
EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ UZMANLIK EĞİTİMİ

TEZ YAZIM KURALLARI

BİÇİMSEL ÖZELLİKLER 

1. Kullanılacak Dil  

Tez yazımında Türkçe kullanılmalıdır. Yabancı kökenli olan sözcükler Türkçe karşılıkları ile birlikte

kullanılmalıdır. Tez yazımında Türk Dil Kurumu kılavuzlarından yararlanılmalıdır.

2. Kullanılacak Kâğıdın Niteliği, Sayfa Boyutları ve Yazım Alanı 

Kullanılacak kâğıtlar A4 boyutunda olmalı ve kâğıdın sol kenarından 3 cm, sağ kenarından 2 cm,

alt ve üst kenarlarından 2 cm boşluk bırakılmalıdır. Kâğıtların yalnızca ön yüzü kullanılmalıdır.

3.  Sayfa Numaralandırması

Sayfa  numaraları  sağ  alt  köşeye  yazılmalıdır.  İç  kapak,  ön  söz  ve  ek  sayfalar

numaralandırılmamalıdır.  İçindekiler,  özet,  İngilizce özet, kısaltmalar, tablolar ve şekilleri  içeren

sayfalar Romen rakamları  ile  numaralandırılmalıdır.  Giriş  sayfasından itibaren 1’den başlayarak

Arap rakamları kullanılarak sayfa numaralandırılması yapılmalıdır.

4. Yazı Karakteri ve Boyutu

Times New Roman karakteri kullanılmalı  ve 12 punto ile yazılmalıdır. Satır aralığı 1,5 olmalıdır.

Paragraflar 1,5 cm içeriden başlamalıdır.

5. Kısaltmalar

Yaygın kullanılmayan kısaltmalar ilk geçtiği yerde parantez içinde ve yalnızca bir kez açıklanarak

kullanılmalıdır ve “kısaltmalar” bölümünde ayrıca listelenmelidir.
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6. Alıntılar 

Bir başka kaynaktan aynen aktarılmak istenen bir bölüm varsa, aynı karakter büyüklüğünde ancak

tırnak içine alınarak italik olarak yazılmalıdır. Bu tür alıntıların tezin orijinallik sorgulaması yapılan

programlarda benzerlik oranını yükselteceği unutulmamalıdır.

7. Dipnotlar

Metin içinde sürekliliği engelleyici özellikteki çok kısa ve öz açıklamalar aynı sayfanın altına dipnot

olarak verilebilir. Dipnotlar 10 punto ile yazılmalıdır.

8. Görseller

Tablo, fotoğraf, şekil, grafik vs. araçların tümü görsellerdir. Görsellerin önce ve sonrasında 2 (iki)

satır aralık bırakılmalıdır. Görseller metin içinde atıfta bulunulduğu sayfada ya da izleyen sayfada

yer  almalıdır.  Tabloların  başlığı  tablonun  üzerinde,  şekillerin  başlığı  ise  şeklin  altında  olacak

biçimde yazılmalıdır. Kullanılan kısaltmalar görselin altında 10 punto ve italik yazı ile belirtilmelidir

(örnek görseller için tez şablonuna bakınız). 

TEZİN BÖLÜMLERİ

Dış Kapak

Dış kapak tezin bir tür kimliğidir.  Tezin hangi anabilim dalında yapıldığı,  tezin başlığı,  uzmanlık

öğrencisinin ve danışmanın ismi ve ünvanı yazılmalı, basım yılı ve yeri belirtilmelidir. Dış kapakta

http://egelogo.ege.edu.tr  adresindeki  web  sayfasından  indirilen  şablonda  yer  alan  Ege

Üniversitesi Tıp Fakültesi logosu dışında herhangi bir görsel veya logo kullanılmamalıdır.

İç Kapak

Dış kapak düzeninde yazılmalıdır.
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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.

İçindekiler 

Bu bölümün başlığı olan “İÇİNDEKİLER” büyük harfle ve koyu olarak sayfa ortasına yazılmalıdır.

İçindekiler  tezin  iskeletini  belirten  bölümleri,  başlıkları  ve  bunların  sayfa  numaralarını  içerir.

İçindekiler  bölümünde kullanılacak  olan  adlandırma ve  numaralandırma metin içerisindeki  ile

birebir aynı olmalıdır. İçindekiler listesi 12 punto ve 1,5 satır aralığı ile koyu olarak yazılmalıdır.

İçindekiler bölümünde yer alan her başlığın adı ile başlığa karşılık gelen sayfa numarası arasında

noktalardan oluşan bir çizgi yer almalıdır.

İçindekiler bölümü ondalık sisteme göre alt bölümlerden oluşmalıdır. Örneğin,

1. GİRİŞ …………….………………………………………………………………………………………………………………….…1

2. GENEL BİLGİLER   …………..…………………………………………………………………………………………….………3

2.1. Altı  Dakika Yürüme Testi  ……………………………………..………………………………………….…………….3

2.1.1. Tanım ………………………………………………………………………………………………………………4

2.1.2. Test Ölçümleri………………………………………………………………………………………….………4

2.2. Obezite ……………………………………………………………………………………………………………..……………5

2.2.1. Tanım ………………………………………………………………………………………………………………6

2.2.2. Obezite Prevalansı………………………………………………………………………………….………..6

3. GEREÇ VE YÖNTEM……………..………..…………………………………………………………………………………….8
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Özet

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.

Abstract

“Abstract”,  Türkçe özetin karşılığı  olmalıdır.  Bu metnin sonunda “Keywords” olarak Türkçe özet

altında verilen anahtar kelimelerin İngilizcesi yazılmalıdır.

Tablolar ve Şekiller Listeleri

Bölümün başlığı  olan  “TABLOLAR LİSTESİ”  ve  “ŞEKİLLER  LİSTESİ”  büyük  harfle  ve  koyu  olarak

satırda ortalanmış biçimde yazılmalıdır. Tezde yer alan tablolar, şekiller vb. görseller için ayrı ayrı

kendi  içinde  numaralandırılmış  dizin  oluşturulmalı  ve  tez  metninde  bulundukları  sayfalar

belirtilmelidir.

Kısaltmalar Listesi

Bölümün  başlığı  olan  “KISALTMALAR  LİSTESİ”  büyük  harfle  ve  koyu  olarak  satırda  ortalanmış

biçimde yazılmalıdır. Tez içinde kullanılan kısaltmalar bu sayfada listelenmelidir.

Giriş 

Tezin  konusu,  önemi,  tanımlar,  hipotezler,  varsayımlar,  sınırlılıklar  ve  araştırmanın  amacı  net

olarak belirtilmelidir.

Genel Bilgiler

Tez konusu ile ilgili genel bilgiler verilir ve gerektiğinde alt başlıklara ayrılabilir.
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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, etik onay ve onam süreçleri belirtilmelidir. Etik kurul karar tarihi ve

sayısı eklenmelidir.

Bulgular

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

desteklenerek sunulmalıdır.

Tartışma

Tüm  bulgular  sırasıyla  yorumlanmalı  ve  önceki  araştırmalarla  karşılaştırılarak  benzerlikler,

farklılıklar ortaya konulmalıdır. Araştırmanın güçlü yanları ve kısıtlılıkları belirtilmelidir.

Sonuç ve Öneriler

Elde edilen bulgular ile kısa bir değerlendirme yapılarak sonuçlar belirtilmelidir. Ardından literatür

bilgileri ışığında önerilerde bulunulmalıdır.

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.
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Araştırmada  kaynak  gösterilen,  alıntı  yapılan  araştırmaların  tam  metni  araştırmacının  elinde

olmalıdır.  Yayımlanmamış  raporlar,  bildiriler,  ders  notları  ve  kişisel  görüşler  kaynak  olarak

gösterilmemelidir.

Ekler

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

“Tez Çalışması Orijinallik Raporu” eklenmeli ve araştırmacının gerekli gördüğü diğer belgeler bu

bölümde belirtilmelidir.
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