az 20–40 kaynak kullanılmalı)
 EKLER*
 ÖZGEÇMİ
* Bu bölümler gerektiğinde kullanılır.
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I.II. UYGULAMALI ÇALIġMA (BĠLĠMSEL ARAġTIRMA) ġEKLĠNDEKĠ BĠTĠRME
TEZĠNĠN BÖLÜMLERĠ:
 KAPAK (DI KAPAK ve İÇ KAPAK)
 TE EKKÜR*
 İÇİNDEKİLER
 SEMBOLLER / KISALTMALAR LİSTESİ*
 TABLOLAR LİSTESİ*


EKİLLER LİSTESİ*

 ÖZET
 SUMMARY (İngilizce Özet)
 1. GİRİ VE AMAÇ (Sayfa sayısı 1-3)
 2. GENEL BİLGİLER (Sayfa sayısı 10-20)
 3. GEREÇ VE YÖNTEM (Sayfa sayısı 2-5)
 4. BULGULAR (Sayfa sayısı 3-8)
 5. TARTI MA (Sayfa sayısı 3-6)
 6. SONUÇLAR VE ÖNERİLER (Sayfa sayısı 1-3)
 KAYNAKLAR (En az 20–40 kaynak kullanılmalı)
 EKLER*
 ÖZGEÇMİ
* Bu bölümler gerektiğinde kullanılır.


KAPAK (DIġ KAPAK - ĠÇ KAPAK)



Bitirme tezinin ön ve arka dış kapağı “A4” (210x297 mm) boyutunda en az 160-180 gr
bristol (krome) beyaz karton ve spiral ciltli olmalıdır.



Dış ve ç kapaktak bütün b lg ler, kapakların dış kenar boşluklarına göre sayfada
ortalanarak yazılmalıdır. Dış kapak ile iç kapak, iç kapakta öğrenci adı-so adı altında
öğrenci numarası olması ve “A4” (210x297 mm) kağıda basılmıĢ olması dıĢında,
tamamen aynı olmalıdır (ġekil 1:).
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ġekil 1: Ön dıĢ kapak sayfa düzeni

T.C.
ĠSTANBUL OKAN ÜNĠVERSĠTESĠ
DĠġ HEKĠMLĠĞĠ FAKÜLTESĠ
BĠTĠRME TEZĠ
(BÜYÜK HARFLER, 14 Punto, Koyu, Satır aralığı 1,15)

TEZ BAġLIĞI
(BÜYÜK HARFLER, 16 Punto, Ko u, Satır aralığı 1,5)

Öğrencinin Adı SOYADI (14 Punto, Koyu)

Tez DanıĢmanı: Unvanı, Adı SOYADI
ANABĠLĠM DALI
(14 Punto, Koyu, Satır aralığı 1,5)
ĠSTANBUL - Yıl (12 Punto, Koyu)
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TEġEKKÜR*
Çalışmanın hazırlanmasında maddi, manevi katkısı olan kişi ve/veya kuruluşlara
teşekkür

gibi açıklamaları içerir. Teşekkür metni bir sayfayı geçmemelidir.



ĠÇĠNDEKĠLER



İçindekiler bölümünde, tezdeki ana başlıklar ve bunların alt başlıklarına göre tez
içeriğinin başlangıç sayfa numaraları verilir. Tüm başlıklar tez içerisindeki azılıĢları
ile a nı olmalı ve doğru sa fa numaraları verilmelidir.



Ana başlıklar “sa fanın sol kenarına da alı olarak” yazılır. Alt başlıklara geçildikçe
sayfanın “sol kenarından fazladan bir girinti” daha verilmelidir. Her satır giriĢi ile
sa fa numarası arasında noktalama ile bağlantı kurulmalıdır (ġekil 2:).
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ġekil 2: Ġçindekiler sa fa düzeni
ĠÇĠNDEKĠLER

ĠÇĠNDEKĠLER

Sayfa No.

TEġEKKÜR* ……………………………………………………... ii
ĠÇĠNDEKĠLER …………………………………………………… iii

SEMBOLLER / KISALTMALAR LĠSTESĠ* …………............... ıv
TABLOLAR LĠSTESĠ* …………………………………………… v
ġEKĠLLER LĠSTESĠ* …………………………………………..... vı
ÖZET ………………………………………………………………. vıı
SUMMARY ……………………………………………………….. vııı
1. GĠRĠġ VE AMAÇ………………………………………………… 1
2. GENEL BĠLGĠLER (BĠRĠNCĠ DERECE BAġLIK) ………… 2
2.1. Ġkinci Derece BaĢlık ………………………………………... 3
2.1.1. Üçüncü Derece BaĢlık …………………………………. 4
2.1.2. Üçüncü Derece BaĢlık …………………………………. 5
2.1.2.1.

Dördüncü Derece BaĢlık ……………………. 6

3. TARTIġMA …………………………………….......................... 7
4. SONUÇLAR VE ÖNERĠLER .................................................... 8
KAYNAKLAR …………………………………………………........ 9
EKLER* .............................................................................................. 10
ÖZGEÇMĠġ ........................................................................................ 11



SEMBOLLER / KISALTMALAR LĠSTESĠ*
Bu bölümde, tezde kullanılan Semboller ve sonrasında da Kısaltmalar “alfebetik sıra a
göre listelenerek” toplu halde gösterilir.
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TABLOLAR LĠSTESĠ / ġEKĠLLER LĠSTESĠ*



Tablolar Listesi ve/veya

ekiller Listesi Bölümlerinde; tez metnindeki geçiş sırasına

göre Tablo ve/veya ekil Sıra Numaraları, Başlıkları ve bulundukları Sayfa Numaraları
liste halinde toplu halde gösterilir. Tablo ve/veya ekil numaraları ve başlıkları, tez
içerisinde yazıldığı gibi yazılmalı, doğru sayfa numaraları verilmeli ve her satır giriĢi
ile sa fa numarası arasında noktalama ile bağlantı kurulmalıdır.


ÖZET



Çalışmanın konusu ve amacı belirtilmeli, gereç ve yöntem tanımlanmalı, bulgular,
tartışma ve sonuçlar özetlenmelidir. Özet yazımında kaynak verilmemeli, şekil ve tablo
kullanılmamalı ve kısaltma yapılmamalıdır.



Özet metni 250 kelimeyi geçme ecek Ģekilde bir sayfa olarak hazırlanmalı ve
çalışmayı en iyi şekilde yansıtmalıdır. Özetin üç paragraf halinde yazılması uygundur:
Birinci paragrafta konunun önemi ile çalışmanın gerekçesi ve amacı; İkinci paragrafta
gereç ve yöntem; Üçüncü paragrafta ise, en önemli bulgular, sonuç ve değerlendirmeler
ile varsa öneriler yazılmalıdır.



Sonrasında, “10 nk/pt boĢluk” bırakılarak “12 punto koyu

azı karakteri” ile

Anahtar Kelimeler: yazılır ve devamında virgül (,) ile ayrılmış en fazla 5 tane anahtar
kelime alfabetik sıraya göre “12 punto normal azı karakteri” ile sıralanır.


SUMMARY (Ġngilizce Özet)



Özet bölümünün İngilizceye çevrilmiş şeklidir. Summary kısmında; Türkçe özetten
farklı olarak, Tezin İngilizce Başlığı da “12 punto ko u azı karakteri ve bü ük
harfler ile” sayfada ortalanmıĢ şekilde yazılmalıdır.



İngilizce özet metninde sonra, “10 nk/pt boĢluk” bırakılarak “12 punto ko u azı
karakteri” ile Keywords: yazılır ve devamında virgül (,) ile ayrılmış en fazla 5 tane
anahtar kelime alfabetik sıra a göre “12 punto normal azı karakteri” ile sıralanır.
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1.

GĠRĠġ VE AMAÇ
Bu bölümünde; çalışmanın okuyucu tarafından kolay anlaşılmasını sağlamaya yönelik
olarak, öncelikle konunun önemine ilişkin açık, özlü ve kısa temel bilgiler ile birlikte,
çalışmanın gerek ve mantığına yer verilmeli ve konunun bölümlerdeki işlenişi
aktarılmalıdır. Bilgiler ka naklar ile desteklenmeli ve

orum

apılmadan

verilmelidir. ÇalıĢmanın amacı da bu bölümde açıklanmalıdır.
2.

GENEL BĠLGĠLER (Konu ile Ġlgili ÇalıĢmalar)



Genel Bilgiler bölümü; tez konusu ile ilgili yapılmış bilimsel-akademik çalışmaların ve
güncel gelişmelerin (literatür bilgilerinin), belli bir düzen ve sistematik içinde uygun ana
ve alt başlıklar altında özetlenmesini içerir.



Bu bölümün yazımında “genelden özele doğru gidilmeli” ve konunun genel akışına
uygun olarak “alt baĢlıklar altında” çalışmalara ilişkin “a rıntılı bilgiler”
verilmelidir. Konuya ilişkin geçmiş çalışmalar tarihsel akış içinde verilerek mümkün
olduğunca çok kaynak ile desteklenmelidir.



Konunun başlangıcı ve gelişimi, mantıksal bir akış ve bütünlük içinde olmalıdır. Bu
ilke; her bölüm, bölümler arası, hatta her başlık altındaki paragraf geçişleri boyunca da
gözetilmelidir. Bütün bu yapı, tezin ulaşmak istediği hedeflere hizmet edecek şekilde
planlanmalı ve gereksiz ayrıntı ve sapmalardan kaçınılmalıdır.



Metin açık ve anlaşılır bir dille yazılmalı, olabildiğince sade cümleler kullanılmalı,
gereksiz sözcük ve ifadelerden kaçınılmalıdır. Kaynak metinler, doğrudan ve birebir
alıntı apılmadan öğrencinin kendi ifade ve anlatımları ile özetlenmelidir.

3.

GEREÇ VE YÖNTEM



Uygulamalı Çalışma (B l msel Araştırma) ekl ndek B t rme Tez n n bu bölümünde;
tez çalışmasının yeri ve tarihi, araştırmanın tipi, örnekleme yöntemi, veri toplama
araçları ve yöntemi, araştırmanın gerçekleştirilmesinde kullanılan tüm gereç ve
yöntemler ile verilerin istatistiksel analiz yöntemi ayrıntılı olarak açıklanır.
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Gereç ve Yöntem bölümü, başka araştırmacıların aynı yöntemi kullanarak çalışmayı
tekrarlayabilmesine olanak verecek nitelikte açıklayıcı olmalıdır.



Kullanılan gereç ve yöntem daha önce başka araştırmacılar tarafından kullanılmış ve
yayınlanmışsa bu kaynaklara atıf yapılmalı; varsa değ ş kl k yapılan bölümler ayrıntılı
olarak bel rt lmel d r. Okuyucuya kolaylık sağlaması açısından Gereç ve Yöntem
bölümü alt başlıklara ayrılab l r.



Klinik veya deneysel olarak canlılar üzer nde gerçekleşt r lecek her türlü araştırmada,
araştırmaya başlamadan önce zorunlu olarak ilgili etik kurullardan izin belgesi
alınmalı; et k kurul onayı, tar h ve numarasıyla b rl kte bu bölümde bel rt lmel dir.
Kl n k araştırmalar ç n ayrıca “Onam Formu” doldurulmalıdır.

4.

BULGULAR



Uygulamalı Çalışma (B l msel Araştırma) ekl ndek B t rme Tez n n bu bölümünde
tüm bulgular verilerek; araştırmada toplanan ham verilerin işlenmesi, sınıflandırması ve
istatistiksel analizi yapılır.



Bulgular bölümünde yalnızca çalışmanın sonuçları, kullanılan stat st ksel yöntem ve
sonuçların

anal z

le

elde

ed len

anlamlılık

düzeyler

bel rt lmel ;

yorum

yapılmamalıdır. Bulguların sunumunda tablo ve şekillerden yararlanılır. Rakamsal
sunumlarda rakamların eş t basamaklar hal nde ver lmes standard zasyon açısından
öneml d r.
5.

TARTIġMA



Tartışma bölümü tezin analiz ve yorum kısmıdır. Tezde kullanılan gereç ve yöntemler
ile elde edilen bulgular ve analizler metin içerisindeki sunum sırasına göre irdelenir. Tez
bulguları, bu konuda yapılan diğer araştırmalar ile karşılaştırılarak; benzer ve farklı
yanları açıklanmalı ve l teratüre uyan ve uymayan sonuçlar olası nedenleriyle b rl kte
tartışılarak yorumlanmalıdır. Araştırmada h potezler kuruldu se, elde ed len sonuçların
ler

sürülen

h potez

destekley p

desteklemed ğ

ve

h potez n

doğrulanıp

doğrulanmadığı bel rt lmel d r.
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Tezin metin bölümlerinde verilen ayrıntılı bilgiler bu bölümde bütünleştirilir, özetlenir
ve bir sonuca bağlanır. Konuyla ilgili uzlaşılamayan alanları ve konunun araştırılmaya
gereksinim duyulan yanlarını ortaya koyabilmeli ve mevcut bilgilere katkı sunabilmelidir.

6.

SONUÇLAR VE ÖNERĠLER
Çalışmanın sonunda, elde edilmiş olan bilgiler ve/veya ulaşılan sonuçlar maddeler
halinde ifade edilir ve varsa öneriler yazılır.



KAYNAKLAR (Genel Yazım Kuralları)



Kaynakların güncel olmasına özen gösterilmelidir. Klasikleşmiş kaynaklarda bu koşul
söz konusu değildir. Kaynakların o konuda yapılmış en önemli çalışmaları içermesi
gerekir.



Kaynak olarak basılmamıĢ

a ınlar kullanılmamalıdır. Basıma kabul edilmiş

makaleler Basımda; In press ve “doi numarası” ile görüntülenenler Epub ahead of
print ibaresi ile kullanılır. Elde bulunmayan, yani tümü okunmamış bir kaynağın
kullanımından kaçınılmalıdır.


Kaynakların yazımında “Alfabetik Numaralama Sistemi” kullanılmalı ve tezde
kullanılan tüm kaynaklar, lk yazarın soyadına göre alfabet k olarak sıralanarak
numaralandırılmalıdır.



Tezin metin kısmındaki kaynak numaraları ile Kaynaklar Listesindeki sırasının
kesinlikle tutarlı olması gerekir. Metin içerisinde yer almayan kaynak, kaynaklarda
gösterilmemelidir.



Kaynaklar Listesine kaynak yazılırken, tüm araĢtırmacıların so adları ve adların
ilk harfleri

azılmalı; “ve ark.”, “vd.”, “et al.” kullanılarak isim eksiltmelerinden

kaçınılmalıdır.


AraĢtırmacıların so adları, ilk harfleri büyük yazı karakteri ile tam olarak yazılmalı
ve bir karakter boşluk bırakıldıktan sonra; adlarının sadece ilk harfleri büyük harfler
ile ve arada boşluk bırakılmadan yazılmalıdır.
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Araştırmacı soyadı ve isminin baş harfleri arasına herhangi bir noktalama işareti
konmamalı, araĢtırmacılar “virgül” ile a rılmalı, “ve” bağlacı kullanılmamalıdır.



Dergi adları açık olarak ve italik şekilde azılmalıdır.



Kitap vb. yayınların uluslararası yayın numaralarının (ISBN) konulması zorunlu
değildir. Eğer uygulanıyorsa, tüm ka naklar için a nı ol izlenmelidir.



Kaynaklar “12 punto” ve “1,15 satır aralığı” ile yazılmalı ve iki kaynak arasında
“10 nk/pt boĢluk” bırakılmalıdır.



Her bir kaynak numarası, “sa fanın sol kenarına da alı olarak 12 punto ko u azı
karakteri” ile yazılır ve nokta konur. Sonrasında, “0,75 – 1 cm boĢluk” verilerek
kaynak yazımına başlanır.



Ka nakların Yazım ġekline Örnekler

a)

Dergiler
Yazarın(ların) Soyadı ve Adının İlk Harfi(leri)(.) Makalenin Adı(.) Derginin Açık Adı
(İtalik) Yayın Yılı(;) Cilt Numarası (Sayı Numarası - zorunlu değil)(:) İlk(-)Son Sayfa
Numarası(.)
Örnekler:
1. Alp G, Subasi MG, Seghi RR, Johnston WM, Yilmaz B. Effect of shading technique
and thickness on color stability and translucency of new generation translucent
zirconia. Journal of Dentistry 2018; 73: 19-23.
2. Erdogan O, Sinsawat A, Pawa S, Rintanalert D, Vuddhanakok S. Utility of vibratory
stimulation for reducing intraoral injection pain. Anesthesia Progress doi:
10.2344/anpr-65-02-01 Epub ahead of print
3. Ersan N, Dolekoglu S, Fisekcioglu E, Ilguy M, Oktay I. Perceived sources and levels
of stress, general self-efficacy and coping strategies in preclinical dental students.
Psychology Health and Medicine 2018; 23(5): 567-77.
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4. Kayahan MB, Ayhan T, Pamukçu Güven E, Tanalp J. Comparison of the amount of
apically extruded debris during retreatment using different nickel-titanium systems
and hand instruments in teeth with wide apices. Biomedical Research 2017; 28 (7):
3136-39.
5. Mercan U, Bilhan H, Meral DG, Kazokoğlu , Aykol- ahin G, Geçkili O. Influence
of the localization of frontal bone defects on primary stability values of 2 different
implant designs: An in vitro study. Implant Dentistry 2017; 26(1): 87-94.
6. Olkun HK, Demirkaya AA. Evaluation of internet information about lingual
orthodontics using DISCERN and JAMA tools. Turkish Journal of Orthodontics
2018; 31(2): 50-4.
7. Tokuç M, Ulukapı I. Sakinleştirici müziklerin endişeli hastalar üzerindeki etkisi.
Türkiye Klinikleri Çocuk Diş Hekimliği Özel Sayısı 2018; 4(2): 137-41.
8. Yilmaz A, Karagoz-Kucukay I. In vitro comparison of gutta-percha filled area and
percentages in root canals instrumented and obturated with different techniques.
Journal of Istanbul University Faculty of Dentistry 2017; 51(2): 37-42.
b)

Kitaplar
Yazarın(ların) Soyadı ve Adının İlk Harfi(leri)(.) Kitabın Adı (İtalik ve sözcüklerin ilk
harfleri büyük olarak)(.) Kaçıncı Basım Olduğu (;) Yayınlandığı ehir(:) Yayın Evi(.)
Basım Yılı(.) İlk(-)Son Sayfa Numarası(.) İlk basımlar yazılmaz.
Örnekler:
1. Nolte WA. Oral Microbiology. 3rd edn. St. Louis: CV Mosby Co. 1977; 76-80.
2. Whaites E, Drage N. Essentials in Dental Radiography and Radiology. 3rd edn.
London, UK. Churchill Livingstone. 2013; 85-119.
3. Aykor A. Diş Aşınmalarına Restoratif ve Estetik Yaklaşım. İstanbul: Quintessence
Yayıncılık. 2016; 25-31. (ISBN 978-605-9382-00-7).

c)

Kitap Bölümleri
Konu yazarının(larının) Soyadı ve Adının İlk Harfi(leri)(.) Konu Adı. İçinde: (In:)
Editörün(lerinin) Soyadı ve Adının İlk Harfi(leri), Ed(.) Kitabın Adı(.) Kaçıncı Basım
Olduğu (;) Yayınlandığı ehir(:) Yayın Evi(.) Basım Yılı(.) İlk(-)Son Sayfa Numarası(.)
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Örnekler:
1. Wesselink P. Conventional root-canal therapy III: Root filling. In: Harty FJ, Ed.
Endodontics in Clinical Practice. 3rd edn. London, UK: Butterworth. 1990; 186-223.
2. Weinstein I, Swartz MN. Pathogenic properties of invading microorganisims. In:
Sodeman WA, Ed. Pathologic Physiology: Mechanisms of Disease. 2nd edn.
Philadelphia: WB Saunders. 1974; 457-71.
3. Bilhan H. The role of the dental implant in removable partial dentures. In: akar O,
Ed. Removable Partial Dentures - A Practitioners’ Manual. Switzerland: Springer
International Publishing. 2016; 195-208.
4. Erdem TL, enel N, Özcan İ. Diş hekimliğinde sistemik hastalıklar. İçinde: Aşçı S,
Ed. Endodonti. İstanbul: Quintessence Yayıncılık. 2014; 137-44.
5. Çiftçioğlu E, Küçükay ES. Endodontide biyoseramik kök kanalı sealerlarının
kullanımı. Türkiye Klinikleri Kök Kanallarının Doldurulması Özel Sayısı 2019.
Basımda
d)

Elektronik Kaynaklar (Ağ Sitesinden EriĢim ile Ağ Sa fasını Ka nak Gösterme):
Yazarın(ların) Soyadı ve Adının İlk Harfi(leri)(.) Makalenin Adı(.) Derginin Açık Adı
Yayın Yılı(;) Cilt Numarası istenirse (Sayı Numarası)(:) İlk(-)Son Sayfa Numarası(.)
Ağ Sitesi Adı: http://ağ adresi. Erişim Tarihi: Gün Ay Yıl.
Örnekler:
1. American Association of Endodontists. Glossary of Endodontic Terms. 9th edn.
2015. http://www.nxtbook.com/nxtbooks/aae/endodonticglossary2016/
Erişim Tarihi: 5 Eylül 2018.



EKLER
Tez n ana bölümler

ç nde yer almaları halinde; met n ç ndek akışı bölecek ve

okumada sürekl l ğ engelleyecek nitelikte çok fazla sayıdaki tablo, şekil, veri vb. bu
bölümde ver lmel d r. Bu bölümde yer alacak her b r açıklama ç n uygun b r “başlık”
seç lmel

ve bunlar sunuş sırasına göre “EK-A, EK-B, EK-C, ...” şekl nde

adlandırılmalıdır; Örnek EK- A: Etik Kurul Onayı.
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ÖZGEÇMĠġ
Bu bölümde öğrencinin, doğum yeri ve tarihi, öğrenim gördüğü okullar, başlangıç ve
mezuniyet tarihleri, mesleki başarıları, üye olduğu kuruluşlar, katıldığı mesleki
etkinlikler, medeni durumu ve iletişim bilgileri yer alır.
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