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1. BİTİRME PROJESİ HAZIRLAMA VE YAZIM KURALLARI 

 

1.1.Yazım Dili 

 Bitirme Projesi (BP) yazımında Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzunda ve Türkçe 

Sözlükte belirtilen imla kurallarına uyulmalıdır. Yazım dilinde kişisel anlatımı içermeyen 

pasif “edilgen” anlatım tarzı (yapıldı, görüldü, vb. gibi) kullanılmalıdır. Sadece giriş ve 

amaç, teşekkür sayfası ve dipnotlarda birinci tekil veya çoğul şahıs zamirleri 

kullanılabilir. Metin içindeki anlatımda başkalarının yaptığı çalışmalar ile olabilecek 

karışmaları önlemek için, “araştırmada” ifadesi yerine “araştırmamızda”, “çalışmamızda” 

ya da “bu çalışmada” gibi niteleyici ifadelerin kullanılmasına özen gösterilmelidir. BP 

biçim ve anlatım yönünden bütünlük içinde, yalın ve kolay anlaşılır olmalıdır. 

1.2.Yazı Tipi 

 BP bilgisayar ortamında (Microsoft Word vb.) hazırlanmalıdır. Kullanılacak yazı 

tipi “Times New Roman” ve genel olarak yazı tipi boyutu 12 olmalıdır (Şekil 1). Dış ve 

iç kapaktaki BP başlığının yazı tipi boyutu 14; tablo, şekil ve resim başlıklarının yazı tipi 

boyutu 11 ve dipnotların yazı tipi boyutu 10 olmalıdır. Tablolarda da yazı tipi boyutu 12 

olmalıdır ancak ihtiyaç duyuluyorsa tablolardaki yazı tipi boyutu 10’a kadar 

düşürülebilir. Tablolardaki yazı tipi boyutunun daha da düşürülmesine ihtiyaç 

duyuluyorsa tablonun yatay sayfaya çevrilmesi, birden fazla parçaya bölünmesi veya 

BP’ne ek olarak eklenmesi düşünülmelidir.     

 

 

Şekil 1. Yazı Tipi Ayarı  
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 Bütün yazılar siyah renkte olmalıdır. Yazı tipi stili başlıklarda “kalın”, diğer 

alanlarda “normal” seçilmelidir. İtalik yazı tipi stili sadece gerekli durumlarda (Latince 

isim, kısaltmalar, teori/tanım vb.) kullanılabilir. Noktalama işaretlerinden sonra (kesme 

işareti, parantez içi kullanım, eğik çizgi ve kısa çizgi hariç) bir karakter boşluk 

bırakılmalı, noktalama işaretlerinden önce ara verilmemelidir. 

1.3.Sayfa Yapısı 

 BP yazımı için kullanılacak kâğıt, A4 standardında (21 cm x 29,7 cm boyutlarında), 

70-100 gram ağırlığında ve birinci hamur beyaz kâğıt olmalıdır. Bu sebeple kâğıt boyutu 

A4 olarak ayarlanmalıdır. Her sayfanın sağ, sol, üst ve alt kenarlarından 3’er cm kenar 

boşluğu bırakılmalı, yazılar bu çerçevenin dışına taşmamalıdır. Sayfa yapısı düzeninde 

üst ve alt bilginin kenardan uzaklığı 1,5 cm olarak ayarlanmalıdır (Şekil 2). BP 

sayfalarında kullanılacak kenar boşluk ölçüleri EK-1’de şematik olarak gösterilmiştir.  

 

 

Şekil 2. Sayfa Yapısı Ayarları 

  

1.4.Paragraf Düzeni 

 Paragrafların satır aralığı 1,5 satır (öncesi ve sonrası 0 nk) olmalıdır.  Her paragrafın 

sadece ilk satırı soldan 1 cm içeride başlamalıdır. Paragraflar çift yana yaslanmalıdır (Sol 

ve sağ kenarda bloklanmalıdır.). Paragraflar arasında boş satır bulunmamalıdır. Ön 

bölümün başlıkları, ana metnin üst başlıkları ve ek başlıklarından sonra 1 satır boşluk 

bırakılmalıdır. Ana metin alt başlıklarından sonra ise boşluk bırakılmamalıdır. Satır 

sonlarında kelimeler bölünmemeli, her sayfa sonunda veya sayfa başında paragrafın en 

az iki satırı bulunmalıdır. Sayfa sonuna gelen başlıklardan sonra da en az iki satır metin 

bulunmalıdır (Şekil 3).  
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Şekil 3. Paragraf Düzeni Ayarları 

 

1.5.Başlıklar 

1.5.1. Ön bölüm başlıkları 

 BP’nin ön bölüm başlıkları (Beyan, Teşekkür, İçindekiler, Kısaltmalar ve Simgeler 

Listesi, Tablolar Listesi, Şekiller Listesi, Resimler Listesi, Özet ve Abstract) 

numaralandırılmaz, büyük harflerle, yazı tipi boyutu 12 ve kalın olarak sayfa başlarında 

sayfanın en üst satırına ortalanarak yazılır. Ön bölüm başlıklarına ait yazım örnekleri 

aşağıda gösterilmiştir. 

BEYAN 

TEŞEKKÜR 

TABLOLAR LİSTESİ 

ÖZET 

…. 

1.5.2. Ana metin başlıkları 

 BP’nin ana metnine ait alt ve üst başlıklar, numaralandırılır ve sola dayalı olarak 

yazılır. Sadece ana metin üst başlıkları (Giriş ve Amaç, Genel Bilgiler, Gereç ve Yöntem, 

Bulgular, Tartışma, Sonuç ve Öneriler, Kaynaklar, Ekler ve Özgeçmiş) sayfa başlarında 

sayfanın en üst satırına yazılır. Ana metin alt başlıkları, metnin seyri içinde sayfada denk 

geldiği yere yazılır, özellikle sayfa başı yapılmaz.  

 Ana metin üst başlıkları büyük harf, yazı tipi boyutu 12 ve kalın; birinci alt başlıklar 

her kelimesinin sadece baş harfleri büyük, yazı tipi boyutu 12 ve kalın; ikinci ve daha 

sonraki alt başlıklar ise her başlığın sadece ilk kelimesinin baş harfi büyük, yazı tipi 

boyutu 12 ve kalın şekilde yazılmalıdır. Ana metin üst ve alt başlıklarına ait yazım 
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örnekleri aşağıda gösterilmiştir. Büyük veya küçük harf ile yazılması gereken bölümler 

örneklerde altı çizili olarak vurgulanmıştır. 

1. GİRİŞ VE AMAÇ     (ÜST BAŞLIK) 

2. GENEL BİLGİLER    (ÜST BAŞLIK) 

2.1. Obezite Tanımı     (Birinci Alt Başlık) 

2.2. Obezite Tedavisi     (Birinci Alt Başlık) 

2.2.1. İlaç tedavisi     (İkinci alt başlık) 

2.2.2. Beslenme tedavisi    (İkinci alt başlık) 

2.3. Obeziteden Korunma Yolları  (Birinci Alt Başlık) 

…. 

3. GEREÇ VE YÖNTEM    (ÜST BAŞLIK) 

3.1. Araştırmanın Türü    (Birinci Alt Başlık) 

3.2. Evren ve Örneklem    (Birinci Alt Başlık) 

3.3. Veri Toplama Araçları   (Birinci Alt Başlık) 

3.3.1. Anket formu     (İkinci alt başlık) 

…… 

1.5.3. Ek başlıkları 

 Ek başlıkları, numaralandırılır ve her ek sayfa başlarında sayfanın en üst satırında 

sola dayalı olarak yazılır. Ek başlıkları her kelimesinin sadece baş harfleri büyük, yazı 

tipi boyutu 12 ve kalın şekilde yazılmalıdır. Ek başlıklarına ait yazım örnekleri aşağıda 

gösterilmiştir. 

EK-1: Etik Kurul Onayı 

EK-2: Veri Toplama Aracı 

EK-3: Kurum İzni 

1.6.Dipnot Verilmesi 

 Konu bütünlüğünü bozmadan açıklama yapılması istenirse dipnot verilmelidir. Bu 

durumda açıklama yapmak istenen kelimenin veya cümlenin sonuna 1’den başlayarak üst 

simge şeklinde sayı eklenir ve açıklama ilgili sayfanın altına yazılır. Aynı sayfada birden 

fazla sayıda dipnot kullanılacaksa, dipnotlar sayfadaki geçiş sırasına göre 

numaralandırılır. Dipnot verilmesi örneği1 bu cümlede ve bu sayfada2 gösterilmiştir3.  

 
1 Dipnot açıklama-1  
2 Dipnot açıklama-2 
3 Dipnot açıklama-3 
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1.7.Sayfaların Numaralandırılması 

 Numaralar, önüne ve arkasına bir işaret (ayıraç, çizgi vb.) konulmaksızın, sayfanın 

alt bilgi bölümüne, kâğıt alt kenarından 1,5 cm yukarıya ve sağa yanaşık şekilde 

yazılmalıdır. Yazı tipi “Times New Roman” ve yazı tipi boyutu 12 olmalıdır. Ön bölüme 

ait sayfalar (Beyan, Teşekkür, İçindekiler, Kısaltmalar ve Simgeler Listesi, Tablolar 

Listesi, Şekiller Listesi, Resimler Listesi, Özet ve Abstract) Romen rakamlarıyla (ii, iii, 

iv, …), ana metne ait sayfalar ise Arap rakamlarıyla (1, 2, 3, …) numaralandırılır. Dış 

kapak sayfasına sayfa numarası yazılmaz. İç kapak sayfasının sayfa numarası “i” kabul 

edilir ancak sayfaya yazılmaz. Sayfa numarası yazımına beyan sayfasından itibaren “ii” 

ile başlanır.   

1.8.Kısaltmalar, Simgeler ve Ölçü Birimleri 

 Metin içinde kısaltma yapılacaksa, ilk kullanımda kısaltılacak ifade normal şekliyle 

yazılmalı ve kısaltması parantez içinde verilmelidir. Metin içerisindeki sonraki 

kullanımlarda parantez olmaksızın sadece kısaltmaya yer verilmelidir. Kısaltması yapılan 

terimler, Kısaltmalar ve Simgeler Listesinde alfabetik sırayla yazılmalıdır. 

 Küçük harflerle yapılan kısaltmalara getirilen eklerde kelimenin okunuşu esas 

alınmalıdır (cm’yi, kg’dan, mm’den). Büyük harflerle yapılan kısaltmalara getirilen 

eklerde ise kısaltmanın son harfinin okunuşu esas alınmalıdır (BDT’ye, TDK’den, 

THY’de). Ancak kısaltması büyük harflerle yapıldığı hâlde bir kelime gibi okunan 

kısaltmalara getirilen eklerde kısaltmanın okunuşu esas alınmalıdır (ASELSAN’da, 

BOTAŞ’ın, NATO’dan). 

 Miktarların belirtilmesinde Uluslararası Birim Sistemine ait temel, türetilmiş 

birimler, standart simgeler ve önekleri kullanılmalıdır. Kullanılan birim ifadesinin Türkçe 

veya Türkçeleşmiş bir karşılığı var ise açık yazılımda bu karşılıklar kullanılabilir ancak 

kısaltma yapılacak ise gelişigüzel kısaltmalar yapılmamalıdır. 

1.9.Tablolar, Şekiller ve Resimler 

 Tablolar dışındaki her türlü resim, grafik, çizim, diyagram, şema, vb. “şekil” olarak; 

fotoğraflar ise “resim” olarak adlandırılmalıdır. Tablo, şekil veya resim kullanılmışsa 

metin içinde söz konusu tablo, şekil veya resme atıf yapılmalıdır. Tablo, şekil ve resimler 

metin içerisinde ilk değinildiği veya takip eden sayfaya ortalanarak yerleştirilmeli ve 

metin bloğu çerçevesinin dışına taşırılmamalıdır. Bir sayfaya sığmayacak büyüklükteki 

tablo ve şekiller uygun yerlerinden bölünerek takip eden sayfalarda verilebilir ya da 



 

9 

“Ekler” bölümünde sunulabilir. Tablo bölünerek birden fazla sayfada gösterilecek ise her 

sayfada tablo başlığı ve tablo üst satır bilgileri tekrarlanmalıdır. Bu durumda tablo 

başlığının sonuna parantez içinde (Devam) ibaresi konulmalıdır. Bir sayfaya peşi sıra 

birden fazla tablo, şekil veya resim yerleştirilecek ise aralarında iki satır boşluk 

bırakılmalıdır.  

 Tablolarda satır aralığı 1 satır (öncesi ve sonrası 0 nk) olmalıdır. Tablolarda yatay 

çizgiler kullanılmalı, dikey çizgiler kullanılmamalıdır. Başka kaynaklardan alınan veya 

başka yazarlardan yararlanılarak hazırlanan tablo, şekil ve resimlerde mutlaka kaynak 

belirtilmelidir. 

 Tablo, şekil ve resimde bir kısaltma kullanılmışsa bu kısaltmanın açılımı tablo, şekil 

veya resmin altına yazı tipi boyutu 10 ve sola yanaşık olacak şekilde yazılmalıdır. 

 Tablo, şekil ve resimler başlıklarının hepsi rakamlarla numaralandırılmalı ve 

olabildiğince kısa tutulmalıdır. Tablonun numarası ve başlığı tablonun 1 satır üstüne ve 

sayfanın soluna hizalanarak yazılmalıdır. Şekil veya resmin numara ve başlığı ise şekil 

veya resmin 1 satır altına ve sayfanın soluna hizalanarak yazılmalıdır. Tablo, şekil ve resim 

başlıkları, ana metin ile karışmaması için bir küçük yazı tipi boyutunda (11) yazılmalı ve ana 

metin ile aralarında 1 satır aralığı boşluk bırakılmalıdır. Başlığın tablo, şekil ve resim olduğu 

belirtilerek bir boşluk bırakılarak numarası yazılır, numaradan sonra nokta konularak bir 

boşluk bırakılır. Ardından başlık her kelimenin ilk harfi büyük olacak şekilde 

yazılmalıdır. Tablo, şekil ve resim başlığındaki bağlaçların (ve, ile vb.) tamamı küçük 

harf ile yazılmalıdır. Tablo, şekil ve resim numarası kalın, diğer başlık kısımları normal 

yazılmalıdır. Tablo, şekil ve resim başlıklarına ait yazım örnekleri aşağıda gösterilmiştir.  

Tablo 1. Demografik Bulgular 

Şekil 1. Kanamalarda Bası Uygulanacak Noktalar 

Resim 1. Suni Solunum Yapan Doktor ve Sağlık Personeli 

 Tablo, şekil ve resimler ile başlıklarının metin içinde kullanım örnekleri EK-2’de 

gösterilmiştir. 

1.10. Kaynak Kullanımı 

 Kaynaklar, konuyla ilgili doğrudan yararlanılan makaleler, kitaplar ve 

benzerleridir. Araştırmada kaynak gösterilen, alıntı yapılan kaynakların araştırmacının 

(öğrencinin) elinde olması gerekir. Görülmeyen, bulunamayan, incelenmeyen bir kaynak, 

metin içinde kaynak olarak gösterilmemelidir. Kullanılan kaynaklar makul sayıda, 

doğrudan BP konusu ile ilgili ve güncel olmalıdır. Ancak gerekli olduğunda eski, klasik 
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kaynaklar da kullanılmalıdır. Yayınlanmamış raporlar, bildiriler, özetler, baskıda olan 

çalışmalar, ders notları ve kişisel görüşler kaynak olarak gösterilmemelidir. Kişisel 

görüşmeler kaynaklar listesinde yer almamalı, BP içinde dipnot olarak verilmelidir. 

 Metin içindeki kaynak gösteriminde APA stili kullanılmalıdır. Kaynakların metin 

içinde belirtilmesi, parantez içine yazılmış yazar soyadı/soyadları ve yayım tarihi ile 

yapılır. Soyadı ve yayım tarihi arasına virgül konur. Kaynak gösterimi paragraf veya 

cümlenin sonunda yapılıyorsa nokta işareti kaynak gösteriminden sonra yazılır.  

 Kaynak tek yazarlı ise yazarın soyadı ve yayım yılı yazılır. Örneği aşağıda 

gösterilmiştir. 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………. (Özlü, 2020). 

 Kaynak iki yazarlı ise her iki yazarın soyadı aralarında “ve” kullanılarak yazılır. 

Örneği aşağıda gösterilmiştir. 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………. (Özlü ve Özkul, 2018). 

 Kaynak ikiden fazla yazarlı ise birinci yazarın soyadından sonra “ve ark.” ifadesi 

kullanılır. Örneği aşağıda gösterilmiştir. 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………. (Özlü ve ark., 2020). 

 Birden fazla kaynağa atıf yapılacaksa kaynaklar eskiden yeniye doğru yazılır ve 

kaynakların arasına noktalı virgül işareti konur. Örneği aşağıda gösterilmiştir. 

………………………………………………………………………………………

……………………………………… (Özlü, 2018; Özkul, 2019; Tetik ve ark., 2020). 

 Metin içinde doğrudan yazar ismine atıf yapılması gereken durumlarda yazar 

soyadı/soyadlarından sonra parantez içinde yayım yılı yazılarak metne devam edilir. 

Örneği aşağıda gösterilmiştir. 

 Evans ve Shaw (2008) tarafından yapılan çalışmada …………………………….. 

bulunmuştur. Atabey (2012) farklı bir yöntem uygulayarak ………………. bulmuştur. 

Vatan ve ark. (2021) ise çalışmalarında Atabey (2012) ile benzer sonuçlara ulaşmıştır. 
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2. İÇERİK STANDARTLARI 

 

2.1.İçerikler 

 BP’nin içeriği “ön bölüm” ve “ana metin” olmak üzere 2 kısımdan oluşmaktadır. 

Her iki kısımda bulunması gereken başlıklar Tablo 1’de gösterilmiştir. 

 

Tablo 1. BP Kısımları ve Başlıkları 

Ön Bölüm Başlıkları Ana Metin Üst Başlıkları 
Dış Kapak 
İç Kapak 
Beyan 
Teşekkür 
İçindekiler 
Kısaltmalar ve Simgeler Listesi 
Tablolar Listesi 
Şekiller Listesi 
Resimler Listesi 
Özet 
Abstract 

1. Giriş ve Amaç 
2. Genel Bilgiler 
3. Gereç ve Yöntem 
4. Bulgular 
5. Tartışma 
6. Sonuç ve Öneriler 
7. Kaynakça 
8. Ekler 
9. Özgeçmiş 

   

2.2.Ön Bölüm 

2.2.1. Dış ve iç kapak 

 Dış ve iç kapak içerik ve düzen olarak birbirinin aynıdır. Dış kapak, BP’nin 

ciltlenmesinde kullanılacağı için cilt kartonuna renkli olarak basılmalıdır. İç kapak ise 

nitelikleri yukarıda 1.2. maddesinde belirtilen normal kâğıda renkli olarak basılmalıdır. 

 Dış ve iç kapaktaki bütün yazılar büyük harfle yazılmalıdır. Dış ve iç kapağın üst 

orta bölümünde Bahçeşehir Üniversitesi logosu bulunmalı, logonun boyutu 2,5 x 2 cm 

olmalıdır. Logonun altına; T.C. Bahçeşehir Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, 

Bitirme Projesi, BP’nin başlığı, öğrenci adı ve soyadı, öğrencinin bölümü, Danışman, 

danışmanın unvanı ile adı ve soyadı, şehir (İstanbul) ve BP’nin tamamlandığı yıl yazılır. 

BP birden fazla öğrenci ile grup oluşturularak yapılmışsa öğrenci adı ve soyadı bölümüne 

tüm öğrencilerin ad ve soyadları, soyadına göre alfabetik sırayla, boşluk bırakılmadan alt 

alta yazılmalıdır. BP başlığı en fazla 18 kelime olmalıdır. Dış ve iç kapakta “Times New 

Roman” yazı tipi kullanılmalı, BP başlığının yazı tipi boyutu 14, diğer tüm yazıların yazı 

tipi boyutu 12 olmalıdır. Yalnızca BP başlığı kalın olarak yazılmalıdır. BP dış ve iç kapak 

örneği EK-3’te gösterilmiştir. 
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2.2.2. Beyan 

 “Beyan” bölümünün başlığı büyük harflerle ve kalın olarak sayfanın en üst satırına 

ortalanarak yazılır. Beyan örneği EK-4’tedir. BP birden fazla öğrenci ile grup 

oluşturularak yapılmışsa EK-4’teki birinci tekil şahıs ifadeleri, birinci çoğul şahıs 

ifadelerine (çalışmamız, davranışımızın, vb.) dönüştürülmelidir ve imza bölümüne tüm 

öğrencilerin ad ve soyadları eklenmelidir.   

2.2.3. Teşekkür 

 Teşekkür sayfasının konulması isteğe bağlıdır. Konulacaksa “Teşekkür” 

bölümünün başlığı büyük harflerle ve kalın olarak sayfanın en üst satırına ortalanarak 

yazılır. BP’nin hazırlanmasında doğrudan katkısı bulunan kişi ve kuruluşlara teşekkür 

edilebilir. BP için destek alınmışsa destekleyen kurum belirtilir. Teşekkür örneği           

EK-5’tedir. BP birden fazla öğrenci ile grup oluşturularak yapılmışsa EK-5’teki birinci 

tekil şahıs ifadeleri birinci çoğul şahıs ifadelerine (bizimle, hayatımıza, teşekkür ederiz, 

vb.) dönüştürülmeli, adı ve soyadı bölümüne tüm öğrencilerin ad ve soyadları 

eklenmelidir.     

2.2.4. İçindekiler 

 “İçindekiler” bölümünün başlığı büyük harflerle ve kalın olarak sayfanın en üst 

satırına ortalanarak yazılır. BP’ni oluşturan tüm başlıklar yer aldıkları sıraya göre sayfa 

numaralarıyla birlikte içindekiler sayfasında listelenmelidir. “İçindekiler” bölümünde 

kullanılacak olan numaralandırma ve adlandırma, metin içindeki kullanım ile birebir aynı 

olmalı, yazı tipi boyutu 12 ve satır aralığı 1,5 (öncesi ve sonrası 0 nk) olacak şekilde 

yazılmalıdır. Ana metin üst başlıkları ile birinci alt başlıklar mutlaka listede bulunmalıdır, 

ikinci ve sonrası alt başlıkların listede gösterilmesi tercihe bağlıdır. İçindekilerde 

gösterilen tüm bölümler sola yanaşık olmalıdır. İçindekiler bölümünde “italik karakter” 

kullanılmamalıdır. Her başlığın adı ile başlığa karşılık gelen sayfa numarası arası sıra 

noktalarla tamamlanmalıdır. İçindekiler örneği EK-6’dadır. 

2.2.5. Kısaltmalar ve simgeler listesi 

 “Kısaltmalar ve Simgeler Listesi” bölümünün başlığı büyük harflerle ve kalın 

olarak sayfanın en üst satırına ortalanarak yazılır. BP’nde kullanılan kısaltmalar ve 

simgeler alfabetik sırayla ve sola dayalı olarak alt alta yazılmalıdır. Kısaltma ve 

simgelerin açıklamalarının ilk harfleri aynı hizada olmalıdır. Kısaltmalar ve Simgeler 

Listesi örneği EK-7’dedir. 
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2.2.6. Tablo, şekil ve resim listeleri 

 “Tablolar Listesi”, “Şekiller Listesi” ve “Resimler Listesi” bölümlerinin başlıkları 

büyük harflerle, kalın olarak ve ayrı sayfalarda, sayfaların en üst satırlarına ortalanarak 

yazılır. Tablo, şekil ve resimler; adları ve yer aldıkları sayfa numaralarıyla birlikte 

listelenir. Listelerde tablo, şekil ve resimler numara sırasına göre sola dayalı ve alt alta 

yazılmalıdır. Her tablo, şekil ve resim adı ile ada karşılık gelen sayfa numarası arası sıra 

noktalarla tamamlanmalıdır. Listelerin örnekleri EK-8, EK-9 ve EK-10’dadır. 

2.2.7. Özet 

 “Özet” bölümünün başlığı büyük harflerle ve kalın olarak sayfanın en üst satırına 

ortalanarak yazılır. Özette çalışmanın amacı, ana hatlarıyla çalışmanın nasıl yapıldığı 

(gereç ve yöntem), başlıca kalitatif ve kantitatif bulgular, önemli sonuçlar verilmelidir. 

BP’nin başlığı, “Özet” başlığından sonra bir satır boşluk bırakılarak tamamı büyük harf, 

yazı tipi boyutu 12, kalın ve çift yana yaslanmış olacak şekilde yazılmalıdır. Özet metni, 

250 kelimeyi aşmayacak şekilde, paragraf girintisi yapılmadan tek paragraf halinde 

kaynak gösterilmeden yazılmalıdır. Özetin sonunda bir satır boşluk bırakılmalı, kalın 

yazılı “Anahtar Kelimeler” başlığını takiben aynı satırda en az üç, en fazla beş anahtar 

sözcük alfabetik sıra ile yazılmalıdır. Anahtar kelimeler virgül ile ayrılmalı ve her anahtar 

kelimenin sadece ilk harfi büyük harf ile başlamalıdır. Eğer anahtar kelime birden fazla 

kelimeden oluşuyorsa sadece ilk kelimenin ilk harfi büyük harf ile yazılmalıdır. Özet 

sayfasının örneği EK-11’dedir. 

2.2.8. Abstract 

 “Abstract” bölümünün başlığı büyük harflerle ve kalın olarak sayfanın en üst 

satırına ortalanarak yazılır. İngilizce özet, Türkçe özetin çevirisi olmalı ve Türkçe özet ile 

aynı formatta yazılmalıdır. Türkçe özetteki anahtar sözcükler (Keywords) İngilizce özetin 

altına İngilizce olarak ve alfabetik dizine uygun olarak yazılmalıdır. Abstract sayfasının 

örneği EK-12’dedir. 

2.3. Ana Metin 

2.3.1. Giriş ve amaç 

 Bu bölümde, BP’nin konusu ile ilgili literatürde yer alan bilgiler kısa ve özlü bir 

şekilde verilir. BP konusu ile ilgili nedenler ve hedefler üzerinde durulur. Yapılan 

çalışmanın bilime ve uygulamaya katkısının neler olabileceği açık bir şekilde yazılır. Bu 



 

14 

bölümün son paragrafında BP’nin amacı ve çalışmanın hipotezi net bir şekilde ortaya 

konulmalıdır. Bu bölüm en fazla 3 sayfa olmalıdır. 

2.3.2. Genel bilgiler 

 Bu bölümde BP konusunun tarihçesi ve konu hakkında ayrıntılı, açıklayıcı literatür 

bilgisi verilir. Bu bölümün amacı, BP’nin anlaşılırlığına fayda sağlayacak güncel literatür 

bilgilerinin verilmesidir. BP konusunun teorik ve pratik temelleri ile ilgili literatür 

bilgileri sistematik olarak özetlenmeli, gerektiğinde alt başlıklar da kullanılarak ayrıntılı 

bilgiler verilmelidir. Konuyla ilgili kaynaklar titizlikle seçilmeli, doğrudan bağlantısı 

olmayan bilgilerden kaçınılmalı, bütün bilgiler bu kılavuzun metin içi kaynak gösterimi 

bölümünde belirtilen kurallara uyularak ve kaynak gösterilerek desteklenmeli, yorum 

yapılmamalıdır. 

2.3.3. Gereç ve yöntem 

 Bu bölümde gereçler, yöntemler, kullanılan cihaz ve malzemeler ve araştırma planı 

detaylı olarak anlatılmalıdır. Gereç ve yöntem bölümü, başka araştırmacıların aynı 

yöntemle çalışmayı tekrarlayabilmesine imkân verecek şekilde ayrıntılı olmalıdır. 

Yöntemlere kaynak gösterilmelidir. Eğer başkasından alınan yöntemde değişiklik 

yapılmışsa yapılan değişiklik belirtilmeli, veri elde etme biçimleri ve katılımcı grupları 

tanımlanmalıdır. Verilere hangi istatistiksel değerlendirmenin uygulandığı belirtilmelidir. 

Burada tablo, şekil, resim ve denklemlere de yer verilebilir. Bu bölümde araştırmanın türü 

(modeli), evren ve örneklemi, veri toplama araçları, verilerin toplanma süreci ve verilerin 

istatistiksel analizleri alt başlıkları mutlaka yer almalıdır. BP, bir araştırma olarak 

yapılıyorsa, araştırmaya başlamadan önce, içeriğine uygun olarak Klinik Araştırmalar 

Etik Kurulu veya Yayın Eğiti Kurulundan izin alınması zorunludur. Her türlü araştırmada 

belirlenmiş etik kurallara uyulması zorunludur. Etik kurul izninin alındığı bu bölümde 

belirtilmeli, etik kurul onay belgesi BP’nin ekler bölümüne eklenmelidir.  

2.3.4. Bulgular 

 Bu bölümde yalnızca, çalışmanın sonuçları, kullanılan istatistiksel yöntemler ve 

sonuçların analizi ile elde edilen anlamlılık düzeyleri belirtilmelidir. Bu bölümde başka 

kaynaklardan bilgi aktarılmaz, başka kaynaklara ait veri, şekil, tablo ve benzerlerine yer 

verilmez, tartışma ve yorum yapılmaz, sadece BP çalışmasında elde edilen veriler, 

hedefler doğrultusunda bütünlük sağlanarak sunulur. Bulgular kısmındaki bilgiler 

tamamen araştırıcıya (öğrenciye) ait olmalı, bu bölümde hiçbir çalışmadan alıntı 
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yapılmamalıdır. Verilerin amaca uygun istatistik yöntemlerle değerlendirilmesi 

gereklidir. Verileri amaç doğrultusunda en etkili biçimde sunmak için tablo, şekil ve 

resimlerden yararlanılır. Tablo altlarında tablo bulguları tekrarlanmamalıdır. 

2.3.5. Tartışma 

 Bu bölümde çalışmadan elde edilen bulgular, kendi içinde ve literatür bilgisi 

ışığında iç ve dış yorum tekniği ile yorumlanır ve bulguların literatürle uyumlu olup 

olmadığı, olası nedenleri ile tartışılır. Bu bölümde bulguların tekrarlanmaması için bazı 

verilerde, tablo ve şekillere atıf yapılabilir. Tartışma yapılırken BP’nin “giriş ve amaç” 

ile “genel bilgiler” bölümlerinde anlatılan bilgilerin tekrarından kaçınılmalı, sadece elde 

edilen verilerle ilişkili kaynaklardan söz edilmelidir. Çalışmanın bilime nasıl bir katkıda 

bulunduğu mutlaka belirtilmeli, çalışmanın özgün kısımları vurgulanmalıdır.  

2.3.6. Sonuç ve öneriler 

 Sonuç bölümü çalışmadan elde edilen sonuçları daha net vurgulamak için yazılır. 

Varılan sonuçlar birden fazla ise bunlar maddeler hâlinde sıralanabilir. Ayrıca, çalışmada 

elde edilen sonuçlar doğrultusunda araştırmacı/araştırmacıların (öğrenci/öğrencilerin) 

önerileri de yer almalıdır. Öneriler genel değil, araştırmada elde edilen sonuçlarla ilgili 

olmalıdır. Araştırmada sorgulanmayan ve elde edilmeyen konularla ilgili öneriler yer 

almamalıdır. 

2.3.7. Kaynakça 

 Kaynakça oluşturulmasında APA stilinin güncel son sürümü kullanılmalıdır. 

Kaynaklar, ilk satırları sola yanaşık, diğer satırları 1 cm girintili olacak şekilde yazar 

soyadına göre alfabetik sıralanır. En sık kullanılan kaynak formatları ve örnekleri          

EK-13’te gösterilmiştir. Kaynakça örneği ise EK-14’te gösterilmiştir.  

2.3.8. Ekler 

 BP metni içinde yer almaları hâlinde konuyu dağıtacak, okuma ve algılamada 

sürekliliği engelleyecek nitelikte ve dipnot olarak verilemeyecek uzunluktaki 

açıklamalar, örnek hesaplamalar, bir formülün çıkarılışı, geniş kapsamlı ve ayrıntılı deney 

verileri, anket formları, veri toplama araçları, BP çalışması izin yazıları, etik kurul onay 

yazısı, patent ve telif hakkı izni vb. bilgi ve belgeler bu bölümde verilmelidir. Her ek için 

uygun bir başlık seçilmeli ve bunlar, metin içindeki sırasına göre EK-1:, EK-2:, EK-3: 

şeklinde, her biri ayrı sayfadan başlayacak şekilde sunulmalıdır. Ek örneği EK-15’tedir. 
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2.3.9. Özgeçmiş 

 Özgeçmiş örneği EK-16’dadır. 

 

 Bu yazım kılavuzun hazırlanmasında İstanbul Medipol Üniversitesi, Marmara 

Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi Sağlık 

Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzlarından yararlanılmıştır. 
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EK-1: BP Sayfalarında Kullanılacak Kenar Boşluk Ölçüleri 
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EK-2: Tablo, Şekil ve Resimler ile Başlıklarının Metin İçinde Kullanım Örnekleri 

 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………. Tablo 2’dedir.  

 

Tablo 1. Katılımcıların Genel Karakteristik Özellikleri (N=100) 

Değişkenler n % 
Cinsiyet   
Kadın  50 50,0 
Erkek 50 50,0 
Sigara Kullanımı   
Evet 60 60,0 
Hayır 40 40,0 
VKİ   
<25  70 70,0 
>25 30 30,0 
Hastalık Varlığı   
Evet 65 65,0 
Hayır 35 35,0 

VKİ: Vücut Kitle İndeksi 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………. (Şekil 3).  

 
Şekil 3. Karaciğer Hastalığında SAF/FLIP (Ataberk, 2018)
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………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………. Resim 6’dadır.  

 

 

Resim 6. Bahçeşehir Üniversitesi Güney Kampüsü 
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EK-3: Dış ve İç Kapak Örneği 

 

 

 

 

T.C. 

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 

 

 

BİTİRME PROJESİ 

 

 

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ COVID-19 FARKINDALIK 

DÜZEYİNİN İNCELENMESİ  

 

 

MERT TÜRKKAN 

 

 

 

SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 

 

 

DANIŞMAN 

DR. ÖĞR. ÜYESİ KAAN KORKMAZ 

 

 

İSTANBUL-2021
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EK-4: Beyan Örneği 

 

BEYAN 

 

Bu bitirme projesinin kendi çalışmam olduğunu, planlanmasından yazımına kadar 

hiçbir aşamasında etik dışı davranışımın olmadığını, bitirme projesindeki bütün bilgileri 

akademik ve etik kurallar içinde elde ettiğimi, bitirme projesi çalışmasıyla elde edilmeyen 

bütün bilgi ve yorumlara kaynak gösterdiğimi ve bu kaynakları kaynaklar listesine 

aldığımı, bitirme projesi çalışması ve yazımı sırasında patent ve telif haklarını ihlal edici 

bir davranışımın olmadığını beyan ederim.  

 

 

…./…./20… 

İmza  

Adı ve Soyadı 
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EK-5: Teşekkür Örneği 

 

TEŞEKKÜR 

 

Bu çalışmanın gerçekleştirilmesinde, süreç boyunca değerli bilgilerini benimle 

paylaşan, kullandığı her kelimenin hayatıma kattığı önemini asla unutmayacağım 

saygıdeğer danışman hocam; Dr. Öğr. Üyesi …………’a, çalışmam boyunca benden bir 

an olsun yardımlarını esirgemeyen arkadaşım …………’a ve çalışma süresince tüm 

zorlukları benimle göğüsleyen ve hayatımın her evresinde bana destek olan değerli aileme 

sonsuz teşekkürlerimi sunarım.  

 

 

Adı ve Soyadı 
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EK-6: İçindekiler Örneği 

 

İÇİNDEKİLER 

 

BEYAN …………………………………………………………………………... ii 

TEŞEKKÜR ……………………………………………………………………… iii 

İÇİNDEKİLER …………………………………………………………………… iv 

KISALTMALAR VE SİMGELER LİSTESİ …………………………………….. v 

TABLOLAR LİSTESİ …………………………………………………………… vi 

ŞEKİLLER LİSTESİ …………………………………………………………….. vii 

RESİMLER LİSTESİ …………………………………………………………….. viii 

ÖZET ……………………………………………………………………………... ix 

ABSTRACT ……………………………………………………………………… x 

1.GİRİŞ VE AMAÇ ……………………………………………………………… 1 

2.GENEL BİLGİLER …………………………………………………………….. 5 

2.1.Obezite ………………………………………………………………………... 11 

2.2.Türkiye’deki Obezite Durumu ………….…………………………………….. 15 

2.3.Obezite Tedavisi …….………………………………………………………... 16 

2.3.1.İlaç tedavisi ……..…………………………………………………………... 20 

2.3.2.Beslenme tedavisi ……...…………………………………………………… 21 

2.3.3.Cerrahi tedavi ……...……………………………………………………….. 22 

2.4.Obeziteden Korunma Yolları …………...…………………………………….. 23 

3.GEREÇ VE YÖNTEM …...…………………………………………………….. 26 

4.BULGULAR …………………………………………………………………… 28 

5.TARTIŞMA …………………………………………………………………….. 41 

6.SONUÇ VE ÖNERİLER ……………………………………………………….. 48 

7.KAYNAKÇA …………………………………………………………………... 51 

8.EKLER …………………………………………………………………………. 58 

EK-1: Etik Kurul Onayı …….....………………………………………………….. 58 

EK-2: Veri Toplama Aracı ……....……………………………………………….. 59 

9.ÖZGEÇMİŞ …………………………………………………………………….. 62 

 



 

24 

EK-7: Kısaltmalar ve Simgeler Listesi Örneği 

 

KISALTMALAR VE SİMGELER LİSTESİ 

 

cm  Santimetre 

EMG  Elektromiyografi 

ERF   Ergonomik Risk Faktörleri 

FTR   Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 

MRG  Manyetik Rezonans Görüntüleme 

SP   Serebral Palsi 

SS   Standart Sapma 

VKİ   Vücut Kitle İndeksi 
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EK-8: Tablolar Listesi Örneği 

 

TABLOLAR LİSTESİ 

 

Tablo 1. Ergonominin Kapsamı ve Kritik Faktörler ………………………………. 17 

Tablo 2. Cinsiyetler Arası Ortalama Boy, Kilo ve VKİ Değerlerinin Dağılımı …... 21 

Tablo 3. Ofis Çalışanlarında Cinsiyet ve Eğitim Düzeyinin Dağılımı ……………. 38 
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EK-9: Şekiller Listesi Örneği 

 

ŞEKİLLER LİSTESİ 

 

Şekil 1. Aşırı Kullanım Modeli …………………….……………………………… 11 

Şekil 2. Kas Yorgunluğu Modeli …...……………………………………………... 25 

Şekil 3. Yük Modeli………………………………………………………………... 41 
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EK-10: Resimler Listesi Örneği 

 

RESİMLER LİSTESİ 

 

Resim 1. Hastane HVAC Sistemleri ………………………..….………………….. 11 

Resim 2. Ameliyathane İklimlendirme Sistemi …………………………………… 25 
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EK-11: Özet Örneği 

 

ÖZET 

 

SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MESLEĞİN 

GELECEĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞ, BEKLENTİ VE KAYGI DÜZEYLERİNİN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

Bu çalışma, Sağlık Yönetimi bölümü öğrencilerinin mesleğin geleceğine ilişkin görüş, 

beklenti ve kaygı düzeylerinin değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır. Bu çalışmada 

genel tarama modelini esas alınmıştır. Araştırmanın amacı doğrultusunda araştırmanın 

evreni iki devlet üniversitesi ve iki vakıf üniversitesi sağlık yönetimi bölümlerinde 

okuyan 1. ve 4. Sınıf öğrencilerinden oluşmaktadır. Toplamda 113 öğrenciden veriler 

toplanmıştır. Analizlerde anket sorularına ait frekans değerleri, t-testi, kikare, korelasyon, 

tek yönlü varyans analizi yapılmıştır. Devlet üniversitelerinde okuyan öğrencilerin 

%8,2’si devam ettikleri okuldaki sağlık yönetimi eğitiminin kendilerini yeterli düzeyde 

mesleki yetkinliğe ulaştırma durumunu yeterli, %47,9’u kısmen yeterli ve %43,9’u bunu 

yetersiz bulmaktadır. Aynı durum Vakıf üniversiteleri açısından bakıldığında, 

öğrencilerin %30,9’u yeterli, %56,7’si kısmen yeterli görmekte ve %12,4’ü de bu yetersiz 

bulmaktadır. Sağlık yönetimi öğrencilerinin %50,8’i mezun olduktan sonra işsiz kalma 

kaygısı yaşamakta, %39,9’u kısmen kaygı yaşamakta ve %9,3’ü ise işsiz kalma kaygısı 

yaşamamaktadır. Öğrencilerin sağlık yöneticiliği mesleğinin geleceğine ilişkin umut 

düzeylerinin orta düzeyde (x̄= 4.87) olduğu saptanan önemli bir sonuçtur. Yani bu durum 

sağlık yönetimi öğrencilerinin mesleğin geleceğine ilişkin umut düzeyleri orta 

düzeydedir. Öğrencilerin mesleğin geleceğine yönelik olarak karamsarlık düzeylerinin 

ortalaması 10 puan üzerinden 5,70 olarak saptanmıştır. Sağlık yönetimi öğrencilerinin 

yaklaşık üçte biri akademik ortamda öğrendikleri teorik bilginin pratik uygulama ile 

örtüştüğünü ve kopuk olmadığını belirtmiştir. Diğer üçte ikisi ise kısmen veya tamamen 

kopuk olduğunu ve örtüşmediğini belirtmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Sağlık yönetimi, Sağlık yönetimi eğitimi, Sağlık yönetimi mesleği
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EK-12: Abstract Örneği 

 

ABSTRACT 

 

EVALUATION OF HEALTH MANAGEMENT DEPARTMENT STUDENTS' 

VIEWS, EXPECTATIONS AND ANXIETY LEVELS ABOUT THE FUTURE OF 

THE PROFESSION 

 

This study was conducted in order to evaluate opinion, expectation and anxiety levels of 

students of Health Management Department about future of the profession. Study is based 

on the general screening model. For purpose of research, universe of research consists of 

1st and 4th year students studying in health management departments of two state 

universities and two foundation universities. Data were collected from 113 students in 

total. In the analyzes, frequency values, t-test, chi-square, correlation, one-way analysis 

of variance of the survey questions were performed. 8.2% of students studying at state 

universities find that the health management education at the school they attend is 

sufficient for them to reach a sufficient level of professional competence, 47.9% of them 

find it partially sufficient and 43.9% find it insufficient. When the same situation is 

considered in terms of foundation universities, 30.9% of the students consider it 

sufficient, 56.7% partly enough and 12.4% find it insufficient. 50.8% of health 

management students are worried about being unemployed after graduation, 39.9% are 

partially anxious and 9.3% do not worry about being unemployed. It is an important result 

determined that the students' hope levels regarding the future of health management 

profession are at a medium level (x̄ = 4.87). In other words, in this situation, hope levels 

of students regarding the future of profession are at a moderate level. Average level of 

pessimism of the students regarding future of the profession was found to be 5.70 out of 

10 points. One third of students stated that theoretical knowledge they learned in the 

academic environment coincided with practical application and was not disconnected. 

Other two thirds stated that it was partially or completely broken and not overlapping. 

 

Keywords: Health management, Health management education, Health management 

profession
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EK-13: En Sık Kullanılan Kaynak Formatları ve Örnekleri 

 

Makale Formatı (Tek Yazar): 

Yazar Soyadı, Yazar Adının İlk Harfi. (Yayım Yılı). Makale adı (İlk kelimenin baş harfi 

büyük, diğerleri küçük). Dergi adı (İtalik), Cilt Numarası (İtalik)(Sayı Numarası), 

Sayfa Numarası Aralığı. Doi Numarası 

Holmes, S. (2004). An extraordinary odyssey. London Review Journal, 59(1), 83-119. 

doi:10.1008/s11325-0880-025870-9 

Makale Formatı (İki Yazar): 

Yazar Soyadı-1, Yazar Adının İlk Harfi-1. & Yazar Soyadı-2, Yazar Adının İlk Harfi-2. 

(Yayım Yılı). Makale adı (İlk kelimenin baş harfi büyük, diğerleri küçük). Dergi adı 

(İtalik), Cilt Numarası (İtalik)(Sayı Numarası), Sayfa Numarası Aralığı. Doi 

Numarası 

Holmes, S., & Swan, T. (2005). An extraordinary odyssey. London Review Journal, 

59(1), 83-119. doi:10.1008/s11325-0880-025870-9 

Makale Formatı (3-6 Yazar): 

Yazar Soyadı-1, Yazar Adının İlk Harfi-1., Yazar Soyadı-2, Yazar Adının İlk Harfi-2., 

Yazar Soyadı-3, Yazar Adının İlk Harfi-3., Yazar Soyadı-4, Yazar Adının İlk Harfi-

4., Yazar Soyadı-5, Yazar Adının İlk Harfi-5., & Yazar Soyadı-6, Yazar Adının İlk 

Harfi-6. (Yayım Yılı). Makale adı (İlk kelimenin baş harfi büyük, diğerleri küçük). 

Dergi adı (İtalik), Cilt Numarası (İtalik)(Sayı Numarası), Sayfa Numarası Aralığı. 

Doi Numarası 

Grady, J. S., Her, M., Moreno, G., Perez, C., & Yelinek, J. (2019). Emotions in 

storybooks: A comparison of storybooks that represent ethnic and racial groups in 

the United States. Psychology of Popular Media Culture, 8(3), 207–217. 

doi:10.1037/ppm0000185 

Makale Formatı (7 ve üzerinde yazar): 

İlk 6 yazar yukarıdaki örneklere uygun olarak yazıldıktan sonra üç nokta (…) konur 

son yazarın adı eklenir. Kaynak gösteriminde 7 yazardan fazlası yer almamalıdır. 

Miller, F., Choi, M. J., Angeli, L., Harland, A. A., Stamos, J. A., Thomas, S. T., … Rubin, 

L. H. (2009). Web site usability for the blind and low-vision user. Technical 

Communication, 6(57), 323-335. 
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Kitap Formatı (Tek Basım): 

Yazar Soyadı, Yazar Adının İlk Harfi. (Yayım Yılı). Kitabın adı (İtalik, ilk kelimenin baş 

harfi büyük, diğerleri küçük). Yayınevi. Doi numarası 

Jackson, L. M. (2019). The psychology of prejudice: From attitudes to social action. 

American Psychological Association. doi:10.1037/0000168-000 

Kitap Formatı (Birden Fazla Basım): 

Yazar Soyadı, Yazar Adının İlk Harfi. (Yayım Yılı). Kitabın adı (İtalik, ilk kelimenin baş 

harfi büyük, diğerleri küçük) (Baskı Sayısı). Yayınevi. Doi numarası 

Jackson, L. M. (2019). The psychology of prejudice: From attitudes to social action 

(2.bsk.). American Psychological Association. doi:10.1037/0000168-000  

Editörlü Bir Kitap Bölümü Formatı 

Bölüm Yazarının Soyadı, Bölüm Yazarının Adının İlk Harfi. (Yayım Yılı). Bölümün 

başlığı (İlk kelimenin baş harfi büyük, diğerleri küçük). İçinde Editörün Adının İlk Harfi. 

Editörün Soyadı (Ed./Eds.), Kitabın Adı (İtalik) (sayfa numaraları). Yayınevi. Doi 

numarası 

Aron, L., Botella, M., & Lubart, T. (2019). Culinary arts: Talent and their development. 

İçinde R. F. Subotnik, P. Olszewski-Kubilius, & F. C. Worrell (Eds.), The 

psychology of high performance: Developing human potential into domain-specific 

talent (pp. 345–359). American Psychological Association. doi:10.1037/0000120-

016 

Yayınlanmış Tez Formatı: 

Yazar Soyadı, Yazar Adının İlk Harfi. (Yayım Yılı). Tez adı (İtalik, ilk kelimenin baş 

harfi büyük, diğerleri küçük). (Yüksek Lisans/Doktora Tezi). Üniversite Adı, Şehir. 

Tomruk, Y. A. (1999). Hastanelerin iş yükü değerlendirmesi. (Doktora Tezi). Deneme 

Üniversitesi, İstanbul. 

Yayınlanmamış Tez Formatı: 

Yazar Soyadı, Yazar Adının İlk Harfi. (Yayım Yılı). Tez adı (İtalik, ilk kelimenin baş 

harfi büyük, diğerleri küçük). (Yayımlanmamış Yüksek Lisans/Doktora Tezi). 

Üniversite Adı, Şehir. 

Tomruk, Y. A. (1999). Hastanelerin iş yükü değerlendirmesi. (Yayımlanmamış Doktora 

Tezi). Deneme Üniversitesi, İstanbul. 
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Resmi Yayın Formatı: 

Kuruluş Adı. (Yayım Yılı). Belge adı (İtalik, ilk kelimenin baş harfi büyük, diğerleri 

küçük). (Yayın Numarası). Şehir: Ülke. Yayınlayan Birim. 

National Institute of Mental Health. (1990). Clinical training in serious mental illness. 

(DHHS Publication No. ADM 90-1679). Washington, DC: U.S. Government 

Printing Office. 

Periyodik Olmayan Web Belgesi, Sayfa veya Rapor Formatı: 

Yazar Soyadı, Yazar Adının İlk Harfi. (Yayım Yılı). Dosya adı (İtalik, ilk kelimenin baş 

harfi büyük, diğerleri küçük). Web Adresinden erişildi. 

Angeli, E., Anderson, M., Soderland, L., & Brizee, A. (2010). General format. 

http://owl.english.purdue.edu/owl/resource/560/01/ adresinden erişildi. 
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EK-14: Kaynakça Örneği 
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EK-15: Ek Örneği 

 

8.EKLER 

 

EK-1: Etik Kurul Onay Yazısı 
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EK-16: Özgeçmiş Örneği 

 

9.ÖZGEÇMİŞ 

 

Adı Soyadı   

Doğum Yeri  

Doğum Tarihi  

Yabancı Dili  

Lise  

Lisans  

İletişim (Tel)  

İletişim (E-posta)  

Çalıştığı Kurumlar (Varsa)  

Katıldığı Sertifikalı Kurs, Seminer, vb.  

 


