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ÖN SÖZ

Uzmanlık  öğrencisinin  iletmek  istediği  bilimsel,  akademik  ve  tez  çalışmasına  katkısı

bulunanlara teşekkürlerini içeren özel  mesaj niteliğindedir. Ön söz yazısının bittiği yerin

sağ alt kısmında yazar adı, şehir ve tarih yazılmalıdır.
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Amaç,  gereç  ve  yöntem,  bulgular  ve  sonuç bölümlerinden  oluşmalıdır.  Özet  500

kelimeyi geçmemelidir.  Özetin sonunda en az üç, en fazla altı anahtar sözcük verilmelidir.

Anahtar sözcükler birbirlerinden noktalı virgül (;) ile ayrılmalıdır. Anahtar sözcükler öncelikle

“Medical  Subject  Headings  (MESH)”e  uygun  olarak  İngilizce  belirlenmeli,

(https://meshb.nlm.nih.gov) ardından Türkçe karşılıkları kullanılmalıdır.
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ABSTRACT

“Abstract”, Türkçe özetin karşılığı olmalıdır. “Abstract” metninin sonunda en az üç,

en fazla altı anahtar sözcük (“keywords”) yazılmalıdır.
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TABLOLAR LİSTESİ
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ŞEKİLLER LİSTESİ
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KISALTMALAR LİSTESİ 
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1. GİRİŞ



2. GENEL BİLGİLER

Tez konusu ile ilgili genel bilgiler verilir ve gerektiğinde alt başlıklara ayrılabilir.



3. GEREÇ VE YÖNTEM

Araştırmanın  tipi,  yeri  ve  zamanı,  destekleyen/iş  birliği  yapılan  kuruluşlar

belirtilmelidir. Ardından araştırmanın bağımlı ve bağımsız değişkenleri, evren, örneklem ve

çalışma  grubu  tanıtılmalıdır.  Veri  toplama  araçları,  yöntemi,  süreci,  verilerin  nasıl  analiz

edildiği  ve  değerlendirildiği  açıklanmalıdır.  Gerekli  izin,  onam  ve  etik  onay  süreçleri

belirtilmelidir. Etik kurul karar tarih ve sayısı eklenmelidir.



4. BULGULAR

Verilerin analizinden elde edilen bulgular, açık ve düzenli bir şekilde tablo, şekil vb.

görseller ile desteklenerek sunulmalıdır. Tablo ve şekil örnekleri aşağıdadır.

Örnek tablo:

Tablo 1. Tablo başlığı (gerekirse tablo ile ilgili ilave açıklama yazılabilir)

A B C

Kısaltmalar: A=……..; B=……..; C=………

Örnek şekil:

A B C D

Şekil 1. Şekil başlığı (gerekirse şekil ile ilgili ilave açıklama yazılabilir)

Kısaltmalar: A=……..; B=……..; C=……..; D=………



5. TARTIŞMA

Tüm  bulgular  sırasıyla  yorumlanmalı  ve  önceki  araştırmalarla  karşılaştırılarak

benzerlikler,  farklılıklar  ortaya  konulmalıdır.  Araştırmanın  güçlü  yanları  ve  kısıtlılıkları

belirtilmelidir.



6. SONUÇ VE ÖNERİLER

Elde  edilen  bulgular  ile  kısa  bir  değerlendirme  yapılarak  sonuçlar  belirtilmelidir.

Ardından literatür bilgileri ışığında önerilerde bulunulmalıdır.



7. KAYNAKLAR

Kaynakların yazılmasında ‘Vancouver Modeli’ (http://guides.lib.monash.edu/citing-

referencing/vancouver-journals)  kullanılmalıdır.  Kaynaklar  metinde  geçiş  sırasına  göre

numaralandırılmalı ve numaraları metin içinde paranteze alınarak gösterilmelidir. Yararlanılan

kaynakla ilgili  cümle bittikten sonra kaynak numarası  parantez içine yazılmalı,  parantezin

sonuna  nokta  konulmalıdır.  Birkaç  kaynak  aynı  anda  gösterilecekse  kaynaklar  küçük

numaradan büyüğe doğru sıralanmalıdır.

Araştırmada kaynak gösterilen,  alıntı  yapılan  araştırmaların  aslının  araştırmacının

elinde olması gereklidir.  Yayımlanmamış raporlar, bildiriler, ders notları ve kişisel görüşler

kaynak olarak gösterilmemelidir.



8. EKLER

Araştırmada kullanılan “Etik Kurul Onay Belgesi”, “Gönüllü Onam Formu”, “Olgu

Rapor  Formu”  eklenmeli  ve  araştırmacının  gerekli  gördüğü  diğer  belgeler  bu  bölümde

belirtilmelidir.
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