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1. KAYNAK YAZIMINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN KURALLAR
Kaynaklar, konuyla ilgili doğrudan yararlanılan basılı materyal ya da diğer belgelerdir.
Bir kaynak; yazar(lar)ın ad(lar)ı, yayın tarihi, yayının başlığı, yayın yeri ve yayımcı kurum
bilgilerinden oluşur. Kullanılan kaynaklar çalışmaya gerçekten katkıda bulunmalı ve güvenilir
olmalıdır. Kaynak gösterirken ya doğrudan alıntı yapılır ya da başkasının bulgularından/fikrinden
yararlanılır. Kaynak gösterme başka bir kaynaktan alınan tablo, şekil ve denklemler için de
yapılmalıdır. Metin içinde bilgisinden yararlanılmayan, bu nedenle atıfta bulunulmayan
kaynaklar,

kaynaklar

listesine

alınmamalıdır.Alıntı

yapılan

tüm

kaynakların

aslının

araştırmacının elinde olması gerekir.
Yararlanılan kaynakların

metin içinde gösterilmesi ve kaynakların listelenmesi

“yazarın soyadı-tarih” sistemine göre yapılacaktır. Sayfada dip not şeklinde kaynak
gösterilmeyecektir.
Yayınlanmamış raporlar, bildiriler, baskıda olan çalışmalar, ders notları ve kişisel görüşler
kaynak olarak gösterilemez.
Web sayfaları kaynak olarak kullanılabilir; ancak kullanılan web sayfalarının adresleri
erişim tarihi ile birlikte metin içinde verilmeli; elektronik dergiler hariç kaynaklar listesinin en
altında gösterilmelidir.
Kaynaklar yazılırken aşağıdaki örneklerde verilen bilgiler doğrultusunda, belirtilen
noktalama ve kısaltmalara göre yazılmalıdır.
2. KAYNAKLARIN METİN İÇİNDE GÖSTERİLMESİ
Metin içinde kaynak gösterilmesi aynı satır üzerinde cümlenin başında, cümlenin sonunda
ya da dolaylı olmak üzere farklı şekillerde kullanılabilir. Metin içinde belirtilen biçimlerin tümü
ya da yalnızca biri kullanılabilir.Metin içinde kaynakların gösterilmesi ve yerleştirilmesi ile ilgili
kurallar ve örnekler aşağıda verilmiştir.
2.1.Cümle başında kaynak kullanma
Örnek:
Sabuncu (2002), çalışmasında yoğun bakımda hemşirelerde el yıkama oranının daha
yüksek olduğunu vurgulamıştır.
Sabuncu’ ya (2002)göre yoğun bakımda hemşirelerde el yıkama oranı daha yüksektir.
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2.2.Cümle sonunda kaynak kullanma
Kaynakların metin içine yerleştirilmesi sırasında, cümle sonunda kaynak gösteriminde
soyadı ile tarih arasında virgül kullanılmalıdır.
Örnek:
Yapılan bir çalışmada yoğun bakımda çalışan hemşirelerde el yıkama oranının daha
yüksek olduğunu vurgulanmıştır (Sabuncu, 2002).
2.3.Dolaylı kaynaklar (kaynağa, bir başka yayın içinden atıf yapma)
Dolaylı kaynak olarak adlandırılan, eldeki bir yayında belirtilen, ancak ulaşılamayan
başka bir kaynağın aktarılmasından kaçınılmalıdır. Bu tipte bir bilgi mutlaka gerekli ise kaynak
sayısı en fazla iki ile sınırlandırılmalıdır. Esas/ana kaynağa erişmenin olanaksız olduğu
durumlarda bilginin ikinci elden aktarıldığı belirtilmelidir.
Örnek:
Çalışkan’ın (2006) belirttiğine göre, Yüksel (1978) basınç yaralarında beslenmenin etkili
olduğunu ifade etmektedir.
Yüksel (1978) basınç yaralarında beslenmenin etkili olduğunu ifade etmektedir (Aktaran:
Çalışkan,2006).
2.4.Birden Fazla Kaynağın Aynı Yerde Kullanılması
Birden fazla kaynağın aynı yerde kullanılması durumunda, kaynaklar en eski yayından en
yeni yayına doğru tarih sırasına göre dizilmelidir.
Örnek:
Sabuncu (2007), Sabuncu ve Şenturan (2008), ve Sabuncu ve ark. (2009) yapıkları
çalışmalarda el yıkamanın enfeksiyonların yayılmasını engelleyen önemli bir faktör olduğunu
göstermişlerdir.
El yıkama enfeksiyonların yayılmasını engelleyen önemli bir faktördür (Sabuncu,2007;
Sabuncu ve Şenturan, 2008; Sabuncu ve ark., 2009).
2.5.Tek yazarlı kaynaklar
Örnek:
Sabuncu (2002) çalışmasında yoğun bakımda çalışan hemşirelerde el yıkama oranının
daha yüksek olduğunu vurgulamıştır.
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2.6.İki yazarlı kaynaklar
Metin içinde kullanılan kaynak iki yazarlı ise her geçtiği yerde ikisinin de soyadı
yazılmalıdır. Türkçe yayınlanmış kaynaklarda yazarların soyadları “ve” bağlacı ile yabancı dilde
yazılmış kaynaklarda “and” bağlacı ile bağlanmalıdır.
Örnek:
Sabuncu ve Şenturan (2009) yapıkları çalışmada el yıkamanın enfeksiyonların
yayılmasını engelleyen önemli bir faktör olduğunu belirtmektedirler.
El yıkama enfeksiyonların yayılmasını engelleyen önemli bir faktördür (Sabuncu ve
Şenturan, 2009)
El yıkama enfeksiyonların yayılmasını engelleyen önemli bir faktördür (Potter and Perry,
2008).
2.7.Üç ve daha fazla yazarlı kaynaklar
Kullanılan kaynağın üç ya da daha fazla yazarı bulunması durumunda ilk yazarın soyadı
yazılmalı; Türkçe kaynaklar için “ve ark”, yabancı kaynaklar için “et al” ibaresi yayın yılı ile
birlikte verilmelidir.
Örnek:
Sabuncu ve ark. (2009) yaptıkları çalışmada el yıkamanın enfeksiyonların yayılmasını
engelleyen önemli bir faktör olduğunu belirtmektedirler.
Potter et al. (2008) yaptıkları çalışmada el yıkamanın enfeksiyonların yayılmasını
engelleyen önemli bir faktör olduğunu göstermişlerdir.
El yıkama enfeksiyonların yayılmasını engelleyen önemli bir faktördür (Potter et al.,
2008; Sabuncu ve ark., 2009)
2.8. Aynı yazar/yazarlar tarafından aynı yılda yapılmış çalışmalar
Aynı yazar/yazarların aynı yılda yapılmış birden fazla çalışması varsa, parantez içinde
yazar/yazarların soyadı verildikten sonra, ayırt etmek için tarihe bitişik olarak sıralı bir simge
kullanılmalıdır.
Örnek:
Sabuncu ve Şenturan (2009a; 2009b) yapıkları çalışmalarda el yıkamanın enfeksiyonların
yayılımsını engelleyen önemli bir faktör olduğunu göstermişlerdir.
Yapılan çalışmalarda el yıkamanın enfeksiyonların yayılmasını engelleyen önemli bir
faktör olduğu ifade edilmektedir (Sabuncu ve Şenturan, 2009a; Sabuncu ve Şenturan, 2009b)
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2.9.Aynı Yazarın/Yazarların Farklı Yıllarda Yapmış Olduğu Çalışmalar
Kaynaklar tek bir yazarın/yazarların, değişik tarihlerdeki yayınları ise bunların sıralaması
tarih sırasına göre yapılmalıdır.
Örnek:
Sabuncu (2003; 2008), el yıkamanın enfeksiyonların yayılmasını engelleyen önemli bir
faktör olduğunu ifade etmektedir.
Birçok çalışmada el yıkamanın önemi vurgulanmaktadır (Sabuncu, 2003; 2008),
Sabuncu ve Şenturan (2001; 2005), Sabuncu ve ark. (2002; 2009) çalışmalarında el
yıkamanın enfeksiyonların yayılmasını engelleyen önemli bir faktör olduğunu ifade etmektedirler.
Birçok çalışmada el yıkamanın önemi vurgulanmaktadır (Sabuncu ve Şenturan,2001;
Sabuncu ve Şenturan 2005; Sabuncu ve ark., 2002; Sabuncu ve ark., 2009).
2.10.Birinci ismi aynı diğer isimleri farklı olan, aynı yılda yapılmış çalışmalar
Bu türdeki kaynaklarda önce kaynaklardan birinin ilk yazarının soyadı ve tarih; sonra
diğer kaynağın ilk ve ikinci yazarlarının soyadları ve tarih verilmelidir. Eğer kaynakların ilk iki
isimleri de aynı ise, ilk kaynak yukarıda açıklandığı gibi yazılmalı, ikinci kaynağın ilk 3
yazarının soyadları verilmelidir.
Örnek:
Sabuncu ve ark. (2008),

Sabuncu, Batmaz ve ark,(2008) yapıkları çalışmalarda el

yıkamanın enfeksiyonların yayılmasını engelleyen önemli bir faktör olduğunu göstermişlerdir.
Birçok çalışmada el yıkamanın önemi vurgulanmaktadır (Sabuncu ve ark. 2008; Sabuncu,
Batmaz ve ark. 2008).
2.11.Yazarı olmayan kaynaklar
Yazarı olmayan (yazarı bir topluluk, kurum vb.) kaynaklarda kitap adı ve basım yılı
verilmelidir.
Örnek:
Empati sözlük anlamı ile kişinin kendisini başka bir bilincin yerine koyarak söz konusu
bilincin duygularını, isteklerini ve düşüncelerini, denemeksizin anlayabilmesi becerisi
demektir (TDK sözlüğü, 2005).

5

2.12.Resmi Gazetede Bilgileri / Yayınlanan Yasa ve Yönetmelikler
Resmi Gazete’de yayınlanan yasa ve yönetmelikler, T.C. Resmi Gazete, yayınlandığı tarih
(gün, ay ve yıl olarak) ve sayısı belirtilerek yazılmalıdır.
Örnek:
Organ nakli ile ilgili kriterler yasa ve yönetmeliklerle açıklanmıştır (T.C. Resmi Gazete,
12 Mart 2002, sayı: 351).
2.13.Diğer Gazeteler
Gazete makalelerinin kaynak olarak gösterilmesi durumunda, Gazete adı, yayınlandığı
gün, ay, yıl verilmelidir.
Örnek:
……………………………………… (Cumhuriyet, 05 Ekim 2009).
Cumhuriyet gazetesi ( 05 Ekim 2009) konunun önemi hakkındaki haberinde ………….
2.14.Yazarı organizasyon ya da çalışma grubu olan kaynaklar
Organizasyonun ya da çalışma grubu’ nun adı (varsa simgesi/kısaltması), ve çalışma yılı
yazılmalıdır. Organizasyon ya da çalışma grubu’ nun simgesi varsa ilk kullanımdan sonraki
kullanımlarda simge ve tarih yazılır.
Örnek:
İlk kullanım
Türk Hemşireler Derneği (2005), bu konu ilgili yaptığı kurs programları düzenlemektedir.
…………………………………………………… (Türk Hemşireler Derneği, 2005)
İkinci ve takip eden kullanımlar
THD (2005), düzenlemiş olduğu kursun sonunda …………………….
…………………………………………………… (THD, 2005)
2.15.Web sayfaları
Kaynak olarak kullanılan web sayfalarının adresleri metin içinde erişim tarihi (gün, ay, yıl
olarak) ile birlikte verilmelidir. Ulusal/uluslararası ve bilimsel kurul/kuruluşların resmi internet
sayfaları kullanılmalı; ticari veya özel kişi ve kuruluşların siteleri kullanılmamalıdır.
Örnek:
Türk Dil Kurumu sözlüğünde “Empati” …………..…………olarak tanımlanmaktadır
(www.tdk.gov.tr.,Erişim tarihi: 10 Mayıs 2009).

6

2.16.Kompakt disklere kayıtlı belgeler
Metin içinde kullanılan kompakt disklere kayıtlı her türlü belge, “CD-ROM” notu ile
birlikte parantez içinde gösterilmelidir.
Örnek:
(Craven 2008, CD-ROM ).
3. KAYNAKLARIN KAYNAKÇA LISTESINDE GÖSTERILMESI
Kaynakça listesinin hazırlanmasında önemli nokta yararlanılan kaynağa erişimi
sağlayacak ölçüde bilgiden oluşmasıdır. Metin içinde kullanılan kaynakların tümü başvuru
formunun sonunda, “yazarın soyadı-tarih” sistemine uygun olarak alfabetik sıraya göre liste
halinde verilmelidir. Kaynak listesinde herhangi bir numaralandırma yapılmamalıdır.
Yazar/yazarlar yazıldıktan sonra kaynağın yayın yılı parantez içinde belirtilmelidir.
Kaynaklardaki yazarlarının soyadı önce olmak üzere, soyadları tam olarak; adlarının ise
baş harfleri yazılmalı; yazarların sadece soyadları ve adlarının baş harfleri büyük olmalıdır
(Craven R). Yazar adının birden fazla olması durumunda adının baş harfleri birbirine bitişik
olarak yazılmalıdır (Rumi MC). Birden fazla yazar olması durumunda yazar isimleri birbirinden
virgül ile ayrılmalı, son yazar isminden sonra nokta konulmalıdır (Potter PA, Perry AG.). Kaynak
çok yazarlı ise kaynak listesinde ilk on yazara kadar bütün yazarların adları yazılmalıdır.
Aynı yazar veya aynı yazarlar grubu tarafından yapılan birden fazla çalışmada yayın tarihi
sırası esas alınmalıdır.
Eğer aynı yazar/yazarların aynı yıl yapılmış birden fazla çalışması varsa, ayırt etmek için
tarihten sonra ve tarihe bitişik olarak a, b, c, . gibi simgeler kullanılmalıdır.
Aynı yazarlar tarafından, birinci yazar dışındakilerin sıralamalarının değiştiği, ve aynı
yılda yayımlanmış kaynaklarda, ikinci veya daha sonraki yazarların soyadına göre sıralama
yapılır.
Yazarı olmayan kaynaklarda ise eserin başlığı esas alınarak, alfabetik düzende ilgili yere
yerleştirilmelidir.
3.1.Makalelerin Yazılışı
Kaynaklar gösterilirken makalelerin başlıkları tam olarak yazılmalıdır. Makalenin
başlığının ilk kelimesinin ilk harfi büyük, diğer kelimelerin ilk harfleri küçük olarak yazılmalı;
ancak makale adında özel isimler varsa, bu özel isimlerin ilk harfleri büyük yazılmalıdır. Makale
adı yazıldıktan sonra nokta konulmalıdır.
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Dergi adı kısaltmalarında orijinal kısaltmaya sadık kalınmalıdır Bu amaçla uluslararası
dergi isimlerinin kısaltmalarında "Index Medicus" ya da "Citation Index" ; Türkçe dergilerin
kısaltmasında TÜBİTAK’ın Türk Tıp Dizini esas alınmalıdır. Bu kategorilerin dışında kalan ya
da uluslararası kısaltması olmayan dergilerin isimleri açık olarak yazılmalıdır
Dergi adından sonra virgül kullanılmalı, sonra sırasıyla makalenin yayınlandığı derginin
cildi, parantez içinde sayısı (varsa), makalenin başlangıç ve bitiş sayfaları yazılmalıdır
Örnek:
Mutchner, L. (2007) Updates to the American Heart Association CPR guidelines.
American Journal of Nursing, 107(1):60-69.
Ecevit Alpar Ş., Şenturan L., Karabacak Ü., Sabuncu N.(2008) Change in the health
promoting lifestyle behaviour of Turkish University nursing students from beginning to end of
nurse training. Nurse Education in Practice, 8:382-388
 Makale supplement şeklinde yayınlanmışsa parantez içinde Suppl olduğu belirtilmelidir.
Örnek:
Mclnnes J., Larson M.G., Daltroy LH. (1992) A controlled evaluation of continuous
passıva motion in patients undargoing total knee arthroplasty. J. Am. Med. Assoc., 11 (Suppl 2)
:1423-1428.
 Yazarı belirsiz olan makalelerin yazılmasında doğrudan makale adı ile başlanmalı ve
tarih verilmelidir. Türkçe ve yabancı dergilerde bu yazı ile ilgili "Derginin Önsözü, Editörün
Köşesi, Editörel, Editorial gibi bir ifade varsa bu ifadeler parantez içinde verilmelidir.
Arkasından makale yazım kurallarına göre dergi adı, cilt ve sayfa numaraları yazılmalıdır.
Örnek:
Stomakit (2006) Hemşirelik Arşivi. Nisan:10-10.
 Yazarı organizasyon ya da çalışma grubu olan makalelerde yazar adı yerine
organizasyonun ya da çalışma grubunun adı ve çalışma yılı, makalenin adı, varsa numarası da
yazılmalıdır.
Örnek:
American Heart Association (2005). American Heart Association Guidelines for
Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care. Part 6: CPR Techniques
and Devices. Circulation, 112 (24): (Suppl) : 47-50.
 Elektronik dergi makalelerinde dergi yazım kuralları esas alınarak yazılmalı, dergi
adının sonuna köşeli parantez içinde elektronik dergi olduğu yazılmalıdır. En sonunda ise internet
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adresi verilmelidir. Sayfa numaraları genellikle belli olmayan elektronik derginin sayısı ve/veya
hangi aya ve yıla ait olduğu mutlaka belirtilmelidir.
Örnek:
Şenturan L., Karabacak Ü., Ecevit Alpar Ş., Sabuncu N. (2008) Hemşirelerin kullanıma
hazır enjektörlerle subkutan yolla heparin uygulamaları. Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi,
1(2):30-42.[Elektronik Dergi]. http://www.hemsirelik.maltepe.edu.tr/dergiler_1.htm.
 Sempozyum/Kongre/Konferans/Kurs kitaplarında yayımlanmış makaleler dergi yazım
kuralları esas alınarak yazılmalı; sırasıyla yazarlar, basım yılı, makalenin adı, kongrenin adı,
kitabının adı, basım yeri, varsa editörleri ve sayfa numarası belirtilmelidir.
Örnek:
Sabuncu N, Şenturan L., Gülseven B (2001) What do the patients and nurses think about
the sex of the nurse? I. Uluslararası ve VIII. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Antalya, Kongre
Kitabı, Eds: Arslan H., Ecevit Alpar Ş., Karabacak Ü., Engin F., Orak N. s:441-446.
Eryılmaz M., Taviloğlu K (2006) Afetlerde tıbbi yaklaşım. Travma ve Resüsitasyon
Kursu,İstanbul, Kurs Kitabı, Eds: Taviloğlu K., Ertekin C., Güloğlu R. 205-222.
3.2.Kaynak Kitapların Yazılışı
Yazar/yazarların adı ve tarihten sonra, bağlaçlar hariç tüm sözcükleri büyük harfle
başlayacak biçimde kitabın adı yazılmalı, kitap adından sonra nokta konulmalıdır. Kitabın
adından sonra aralarına virgül konularak basımevi ve basım yeri yazılmalıdır. Kitabın tümünden
yararlanılmışsa sayfa numarası belirtilmemelidir
Örnek:
Alışkan M. (2009) Yükseköğretim Mevzuatı. Yaylım Yayıncılık, İstanbul.
Perkins A.(1995) Nuclear Medicine: Science and Safety. John Libbey, London.
 Kitabın birden fazla baskısının yapıldığı belirtilen kitaplar için, kaçıncı baskı olduğu
aşağıdaki örnekte olduğu gibi yazılmalıdır.
Örnek:
Alışkan M. (2009) Yükseköğretim Mevzuatı. 11. Baskı. Yaylım Yayıncılık. İstanbul.
Perkins A. (1995) Nuclear Medicine: Science and Safety. 2 nd ed. John Libbey. London.
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 Kitabın bir bölümü ya da birden fazla bölümü kullanıldıysa sayfa numaraları
yazılmalıdır.

Örnek:
Alışkan M. (2009) Yükseköğretim Mevzuatı. 11. Baskı. Yaylım Yayıncılık, İstanbul, s:242252, 300-321.
Craven RF., Hirnle C.J. (2008) Fundamentals of Nursing, Human Health and Function.
6th ed., Lippincott Comp, Philadelphia, p: 216-228.
 Kitabın yazarı organizasyon/çalışma grubu ise kitap adından başlanarak organizasyonun
ya da çalışma grubu’ nun adı ve çalışma yılı ile kitap yazım kurallarına göre devam edilmelidir.
Örnek:
Yazım Kılavuzu, Dil Derneği Yayınları (2005), 5. Baskı, Hacettepe Üniversitesi
Hastaneleri Basımevi, Ankara.
 Kitabın yazarı yoksa kitap adından başlanılmalıdır.
Örnek
Redhouse Çağdaş Türkçe-İngilizce Sözlüğü (1985) Redhouse Yayınları, İstanbul.
3.3.Editörlü Kitapların Yazılışı
 Editörlü kitaplarda editör isminden sonra parantez içinde ed. yazılmalı (editör birden
fazla ise eds.), virgül konularak tarih ile devam edilmelidir.
Örnek:
Atalay M. (1997)(ed)Hemşirelikte Temel Kavramlar. Hemşirelik Esasları El Kitabı, Vehbi
Koç Vakfı Yayınları-No:8, Birlik Ofset Ltd. Şti., İstanbul, s:1-11.
 Editörü ve kaynak gösterilecek bölüm yazar/yazarları farklı olan kitaplar söz konusu
olduğunda öncelikle bölüm yazarı ve bölümün adı yazılmalı, İngilizce kitaplarda “in”; Türkçe
kitaplarda “içinde” şeklinde belirtildikten sonra iki nokta üst üste konarak kitap adı ve diğer
kısımlar yazılmalıdır.
Örnek:
Yıldırım N. (2009) Sağlık Bakım Profesyonelleri ile Hasta İletişimi. İçinde: Klinik
Beceriler, Sağlığın Değerlendirilmesi Hasta Bakımı ve Takibi. Eds: Sabuncu N, Akça Ay F,
Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, s: 162-193.
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Whitemore R., Grey M. (2006)Data-Collection Methods. In: Nuring Research, Methods
and Critical Apprasial for Evidence-Based Practice. Eds: LoBiondo G., Haber J. Mosby
Inc.,St Louis, p:317-334.

3.4.Çeviri Kitapların Yazılışı
Çevri kitapların yazımında önce orjinal kitabın varsa editörlerinin sonra yazar/yazarların
adı, basım yılı ve orijinal kitabın adı yazılmalıdır. Sonra Türkçe kitap adı, baskı sayısı,
çevirenin soyadının tamamı, adının baş harfi ile basım evi ve yeri yazılmalıdır.
Örnek:
Tenllado A.M., Jara J.A., Ferron M., Retama J (2006) Atlas De Anatomia. Anatomi
Atlası. Çevirenler: Vural F., Kahraman G., Vural Z., Üzel M., Göktuğ Basım Yayın, Amasya.
3.5.Kaynak Tezlerin Yazılışı
Lisansüstü tezlerin kullanımında tezi yapanın adı, tezin tamamlandığı yıl yazıldıktan
sonra tez başlığı, üniversite ve enstitünün adı yazılır, tezin yüksek lisans/doktora tezi olduğu
belirtilir, şehir yazılır, en son danışmanın adı ve unvanı parantez içinde verilir
Örnek:
Tekin N. (1996) İstanbul İlinde Ana-Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezine
Başvuran Evli Kadınların Cinsel Sorunları ve Sağlık Ekibi Üyelerinin Konuya Yaklaşımı.
İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, İstanbul, (Danışman: Doç.Dr.
Anahit Coşkun)
Yurtdışında yapılmış tezlerin kullanıldığı kaynakların yazımında tezi yapanın adı, tezin
tamamlandığı yıl ve tez başlığı yazılır. Daha sonra parantez içinde tezin yüksek lisans/doktora
tezi olduğu belirtilir ve üniversitenin adı yazılır. “Dissertation Abstracts International” (DAI)’da
özetlenen doktora tezi ise belirtilir
Örnek:
Ring E. (2005) Defining, Analizing and Using Patient Perceptions to Develop Standarts
for Improving Care. (Doctoral dissertation, Northcentral Univercity Faculty of the Department
of Busines and Management). Colorodo.
Wagner E.A.(1988) On-Board Automatic Aid and Advisory For Pilots of ControlImpaired Aırcraft (Doctoral dissertation, Massachusetts Institute Of Technology). Dissertation
Abstracts International.
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3.6.Kaynak Gösterilen Özetlerin/Abstractların Yazılışı
Kaynak olarak kullanılacak özet ya da abstract ise yayının biçimine göre farklı olarak
ifade edilir.
 Özet/ abstract, dergi makalesi ise bildirinin adından sonra köşeli ayraç içinde [özet]
açıklaması yapılır.
Örnek:
Mclnnes J., Larson M.G., Daltroy LH. (1992) A controlled evaluation of continuous
passıva motion in patients undargoing total knee arthroplasty. [abstract] J. Am. Med. Assoc,
11:1423.
Şenturan L, Karabacak Ü, Ecevit Alpar Ş, Sabuncu N (2008) Hemşirelerin kullanıma
hazır enjektörlerle subkutan yolla heparin uygulamaları. [özet] Maltepe Üniversitesi Hemşirelik
Bilim ve Sanatı Dergisi,1(2):8.
 Kaynak bir kongre/sempozyum/toplantı kitabında yayınlanmış bir özet/summary ise
bildiri adından sonra köşeli ayraç içinde [özet] açıklaması yapılmalıdır.
Örnek:
Şenturan L., Karabacak Ü., Ecevit Alpar Ş., Uslusoy E. (2009) Hemşirelik esasları
dersinde beceri eğitimi: öğrenci görüşleri. [abstract] 1st International Congress in Nursing
Research Education and Practice. Yunanistan. Kongre Özet Kitabı. s:38 .
3.7.Web Sayfalarının Yazılışı
Kaynak olarak kullanılan web sayfalarının adresleri, erişim tarihi (ay, gün, yıl olarak) ile
birlikte verilmelidir. Ulusal ve uluslararası ve bilimsel kurul ve kuruluşların resmi internet
sayfaları, kullanılmalı, ticari veya özel kişi ve kuruluşların siteleri kullanılmamalıdır. Web
sayfaları elektronik dergiler hariç, kaynaklar listesinin en sonunda alfabetik düzende
sıralanmalıdır.
3.8.Kompakt Disklere Kayıtlı Belgelerin Yazılışı
Tezde kullanılan kompakt disklere kayıtlı her türlü belge [CD-ROM] notu ile kaynak
listesinde gösterilmelidir. Kompakt disklere kayıtlı belgenin yazar/yazarları belirli değil ise yazar
adı yerine kuruluş adı verilmelidir.
Örnek:
Craven RF., Hirnle C.J. (2009) Fundamentals of Nursing, Human Health and Function.
6th ed., Lippincott Com. Wolters Kluwer Health.[CD-ROM]
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3.9.Resmi Gazetede Yayınlanan Yasa ve Yönetmeliklerin Yazılışı
Resmi Gazete’de yayınlanan yasa ve yönetmelikler, T.C. Resmi Gazete, yasa/yönetmelik
adı, yayınlandığı tarih (gün, ay ve yıl olarak), sayısı, basımevi, basıldığı şehir belirtilerek yazılır
Örnek:
T.C. Resmi Gazete. Hemşirelik Kanunu. 2.5.2007. Sayı:26510, Başbakanlık Basımevi,
Ankara.
3.10.Özgün Bilgisayar Programlarının Yazılışı
Tez içinde özgün bir bilgisayar programı kaynak olarak kullanıldığında bu yazılım
kaynaklar dizininde gösterilmeli ve yapımcıların adı, sürüm tarihi, yazılımın adı, versiyonu ve
yapım yeri belirtilmelidir.
Örnek:
SPSS Inc. (2007). SPSS for Windows. Version 11.00, Chicago.
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