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TEZ KABUL ve YAZIM KURALLARI 

 

Tıpta Uzmanlık Öğrencileri Tababet Uzmanlık Tüzüğü’ ne göre uzmanlık öğrencisi, asistanlık 

süresi sonunda bir "Uzmanlık Tezi" vermekle yükümlüdür.  

Uzmanlık Tezinin: 

1. Bilime yeni bir bakış açısı getirme, 

2. Yeni bir bilimsel yöntem getirme, 

3. Bilinen bir yöntemin yeni bir alana uygulanması, 

4. Bilinen bir yöntemi daha kullanışlı ve etkili biçime değiştirme  

niteliklerinden en az birini yerine getirmesi gerekir. Tez "deneysel" veya "klinik çalışma" 

şeklinde olabilir. Klinik dallar için olgu sunumları tez konusu olamaz. Anket çalışmaları, 

dosya ve görüntü kayıtları kullanılarak yapılan retrospektif arşiv taramaları ve benzeri 
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gözlemsel çalışmalar ile kan, idrar, doku, görüntü gibi biyokimya, mikrobiyoloji, patoloji ve 

radyoloji koleksiyon materyalleriyle veya rutin tetkik ve tedavi işlemleri sırasında elde edilmiş 

materyallerle yapılacak çalışmalar, hücre veya doku kültürü çalışmaları, hemşirelik 

faaliyetlerinin sınırları içerisinde yapılacak araştırmalar, egzersiz gibi vücut fizyolojisi ile 

ilgili araştırmalar, antropometrik ölçümlere dayalı yapılan çalışmalar, yaşam alışkanlıklarının 

değerlendirilmesi araştırmaları gibi insana bir hekimin doğrudan müdahalesini gerektirmeden 

yapılacak tüm araştırmalar olabilir. Çalışma daha önce herhangi bir yerde yayınlanmamış 

orijinal bir çalışma olmalıdır. Ancak yayınlanmış bir çalışma daha kapsamlı hale getirilerek; 

yeni parametreler, bölümler ekleyerek tez çalışması oluşturulabilir. 

 

TEZ TEKLİFİ 

Uzmanlık öğrencisi, klinik şefi tarafından görevlendirilen tez danışmanı ile birlikte tez 

konusunu belirler.  

18 Temmuz 2009 tarih ve 27292 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tıpta ve Diş 

Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 28.inci maddesinde ana dallar için ihtisas 

süresinin ilk yarısında, yan dallar için ise ilk altı ayında asistanlara tez konularının bildirilmesi 

ve bir tez danışmanı tayin edilmesi gerektiği bildirilmektedir. Daha sonra tezin adı, amacı, 

yöntem ve gereçleri, kaynakları, literatürdeki yeri, araştırmanın yapılacağı yeri, ortalama 

maliyeti ve çalışma takvimini içeren "Tez Protokolü” hazırlanarak (Hastanemiz web 

sitesinden ulaşılabilecek “Bilimsel Araştırmalar ve Uzmanlık Tezleri için Başvuru İşlemleri” 

tamamlanarak) klinik eğitim ve idari sorumlusu onayıyla “ANEAH Bilimsel Araştırmalar 

Değerlendirme Komisyonu” na sunulur. Prospektif girişimsel (invaziv) çalışmalar ve deneysel 

kolu olan ilaç çalışmalarında Merkezi Etik Kurulu onayı gerekeceği için bu tür çalışma 

başvuruları komisyonumuza yapılmamalıdır. Deneysel hayvan çalışmalarında hayvan etik 

kurulu onayı alınmalıdır. Tez, asistanlık süresinin bitiminden en az üç ay önce başhekimlikçe 

belirlenen, tez jürisine değerlendirilmek üzere sunulur.  

Uygun tez konusu seçimi yapılabilmesi için bazı temel konuların anlamının bilinmesi 

gereklidir.  

İnceleme: En basit haliyle, birikmiş bilgileri toparlayarak bilmeyenlere aktarma ve sunma 

olarak tanımlanabilir. 

Araştırma: Bilgi ve veri toplamak için, belirli koşullar altında amaçlı, planlı, sistemli yapılan 

gözlem ve/veya ölçümlerdir. 

Hipotez kurma yöntemleri ise şunlardır: 
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1) Farklılık yöntemi: Benzer olmayan noktalar sorgulanır. Örnek; emziren ve 

emzirmeyen kadınlarda meme kanseri sıklığında farklılık var mıdır? 

2) Birlikte bulunma yöntemi: Farklı bölgelerdeki benzerlikleri saptamada yol gösterir. 

Kalabalık ortamlarda infeksiyon riskinin artması birlikteliği gibi. 

3) Birlikte değişme: Alkol alanlarla almayanların karaciğer sirozu olma riskinin 

değişmesi gibi. 

4) Benzerlik yöntemi: Guatr görülme sıklığının iyot eksikliği olan bölgelerde benzer 

sıklıkta görülmesi gibi. 

Tez için maddi destek gerekiyorsa: 

 S.B. Ankara Numune Eğitim Araştırma Hastanesi Bilimsel Araştırmaları Destekleme fonuna 

başvuru için gerekli belgeler hazırlanarak başvurulabilir. Bilimsel Araştırmalar Değerlendirme 

Komisyonu bu tür çalışmaları maddi destek açısından değerlendirmek üzere ayda bir defa 

bütçe toplantısı yapmaktadır.  Uzmanlık öğrencisi veya tez danışmanı isterlerse; TÜBİTAK, 

DPT vb. araştırma destek bütçelerinden, endüstriden bağış yoluyla veya uluslararası 

kaynaklardan tez araştırması için kaynak bulabilirler veya araştırma giderlerini kendileri 

karşılayabilirler. Bunun uzmanlık eğitimi yasal süresi içinde gerçekleştirilmesi ve proje 

desteğinin kaynağının tezde belirtilmesi gereklidir.  

 

S.B.  

ANKARA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ  

 

Tez Yazım Kuralları 

 

AMAÇ 

Bu kurallar, S.B. Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Uzmanlık Tezlerinin 

hazırlanmasında standardizasyonu sağlamak amacıyla düzenlenmiştir.  

Kağıt 

Kağıt beyaz 1. hamur,  90 gram A4 (210x297 mm) boyutunda olmalı ve bir yüzü 

kullanılmalıdır.  

DIŞ KAPAK 

Beyaz kuşe kartondan hazırlanan ön ve arka kapak kullanılmalıdır. Kapak Ek-2 deki örneğe 

göre hazırlanmalıdır. Hastane adı, Klinik adı, Klinik Şefi (12 punto), Hastane Amblemi 

bulunur. Ardından tez başlığı (14 punto,1.5 satır ara ile ortalanarak), tezin kime ait olduğu (14 
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punto), tezin yapıldığı-basıldığı yıl yazılır (Ek–2). Kapak sırtında, doktor adı, branşı, uzmanlık 

tezi, yılı ve il adı bulunmalıdır (Büyük harflerle 14 punto). Kapak yazıları puntoları Ek-2’ de 

belirtilmiştir. Tez sahibinin adı yazılırken isim büyük harfle başlayarak küçük harflerle, soyadı 

ise tamamen büyük harflerle yazılır (14 punto).Tezin dış ve iç kapağındaki puntolar tez 

isminin uzunluğuna göre değişebilir. 

BOŞ SAYFA 

Dış kapaktan sonra bir boş sayfa bırakılır. 

İÇ KAPAK 

Bu sayfa tümüyle dış kapakla aynı olmalıdır. Bu sayfada ayrıca tez danışmanının adı bulunur. 

Tez sahibinin ve danışmanın adı yazılırken isim büyük harfle başlayarak küçük harflerle, 

soyadı ise tamamen büyük harflerle yazılır (Ek–3). Bu sayfa, ana metinde kullanılan kâğıt 

üzerine yazılmalıdır. İç kapağın sayfa numarası, “ii” olarak düşünülmeli; ancak numaralı iç 

kapak üzerine basılmamalıdır. İç kapak, dış kapak puntoları ile aynı olmalıdır. 

METİN  

Tez dili açık, yalın ve bilimsel metine uygun olmalıdır. Anlatım, kısa ve öz cümlelerle 

yapılmalı, birinci şahıs ağzından olmamalıdır. Metinde geçen kimyasal madde isimleri ve 

terimler Türkçe yazılmalıdır. Tez için kullanılmış kimyasal madde var ise, metinde maddenin 

adının ilk geçtiği yerde, parantez içinde üretici firma adı, yer aldığı şehir ve ülke 

belirtilmelidir. Yabancı dilde yazılması gerekli kelimeler, tırnak içinde yazılmalıdır. Kısaltma 

kullanılacaksa metin içinde ilk geçtiği yerde, açık olarak yazılmalı ve parantez içinde bundan 

sonra kullanılacak kısaltma belirtilmelidir. 

 

METİN İÇİNDE KAYNAK GÖSTERME 

Tez içerisinde atıfta bulunulan her kaynak, kaynaklar dizininde mutlaka bulunmalıdır. 

Kaynaklar aşağıda verilen örneklere uygun olarak numara verilerek, metin içinde geçtiği 

sıraya göre belirtilmelidir. Kaynak numaraları, ilgili cümle sonuna parantez içerisinde 

yerleştirilmelidir. Birden çok kaynağa atıf varsa: (7, 9, 12, 15–19) şeklinde olmalıdır. Burada 

“15–19”, onbeşinci kaynaktan ondokuzuncu kaynağa kadar olan beş yayını kapsamaktadır. 

Yazar adlarıyla atıfta bulunuluyorsa, kaynaklar yazar adlarından hemen sonra parantez içinde 

numara olarak verilmelidir.  

METİN İÇİNDEKİ GÖNDERMELER  

Daha önceki sayfalarda yer alan ve daha önce değinilmiş şekil ve tablolara yeniden gönderme 

yapılıyorsa, gönderme parantez içerisinde ve “bakınız” anlamına gelen “Bkz.” Kısaltması 

kullanılarak yapılmalıdır.  
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YAZIM PLANI 

Tezler, tez içeriğini düzenlenmesi bölümünde verilen plana uygun olmalıdır.  

YAZIM KURALLARI 

Tezler yalın bilimsel dille Türkçe, herkes tarafından aynı şekilde anlaşılacak bir anlatımla 

yazılmalıdır. Türkçe imla kuralları ve tezin İngilizce yazılan kısımlarında, İngilizce imla 

kurallarına uygun bir yazım kullanılmalıdır. Tüm tez metninde 12 punto (dipnotlar 10 punto) 

Arial, Times New Roman veya Courier (daktilo harfi) karakterlerinden birisi normal olarak 

(italik değil) 1,5 satır aralığı ile kullanılmalıdır. Tek sayfaya sığdırılan tablo ve şekillerde daha 

küçük karakterler kullanılabilir. Her sayfanın sol kenarında 4 cm, üst ve alt kenarlarında 3 cm, 

sağ kenarında ise 2,5 cm boşluk bulundurulmalıdır. Belirlenen metin bloğu, çerçevesi dışına 

taşmamalıdır.  

Sayfa sonuna gelen başlıkları en az iki satır izlemeli, aksi halde yeni sayfaya geçilmelidir. 

Paragraf başlangıçları bir cm içeriden başlamalıdır. Metinde 10' a kadar olan sayılar yazıyla 

daha büyükleri rakamla yazılmalıdır. Cümle başına gelen sayılar yazıyla yazılmalıdır. Ana 

başlıklar koyu (bold) ve büyük harf, alt başlıklar koyu ve küçük harf, bölüm içi küçük 

başlıklar italik yazılmalıdır. Ana bölüm başlıklarının tümü, alt başlıkların her sözcüğünün ilk 

harfi büyük yazılmalıdır. Tezler bilgisayar kullanarak lazer ya da lazer kalitesinde çıktı veren 

yazıcı ile kağıdın yalnızca bir yüzüne basılmalıdır. Yazımda noktalama işaretlerinden sonra 

bir boşluk bırakılmalıdır. Noktalama işaretlerinden önce boşluk bırakılmamalıdır. 

SAYFA NUMARALARI  

İç kapak dışında tüm sayfalar numaralandırılmalıdır. Teşekkür, özet, içindekiler, simgeler ve 

kısaltmalar, şekiller, fotoğraflar ve tablolar dizinleri gibi tez ön bölümlerinin sayfaları  “i, ii, 

iii, iv, v…” şeklinde küçük harf Roma rakamları ile; giriş bölümü ile başlayan diğer sayfalar 

ise “1, 2, 3, 4, 5…” şeklinde numaralandırılmalıdır. Sayfaların numaraları sağ alt köşeye, dış 

kenardan üç, alt kenardan iki cm uzaklığa metinle aynı yazı karakterleriyle yazılmalıdır. Sayfa 

numaraları metin bloğunun sağ kenar hizasını geçmemelidir, önüne ve arkasına çizgi gibi 

işaretler konulmamalıdır.  

SATIR ARALIKLARI 

Ana metinde satır aralığı 1.5 satır olmalıdır. Şekil alt yazıları ve tabloların açıklamaları ile 

alıntılar ve kaynaklar dizininin yazımında da aynı aralık kullanılmalıdır. Dipnot metinlerinde 

satır aralığı 1 satır olmalıdır. Paragraflar arasında da satır aralığı 1.5 satır olmalı ancak, her 

yeni paragraf 1.25 (1) cm içeriden başlamalıdır.  

Birinci dereceden bölüm başlıkları, “Teşekkür, Özet, İngilizce Özet, Tüm Dizinler ve 

Kaynaklar” için sayfa başı yapılmalıdır. İkinci ve üçüncü dereceden başlıklardan önce 12 
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punto boşluk bırakılmalıdır; ayrıca, üçüncü derece başlıklardan 1.25 (1) cm içeriden 

başlatılmalıdır. 

Ana metinle şekil, tablo, fotoğraf ve formüller arasında önce ve sonrasında olmak üzere birer 

satır boşluk bırakılmalıdır. Şekil ve şekil alt yazısı, fotoğraf ve fotoğraf alt yazısı ile tablo ve 

tablo üst yazısı arasında da altı puntoluk bir boşluk bırakılmalıdır.  

BÖLÜM VE ALT BÖLÜMLER 

Tezin bölüm ve alt bölümlerin belirlenmesinde gereksiz ayrıntıya inilmemeli, mantıksal bir 

bütünlük izlenmelidir. Bölüm başlıkları metin ile aynı büyüklükte olmalıdır. Birinci derecede 

bölüm başlıkları büyük harf, ikinci ve üçüncü derece başlıklar ise her kelimenin ilk harfi 

büyük, diğerleri küçük harf olacak şekilde yazılmalıdır. İkinci ve üçüncü derecede başlıklarda 

yer alan “ve, veya, ile” gibi bağlaçlar küçük harfle yazılmalıdır. Tüm bölüm başlıkları koyu 

(bold) olmalıdır. Bölüm ve alt bölüm başlıkları EK 1’ de gösterildiği biçimde 

numaralandırılmalıdır.  

Normal olarak, üçüncü dereceden daha ileri alt bölüm başlığı kullanılmamalıdır. Ancak, bazı 

durumlarda daha ileri derecede alt bölüm başlığının kullanılması gerekirse, bunların ikinci ve 

üçüncü derece başlık kurallarına uygun olarak, fakat numaralandırılmadan ve içindekiler 

dizininde gösterilmeden yapılması kabul edilebilir. 

ŞEKİL, TABLO VE FORMÜLLER  

Hazırlanacak şekiller yazı ile anlatımda güçlük çekilen, yapılan işi, anlatılmaya çalışılan 

düşünceyi veya elde edilen verileri daha etkili olarak aktarabilecek nitelikte olmalı, gereksiz 

şekillerden kaçınılmalıdır. Şekiller, fotoğraflar tez metni içerisinde, ilk değinildikleri sayfada 

ya da hemen sonraki sayfada yer almalıdır. Birbiri ile ilgili çok sayıda tablo veya şekil aynı 

sayfa üzerinde yer alabilir. Şekil, fotoğraf ve tablolar ile açıklamaları sayfa kenarına 

bırakılması gereken boşluklara taşmayacak şekilde yerleştirilmelidir. Tablo başlığı ve 

açıklamaları tablonun üstüne yazılmalı, metin alanı satır başından başlatılmalıdır. Tablo 

açıklamaları birden fazla satırı kapsıyorsa satır başı hizasından başlamalıdır. Tablo, fotoğraf 

ve şekil altı açıklamaların sonuna nokta konulmalıdır. Şekil, fotoğraf başlığı ve açıklamaları 

şeklin/fotoğrafın altında yer almalı ve metin bloğu sol ve sağ kenarları arasında ortalanmalıdır. 

Tüm tablo, şekil, fotoğraf ve formüllerin numaralandırılmasında sadece rakamlar 

kullanılmalıdır. Bunlar, her bölüm içerisinde kendi aralarında, birbirinden bağımsız olarak 

ayrı ayrı numaralandırılmalıdır. Formüller numaralandırılırken, numaranın başında “formül” 

ibaresi yer almamalı, bölüm içerisindeki sırasına göre numaralandırılmalıdır. Ancak, metin 

içerisinde değinilirken “formül 2.1” şeklinde yazılmalıdır. Tablo, fotoğraf ve şekil 

açıklamaları olabildiğince kısa ve öz yazılmalıdır. Büyütme uygulanmışsa fotoğraf 
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açıklamasında kaç kat büyütüldüğü büyük “X” işaretinden sonra rakamla belirtilmelidir. Tüm 

açıklamaların yazımında 1.5 tam satır aralığı kullanılmalıdır. Tablo, fotoğraf veya şekil ile alt 

üst metin arasında birer satır boşluk bırakılmalıdır. Tablo açıklamaları başa, şekil ve fotoğraf 

açıklamaları da alta yazılır. Bu açıklama yazıları 10 veya 12 punto ile yazılabilir. Tablo 

açıklamaları, tablonun üstüne yazılmalı ve tablo açıklamasının son satırı ile tablonun üst 

kenarı arasında 6 punto boşluk bırakılmalıdır. Tablolar metinde geçtiği bölümden hemen önce 

veya sonraki bölüme yerleştirilir. Şekil ve fotoğraf açıklamaları ise şeklin/fotoğrafın altına 

yazılmalı ve şekil/fotoğraf altı açıklaması ile şeklin/fotoğrafın alt kenarı arasında 6 punto 

boşluk bırakılmalıdır. Şekiller bilgisayarda beyaz kağıda veya kartona siyah çini mürekkeple 

çizilmelidir. Formüllere ait numaralar, formülün olduğu satırda, sayfanın sağ kenarından 2.5 

cm içeride kalacak şekilde parantez içerisinde yazılmalıdır. Grafikler bilgisayarda, verinin 

gerektirdiği şekilde bar veya çizgi şeklinde hazırlanmalıdır. Grafik çizgileri ve açıklamaları 

okunaklı ve net olmalıdır. Fotokopide belirgin çıkmalıdır. Tablo, grafik, şekil ve fotoğraflar 

ayrı ayrı arabik rakamlarla numaralandırılır (Tablo 1, Şekil 1, 2, Resim 1, 2, 3 gibi). Tablo, 

grafik, şekil ve fotoğraflar için gerekli açıklamalar numaralandırmadan sonra verilir. 

Fotoğraflar en az 9x13 boyutunda renkli veya siyah-beyaz olarak basılır. Mat karta baskılar 

tercih edilmelidir. Fotoğraflar konunun aktarılmasında gerekli, net ve anlaşılır olmalıdır. 

Hazırlanan tezlerden en az 6 adedi orijinal fotoğrafları içermelidir. Fotoğraflar (siyah-beyaz 

ise) bilgisayara aktarılarak sayfaya direkt olarak basılabilir (Çıktının net ve anlaşılabilir olması 

koşuluyla; aksi halde fotoğrafın orijinali konmalıdır.) 

KISALTMALAR 

Tezdeki kısaltmalar uluslararası standartlara uygun olmalıdır, standart dışı ölçü ve kısaltmalar 

kullanılmamalıdır. Standart kısaltmalar dışındaki kısaltmalar ancak çok gerekli oldukları 

durumlarda yapılmalıdır. Tüm kısaltmalar mümkünse Türkçe olmalıdır. Çok kullanılan, 

birden fazla sözcükten oluşan terimler için baş harfleri kullanılarak kısaltma yapılabilir. Bu 

durumda yapılan kısaltma ilk geçtiği yerde parantez içerisinde, yalnızca bir kez 

açıklanmalıdır. Terim olmayan kısaltmaların sonuna nokta konulmalıdır. Ölçülerde metrik 

sistem kullanılmalı, ölçü birimleri kısaltmaları çok bilinenler (cm, ml vb.) dışında ilk geçtiği 

yerde açıklanmalıdır. Ölçü birimleri sonuna nokta konmamalıdır. Birden fazla yapılan 

kısaltmalarda araya virgül konmalıdır. Kısaltmalar ayrı bir sayfada belirtilmelidir. 

ALINTILAR 

Tez içinde, bir başka kaynaktan alınmış birden fazla cümle içeren bir bölüm, aynen aktarılmak 

isteniyorsa, ana metnin son satırından itibaren bir satır atlandıktan sonra, satır başı yapılarak, 

ayrı bir paragraf halinde, tırnak (“ ”) içerisinde ve italik harflerle yazılmalıdır. Metin, ana 
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metinden her iki taraftan 1.25 cm içeri geçecek şekilde bloklanmalıdır. Alıntıdan sonra ana 

metine geçerken tekrar bir satır atlanmalıdır. Alıntının sonunda parantez içinde alıntının yer 

aldığı kaynağın adı, sayfa numarası ve tarihi yazılmalıdır. 

DİP NOTLAR 

Birkaç satırı geçmemek koşuluyla aynı sayfanın altında dipnot olarak verilebilir. Dipnotlar 

soldan sağa sayfanın ortasına kadar çizilen sürekli bir çizgi ile ayrılmalıdır. Çizgi ile ana metin 

arasında bir satır atlanmalıdır. Dipnot çizgisi ile dipnot metni arasında 6 punto boşluk 

bırakılmalı, metin bir satır aralığı kullanarak yazılmalı ve harf büyüklüğü 10 punto olmalıdır. 

Dipnotlar aynı sayfada birden çok ise, sayfadaki belirtme sırasına göre ve her sayfada birden 

başlanarak numaralandırılmalıdır. Dipnot numaraları kaynak gösterme sistemi ile 

karışmayacak şekilde üst indis ya da parantez içerisinde üst indis olarak konabilir. Ard arda 

yazılan iki dipnot, 6 punto boşluk kullanılarak ayrılmalıdır. Dipnotları yazarken, sayfanın alt 

kenarına bırakılması gereken 3 cm’lik boşluğa taşılmamalıdır.  

TEZ SAYISI, TESLİMİ 

Tamamlanan tez cilt yapılmadan bir nüsha olarak tez danışmanına değerlendirilmek üzere 

teslim edilir. Danışman tezdeki hataları düzeltir, önerilerini bildirir. Düzeltilen tez son kez 

kontrol edilerek yeterli sayıda (12 adet) bastırılarak, başhekimliğe uzmanlık sınav tarihinden 

en az 30 gün önceden teslim edilir.  

 

TEZ İÇERİĞİNİN DÜZENLENMESİ        

Teşekkür Sayfası 

Bu bölüm kısa ve öz olmalı, bir sayfayı aşmamalıdır. Bu sayfanın düzeni özet sayfası ile aynı 

olmalı, “iv” olarak numaralandırılmalıdır. Bu sayfada teze doğrudan katkısı bulunan kişiler ile 

dolaylı katkıda bulunan kişi ve kuruluşlara teşekkür edilmelidir. Tez çalışması bir kuruluşun 

desteği ile gerçekleştirilmiş ise; iligili kuruluşun adı da belirtilmelidir. 

İçindekiler Dizini 

Özet sayfasından başlayarak tüm özel sayfalar, tez metninin içerdiği tüm bölümler ve alt 

bölüm başlıkları, ek açıklamalar, kaynaklar ve ekler, içindekiler dizininde eksiksiz olarak 

gösterilmelidir. İçindekiler dizininde her başlığın hizasına, sadece o başlığın yer aldığı ilk 

sayfanın numarası yazılmalıdır. “İÇİNDEKİLER” başlığı, tümüyle büyük harflerle sayfa üst 

kenarında 3 cm aşağıya ve ortalanarak yazılmalıdır. “EKLER” de, içindekiler dizininin 

sonunda yer almalı, ancak bunlara ait sayfa numaraları dizinde gösterilmemelidir.  

Simgeler ve Kısaltmalar Dizini  
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Bu başlık büyük harflerle, sayfa üst kenarından 3 cm aşağıya ve ortalanarak yazılmalıdır. 

Dizinde simge ve kısaltmalar alfabetik sıralanarak verilmelidir.   

Şekiller Dizini 

Bu başlıkta büyük harflerle sayfa üst kenarından 3 cm aşağıya ve ortalanarak yazılmalıdır. 

Şekil altı açıklamaları, tez metni içerisindeki şekil altı açıklamalarıyla aynı olmalıdır.  

Tablolar Dizini  

Bu başlıkta büyük harflerle sayfa üst kenarından 3 cm aşağıya ve ortalanarak yazılmalıdır. 

Tablo açıklamaları, tez metni içerisindeki tablo açıklamalarıyla aynı olmalıdır. 

TEZ FORMATI 

Tez aşağıda belirtilen kısımları içermelidir. 

Tez üç bölümden oluşur: 

a.Ön bölüm 

-Dış karton kapak (Ek-2) 

-İç kapak (Ek-3) 

-Destekleyen kuruluş varsa teşekkür yazısı 

-İçindekiler Listesi 

-Kısaltmalar Listesi 

-Tablo Listesi 

-Şekil Listesi 

b.Ana bölüm 

-Giriş ve amaç  

-Genel bilgiler (Tez’in 1/3 ünden uzun olmamalıdır) 

-Gereç ve yöntemler 

-Bulgular 

-Tartışma 

-Sonuçlar 

-Türkçe Başlık Özet ve anahtar kelimeler 

-İngilizce Başlık, Özet ve anahtar kelimeler 

-Kaynaklar 

c.Son bölüm (Ekler) (Ek-4) 

1-Bilimsel Komisyon/Etik kurul onayı 

2-Formlar (Uygulama sırasında kullanılan örnek hasta değerlendirme formu, vb). 
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 TEZ METNİ 

GİRİŞ 

Bu bölümde çalışmanın amacı, varsayımları ve kapsamı gibi, okuyucuyu yönlendirici nitelikte 

bilgiler bulunur. Giriş bölümünde ikinci ve üçüncü dereceden alt başlıklar bulunabilir.  

GENEL BİLGİLER 

Burada tez konusunda önceden var olan literatür bilgileri, yapılan çalışma bağlamında gözden 

geçirilir. Konuya ilişkin sorunlar saptanır, var olan çözüm önerileri giriş bölümünde belirtilen 

amaç, kapsam ve varsayımlar doğrultusunda değerlendirilir. Literatür bilgileri derlenerek 

amaçlar ve kullanacak yöntemler arasında sebep-sonuç ilişkileri kurulur. Genel bilgilerin çok 

uzun olması gereksizdir.  

GEREÇ ve YÖNTEM 

Giriş ve genel bilgiler bölümlerinde oluşturulan varsayımların nasıl test edildiği bu bölümde 

ayrıntılı olarak anlatılır. Kullanılan gözlem teknikleri, anketler ve diğer ölçüm şekilleri tarif 

edilir. Gruplar, varsa seçim yöntemleri, özellikleri ayrıntılı olarak tanımlanır. Araştırma 

konusu deneysel bir çalışma ise, çalışma bir başka kişi tarafından tekrar edilebilecek kadar 

ayrıntılı olarak tarif edilir, tüm yapılış ve veri elde etme yöntemlerinin ayrıntıları açıklanır. 

Veri elde etme biçimleri ve deney grupları tanımlanır. Verilerin istatistiksel 

değerlendirilmesinin nasıl yapıldığı belirtilir.  "Anlamlı", "önemli", "farklı" gibi deyimlerin 

birer istatistiksel deyim olduğu gözönüne alınarak, bu deyimler ancak istatistiksel yöntem bir 

fark gösteriyorsa kullanılmalıdır. Kullanılan istatistik yöntem için ya bir kitap ya da bilgisayar 

programı kaynak olarak verilebilir. Tüm tezlerde, insan deneklerin kullanıldığı durumlarda 

Hastane Bilimsel Araştırmalar Değerlendirme Komisyonu’nun, hayvan deneklerinin 

kullanıldığı durumlarda da Deney Hayvanları Etik Kurulu ve Hastane Bilimsel Araştırmalar 

Değerlendirme Komisyonu’nun onayının alınması gereklidir. Bu bölümde Hastane Bilimsel 

Araştırmalar Değerlendirme Komisyonu’nun onay tarihi ve numarasının yazılması 

zorunludur. Kullanılan alet, ilaç ve maddelerin marka, firma ve kaynakları belirtilmelidir. 

BULGULAR 

Bu bölümde bir önceki bölümde tarif edilen yöntemlerle elde edilen veriler, belli bir mantıksal 

analitik bütünlük ve akış içerisinde sunulur. Verilerin uygun istatistiksel yöntemlerle analiz 

edilmesi gereklidir. Verilerin daha anlaşılır hale getirilmesi için tablo, grafik, vs. yapılması 

beklenilir. Bulgular bölümünde tarafsız olunmalıdır. Tercihen kurulan hipoteze göre elde 

edilen pozitif veriler veya sonuçlar önce, negatif veri veya sonuçlar sonra açıklanır. 
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TARTIŞMA 

Bulgular, giriş ve genel bilgiler bölümlerinde verilen çerçeve içinde tartışılır. Tartışma 

bölümünde gerçek objektif verilere dayanarak yorum yapılmalıdır. Bulunmayan veriler 

hakkında yorum yapılmamalıdır. Bu bölümde çalışmanın bilime nasıl bir katkıda bulunduğu 

mutlaka belirtilmeli, özgün kısımları vurgulanmalıdır. Test edilen varsayımların kabul ya da 

red edilip edilmedikleri ve amaçlara ne ölçüde varıldığı yazılmalıdır. Tartışmada, giriş ve 

genel bilgilerde sözedilen varsayımların tez çalışması ile elde edilen bulgularla ne ölçüde 

desteklendiği hususu üzerinde durulmalıdır. Literatür ve elde edilen veriler karşılaştırılarak 

verilerin literatürle uyumu veya uyumsuzluğu bilimsel verilerle desteklenerek açıklanmalıdır.  

SONUÇLAR  

Bu bölümde, tez çalışmasından elde edilen sonuçlar, olabildiğince genel fakat açık ve öz 

olarak yazılmalıdır. Gerektiğinde, sonuçlar madde madde yazılmalıdır.  

     Tez çalışmasını yapan kişinin, kendinden sonra aynı konuda ya da ilgili konularda 

çalışacak kişilere veya başka kurum ve ilgililere iletmek istediği öneriler varsa, bunlar öneriler 

başlığı altında yazılabilir. Sonuçlar ve öneriler bir arada da yazılabilir.  

ÖZET ve İNGİLİZCE ÖZET (ABSTRACT) 

 Tezin bir sayfayı geçmeyen özeti ve İngilizce çevirisi sonuç ve önerilerden sonra yer 

almalıdır. Özet, özet başlığı tümüyle büyük harflerle; sayfanın üst kenarında 3 cm aşağıya 

ortalanarak yazılmalıdır. Başlıktan sonra bir satır boşluk bırakılmalıdır. İlk satır, paragraf başı 

yapılmaksızın, sol kenar boşluğu hizasından başlamalıdır.  

    Bu sayfada, önce, tez sahibinin adı, tezin başlığı, ne tezi olarak yapıldığı, yer ve yıl ibareleri 

koyu harflerle yazılmalı, ardından paragraf başı yapmadan, özet metni başlamalıdır. Özette, 

çalışmanın amacı, kapsamı kullanılan yöntemler ve varılan sonuçlar, açık ve öz olarak 

belirtilmeli, ancak, “Amaç”, “Yöntem”, “Sonuç” gibi alt başlıklar kullanılmamalıdır. İngilizce 

özet sayfasının içeriği ve sayfa düzeni tümüyle özet sayfasıyla aynı olmalıdır.  Özet ve abstract 

sayfasında ayrıca, tez metni ile ilgili en fazla beş anahtar kelime (keywords) Türkçe ve 

İngilizce olarak verilmelidir. Anahtar kelimeler ‘Medical Subject Headings’ ile uyumlu 

olmalıdır. Anahtar kelimeler, özet (abstract) metninden sonra 1 cm atlanarak yazılmalıdır. 

Anahtar kelimelerin çalışmayla ilgili kelimelerden seçilmesi uygundur. Anahtar kelimelerden 

sonra, eğer varsa, tezin yapımında desteği olan kuruluşların adları bulunmalıdır. Abstract 

sayfası yukarıda belirtilen formata uygun olarak bir sayfayı kesinlikle aşmamalıdır.  

KAYNAKLAR 
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Tezde kullanılma sırasına göre arabik olarak numaralanan kaynakların uygun şekilde, dengeli 

ve doğru olarak kullanılması gerekir. Numaralar üst simge olarak yazılmalı ve kullanım 

sırasına göre sıralanmalıdır. Sadece özetler alınarak kullanılan kaynaklar iyi anlaşılamayacağı 

için yanlış kullanılabilir. Kaynağın mutlaka tam metni okunarak kullanılmalıdır. Kaynaklarda 

kısaltmalar Index Medicus' a uygun olarak yapılmalıdır. Genel olarak; 

Bir araştırma veya olgu bildirisi yazısına atıf yapılıyorsa ve atıfta bulunulan yazı 4 ve daha az 

sayıda araştırmacıya ait ise her araştırmacının önce soyadı, (soyadın ilk harfi büyük diğerleri 

küçük), daha sonra adının ilk harfi (Büyük Harf ile) yazılır. Eğer araştırma yazısı 4’ den fazla 

sayıda araştırmacı içeriyorsa bu durumda ilk üç araştırmacı yukarıda belirtildiği gibi yazılır ve 

kalan kısmı “… ve ark” şeklinde kısaltılır. Ardından yazının başlığı yazılır. Sonra basım yılı; 

cilt: ilk sayfa-son sayfa şeklinde yazılır. (Örnek: Thatte ML, Honda T. Venous flaps. Plast 

Reconstr Surg 1993;91.744–51) 

Bir kitaba atıf yapılıyorsa, kitabın yazarı önce soyadı, sonra adının ilk harfi (soyadının ilk harfi 

büyük, adının ilk harfi büyük), kitabın adı, basım yılı, alıntının yapıldığı sayfa yazılır. 

Uluslararası kısaltması olmayan dergilerin tam adı yazılmalıdır. Birden çok kaynağa atıf var 

ise (1,3,5-9) şeklinde olmalıdır. Yazar adına atıfta bulunulur ise, kaynaklar yazar adından 

hemen sonra parantez içinde numara olarak verilmelidir.   

EKLER  

Ekler bölümüne tez için alınan Bilimsel Araştırmalar Değerlendirme Komisyonu veya 

Merkezi Etik Kurul veya Deney Hayvanları Etik Kurulu onayının imzalı bir örneği  

konulmalıdır. 

Tezin ana bölümleri içinde yer almaları halinde konuyu dağıtıcı, okumada sürekliliği 

engelleyen nitelikte ve dipnot olarak verilemeyecek kadar uzun olan açıklamalar gerekirse bu 

bölümde verilmelidir. Bu bölümde yer alacak her bir açıklama için uygun bir  “başlık” 

seçilmeli ve bunlar, sunuş sırasına göre  EK 1, EK 2 … şeklinde adlandırılmalıdır. İstenildiği 

takdirde tez sahibinin kısa özgeçmişi de bu kısmın sonuna ayrı bir ek numarası verilerek 

eklenebilir. Her bir ek bölümü, sayfa başı yapılarak başlamalı ve sayfa numaraları, bir önceki 

bölümün sayfa numaralarını izlemelidir. Ekler, “İÇİNDEKİLER” dizininde sırasıyla ve 

eksiksiz olarak verilmeli, ancak sayfa numaraları gösterilmemelidir.  

Diğer Ekler (Bilgisayar disketi, CD rom) 

Tez ile birlikte sunulamayacak materyal, tezden ayrı olarak  “EKLER” başlığı altında ve ayrı 

bir kapak veya uygun bir zarf veya kutu içerisinde verilmelidir. Bunların üst kapak ve sayfa 

düzeni tümüyle tez kapağı ile aynı olmalıdır.   
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EK-1:   Tez Planı ve Başlık Numaralandırma Sistemi 

       DIŞ KAPAK 

         BOŞ SAYFA 

         İÇ KAPAK SAYFASI                                                    

         ONAY SAYFASI                                                            

         TEŞEKKÜR                                                                     i  

         İÇİNDEKİLER                                                                 ii 

         SİMGELER VE KISALTMALAR DİZİNİ                     iii 

         ŞEKİLLER DİZİNİ                                                          iv 

         TABLOLAR DİZİNİ                                                       v                         

            1.GİRİŞ                                                                         1 

            1.1.                                                                                1  

            1.2.                                                                                3  

            2. GENEL BİLGİLER                                                   7 

             2.1. 

             2.2.  

            3. GEREÇ VE YÖNTEM                                             15 

            3.1. 

            3.2. 

            3.3. 

            4. BULGULAR                                                             30  

            4.1. 

            4.2. 

            5. TARTIŞMA                                                              34  

            5.1. 

            5.2. 

            6. SONUÇLAR                                                             39 

               ÖZET                                                                                 

               ABSTRACT                                                            

               KAYNAKLAR                                                          42  

               EKLER      (bilimsel komisyon/etik kurul onayı,  vs)  

               BOŞ SAYFA 

 

 

 

 



 14 

 

 

Ek-2 (Örnek dış karton kapak formatı)   

T.C. 

S.B. ANKARA  NUMUNE EĞİTİM VE 

ARAŞTIRMA HASTANESİ 

……..KLİNİĞİ (12 PUNTO) 

  Klinik Eğitim ve İdari Sorumlusunun Adı Soyadı (12 Punto) 

 

 

 

 

 

UZMANLIK TEZİNİN BAŞLIĞI 

(16 PUNTO-KOYU) 

 

 

 

 

 

 

 

ADAYIN ADI SOYADI (14 PUNTO) 

UZMANLIK TEZİ (14 PUNTO) 
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ANKARA-YILI (14 PUNTO) 

Bu sayfadaki yazılar (Arial veya Times New Roman karakterleriyle yazılmalıdır) 

Ek-3 (Örnek iç kapak formatı)   

                 
 

T.C. 

S.B. ANKARA NUMUNE 

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 

……..KLİNİĞİ (12 PUNTO) 

Klinik Eğitim ve İdari Sorumlusunun Adı Soyadı (12 Punto) 

 

 

 

 

 

 

UZMANLIK TEZİNİN BAŞLIĞI 

(16 PUNTO-KOYU) 

 

 

 

UZMANLIK TEZİ (14 Punto) 
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ADAYIN ADI SOYADI (14 Punto) 

DANIŞMAN ADI SOYADI 

 

ANKARA 

YIL (2012) 

 

Ek-4  

Bilimsel Araştırmalar Değerlendirme Komisyonu veya  

Merkezi Etik Kurul veya 

Deney Hayvanları Etik Kurulu onayı: 

 

                                  

 

                                 SAYFA ÖRNEKLERİ 
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T.C.  

S.B. ANKARA NUMUNE  

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 

ROMATOLOJİ KLİNİĞİ 

Klinik Şefi Prof. Dr. Yaşar KARAARSLAN 

 

 

 

 

 

 

SJÖGREN SENDROMU OLMAYAN ROMATOİD ARTRİT’Lİ VE 

SJÖGREN SENDROMU OLAN ROMATOİD ARTRİT’Lİ OLGULARDA 

PANKREASA YÖNELİK OTOANTİKORLAR  

 

 

 

 

Dr. Serhat ÖZTÜRK 

 

UZMANLIK TEZİ  

 

 

 

ANKARA 

2010 
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                                                          BOŞ SAYFA 
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T.C. 

S.B. ANKARA NUMUNE  

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 

RADYOLOJİ KLİNİĞİ 

 

 

 

 

GÖRÜNTÜLEME EŞLİĞİNDE YAPILAN TRANSTORASİK 

İĞNE BİYOPSİLERİNİN TANI DEĞERİ 

 

 

 

 

 

UZMANLIK TEZİ  

Dr. Salih ÖZTÜRK 
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Tez Danışmanı 

Dr Ertan YILMAZ 

 

 

ANKARA 

2010 

       

TEŞEKKÜR 

  

Yazar, bu çalışmanın gerçekleşmesine katkılarından dolayı adı geçen kişilere içtenlikte 

teşekkür eder. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                              

                                            ÖZET 

Sipahioğlu, S. Görüntüleme eşliğinde yapılan transtorasik iğne biyopsilerinin tanı 

değeri. S.B.  Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Kliniği, 

Uzmanlık Tezi, Ankara, 2010. Akciğer kanserleri son yüzyılda ciddi oranda artmış ve 

kanserden ölümlerin en sık nedeni haline gelmiştir…  

Anahtar Kelimeler: Transtorasik, İğne biyopsisi 

                           

                                      ABSTRACT 

Sipahioğlu, S. Diagnostic value of transthorasic needle biopsies performed by image 

guidance. Health Ministry, Ankara Numune YB Training and Research Hospital Dept. 

of Radiology, MD thesis, Ankara, Turkey 2010. In the last century lung cancers have been 

arised seriously and become the major cause of cancer death…   

Key words:  Transthorasic, Needle biopsy 
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                                   İÇİNDEKİLER 

 

 

TEŞEKKÜR        i   

İÇİNDEKİLER       ii  

SİMGELER ve KISALTMALAR DİZİNİ                          iii 

ŞEKİLLER DİZİNİ                  iv  

TABLOLAR DİZİNİ                                                                        v   

1. GİRİŞ          

2. GENEL BİLGİLER 

3. GEREÇ ve YÖNTEM 

4. BULGULAR 

5. TARTIŞMA 

6. SONUÇLAR 

ÖZET          

ABSTRACT  

KAYNAKLAR 

EKLER 

 

                       SİMGELER ve KISALTMALAR 

 

ACE      Angiotensin Converting Enzyme 

MRA     Manyetik Rezonans Anjiografi 

BT         Bilgisayarlı Tomografi 

US         Ultrasonografi 

3D         Üç boyutlu 
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TOF       Time Of Flight 

PC         Phase Contrast 

SSK       Sosyal Sigortalar Kurumu 

                                

    

 

   TABLOLAR 

TABLO ...: Kapsül invazyonu gösteren olgularda CD 117, E-KADHERİN ve  

                 Ki 67 expresyonu.  

 

TANI CD 117 E-KADHERİN Ki 67 TOPLAM 

var yok var yok (1-2)+ (0-1)+ 

Kİ 5 

% 71,4 

2 

% 28,6 

5 

% 71,4 

2 

% 28,6 

7 

% 1OO 

0 

% 0 

7 

Kİ; Kapsül invazyonu. (papiller karsinom ve folliküler karsinom olguları alınmıştır.Kruskal Wallis Test)              

(Dr. Ömer Boztepe, Uzmanlık Tezi, Ankara EAH Patoloji, Ankara, 2010) 

 

 
 

RESİM ..: Papiller karsinom (klasik alt tip), CD117 ekspresyonu (20x10 büyütme). 
(Dr. Ömer Boztepe, Uzmanlık Tezi, Ankara EAH Patoloji, Ankara, 2010) 

 

                         

 

 

 

 

 

1. GİRİŞ          

2. GENEL BİLGİLER 

3. GEREÇ ve YÖNTEM 

4. BULGULAR 

5. TARTIŞMA 
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6. SONUÇLAR 

ÖZET ve İNGİLİZCE ÖZET 

KAYNAKLAR 

EKLER 

-------------------------------------------------------------------------------------

- 

                                               BOŞ SAYFA 

-------------------------------------------------------------------------------------

- 

                         TEZ YAZIM KILAVUZU KAYNAKLARI  

 

-T.C. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tez Yazım Kılavuzu  

-Tez Yazım Kılavuzu ve Bilim Etiği Uygulamaları El Kitabı-2006, HÜTF 
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   Türk Dil Kurumu Türkçe sözlük, yayın no: 549, Ankara, 2005 

  

  ANA Yazım Kılavuzu, 24.baskı, Adam yayınları, Istanbul, 2005            

       


