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Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi  

Uzmanlık Tezi Hazırlama Yönergesi* 

( 18 Eylül 2014 Tarihli Üniversite Senatosunda kabul edilmiştir) 

 

Amaç 

Madde 1 - Bu yönerge Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne bağlı anabilim dallarındaki 

uzmanlık tezi çalışmaları hazırlanır ve yazılırken uyulması gereken kuralları belirler. 

 

Tez danışmanı ve tez konusunun belirlenmesi/kabulü 

Madde 2 - Tez danışmanı, anabilim dalında öğretim üyeleri (yardımcı doçentler dahil)  

arasında belirlenmiş bir sırayla anabilim dalı akademik kurulunca belirlenir. 

Danışmanın kılavuzluğunda hazırlanan tez önerisi, konu, amaç, gereç ve yöntemini 

kapsayan bir şekilde, anabilim dalı akademik kurulunda sunulur, tartışılır, -gerekiyorsa 

yeniden düzenlendikten sonra- onaylanır. 

    

Tezin yazımı ve biçimsel düzenine ilişkin genel kurallar 

Madde 3 - Tamamlanan tez çalışması, aşağıda genel kuralları belirtilen biçim ve 

kapsamda düzenlenir. 

a) Türkçenin yazım kurallarına uyulmalı, özel adlar dışında yalnızca Türk 

alfabesinin harfleri kullanılmalıdır. 

b) Tez olabildiğince yalın bir dille yazılmalı, Türkçe karşılıkları yaygınca kullanılan 

yabancı kaynaklı sözcüklerin kullanımından kaçınılmalıdır. 

c) Tezde sözü edilen her türlü bilgi, çok zorunlu olmadıkça, tezin herhangi bir 

bölümünde, yazı ya da bir çizelge kapsamında yalnızca bir kez yer almalıdır. 

d) Tez, 21 cm x 29,7 cm boyutlu (A4), birinci hamur (80 g/m2), beyaz kâğıda 

basılmalıdır. 

e) Tezin sayfaları kâğıtların bir ya da iki yüzüne basılabilir. 

f) Tezin kapakları ve bütününde, sayfanın sol, üst ve alt kenarlarında 3 cm, sağ 

kenarında 2,5 cm boşluk bırakılmalı, yazıda 12 büyüklükte (punto) Times New 

Roman yazı biçimi (font) kullanılmalıdır. Kapak yazıları ve bölüm başlıkları 

büyük harflerle, koyu, köken aldığı yabancı dildeki gibi kullanmak durumunda 

kalınmış sözcükler eğik yazılmalıdır. Tablo ve şekil içi yazılarda yazı daha küçük 

boyutta olabilir. 

g) Tezin yazı bölümleri yalnızca sola yaslanmalı, bütün satırlar yazının sol 

kenarında düzgün bir çizgi oluşturacak biçimde kâğıt kenarından 3 cm içerde 

başlamalı, satırlar iki yana yaslanmamalı, satır araları 1,5 aralıklı olmalıdır. 

Paragraflarda ilk satır dört boş vuruş ertesinde beşinci vuruş olarak 

başlamalıdır. 
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h) Bütün bölümler yeni bir sayfada başlamalı, bölüm başlığı ve izleyen satır arasında 

1,5 aralık boşluk bırakılmalıdır. 

i) Sayfa sıra sayıları alt orta yerleşimde, alt kenardan 1,5 cm içerde yer almalıdır. 

j) Bölümlere tezdeki sırasına göre 1., 2., … olarak sıra sayısı verilmeli, bölümüne 

bağlı olarak, altbölüm başlıkları 1.1., 1.2., …, daha küçük altbölüm başlıkları 

1.1.1., 1.1.2, … biçiminde sıra sayısı almalıdır. 

 

Tez bölümlerinin düzenine ilişkin kurallar 

Madde 4 - 

Kapak:  

a) Tezin ön ve arka kapakları beyaz kartondan oluşmalı, son durumunu aldığında 

tez karton kapaklarıyla ciltlenmiş olmalıdır. 

b) Kapak yazıları ortalanarak, büyük harflerle yazılır. Kapakta, üst kenardan 3-6 cm 

aşağıdan başlanarak, kurum kimliğini belirtmek için, birinci satıra “Türkiye 

Cumhuriyeti”, ikinci satıra “Kocaeli Üniversitesi”, üçüncü satıra “Tıp Fakültesi” 

yazılmalıdır. 

c)  Tezin adı, kurum kimliğinin 3-5 cm altına yazılmalı, tezi hazırlayanın sanının 

kısaltması, adı ve soyadı tez adının 3 cm aşağısında yer almalıdır. 

d) Adı ve soyadı satırının 3-5 cm aşağısına ilgili anabilim dalı, “… anabilim dalı” 

olarak yazılmalı, altındaki satırda “uzmanlık tezi” yazısı yer almalıdır. 

e) Tezin hazırlandığı yıl kapağın alt kenarının 3 cm yukarısına ortalanarak 

yazılmalıdır. 

 

İç kapak (tezin ilk sayfası):  

a) Kapak kapsamı, iç kapakta bütünüyle, aynı düzende yer almalıdır.  

b) İç kapakta ek olarak, “uzmanlık tezi” yazısı ve yıla ilişkin satırların arasına 

tez danışmanının sanının kısaltması, adı ve soyadı yazılmalıdır. 

c) Etik kurul onayı gerektiren çalışmalarda, tez danışmanı ve yıl bilgisinin 

yazıldığı satırların arasına, etik kurul onayının tarih ve sıra sayısı bir satır 

olarak yazılmalıdır. 

 

Tezin bölümleri: 

a) İçindekiler dizelgesi: Tezin bölümsel kapsamını bir özet biçiminde sunan 

içindekiler dizelgesi, sırasıyla tezin önsöz, teşekkür, kısaltmalar, çizelgeler, 

çizimler sayfalarını ve giriş ve amaç, genel bilgiler, gereç ve yöntem, 

bulgular, tartışma, sonuç ve öneriler, özet, İngilizce özet, ekler, kaynaklar 

bölüm ve ilgili altbölümlerini, sayfa sıra sayılarını belirten alt alta satırlar 

olarak sergilemelidir.   

b) Önsöz: Tezin girişinde, tezin konusundaki çalışmalar ve tez çalışmasının 

amacına değinen, tezi hazırlayan, tez danışmanı ya da tez konusu alanında 

yetkin bir öğretim üyesince yazılan, 1-2 sayfalık bir önsöz yer alabilir. 

c) Teşekkür: Tezin girişinde, tezi hazırlayanca yazılan, tez çalışmasına ve 

eğitimine doğrudan ya da dolaylı kılavuzluk, katkı, yardım, destek ve 
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emekleri için tez danışmanı, başka öğretim üyeleri ve kişilere teşekkür 

edilen, 1 sayfalık bir teşekkür yazısı yer alabilir.  

d) Kısaltmalar dizelgesi: Kısaltmalar sayfası, tezde kullanılan kısaltmaları, 

kısaltmanın kaynaklandığı -aynı satırda yazılan- sözcüklerle birlikte, 

alfabetik sırayla kapsamalıdır. Kısaltmalar, yabancı dil kökenli sözcükler 

yerine, bu sözcüklerin Türkçe karşılıkları olan sözcükler kullanılarak 

oluşturulmalı, yabancı dil kökenli sözcüklerin kullanımından 

kaçınılamadığında, ilgili satırda ek olarak yabancı dil kökenli sözcük öbeği 

de ayraç içinde, eğik yazılarak yer almalıdır. 

e) Çizelgeler dizelgesi: Tezde kullanılan sınıflanmış verilerin yer aldığı 

sunum araçları çizelge olarak tanımlanır. Çizelgeler dizelgesi, çizelgeleri 

tezde yer aldığı sırayla, çizelgenin üstünde yer alan çizelge adı ve sayfa sıra 

sayısıyla alt alta sıralamalıdır. Çizelge adları, “1. Çizelge.”, “2. Çizelge.”, … 

biçiminde ve büyük harfle başlamalı, ilgili çizelge tek olarak görüldüğünde 

çizelgenin içeriğini tanımlayabilecek kapsayıcılıkta olmalı, çizelge adında 

yer alan sözcükler özel adların ilk harfi dışında küçük harfle yazılmalı, 

çizelge adı nokta imiyle sonlanmalıdır. Çizelge başka bir kaynaktan 

alındığında, kaynağın kaynakça bölümündeki sıra sayısı, çizelge adının 

bitiminde belirtilmelidir.  

f) Çizimler dizelgesi: Tezde kullanılan fotoğraf, grafik, harita, resim, şekil 

gibi veri araçları çizim olarak tanımlanır. Çizimler dizelgesi, çizimlerin 

tezde yer aldığı sırayla, çizimin altında yer alan çizim adı ve sayfa sıra 

sayısıyla alt alta sıralamalıdır. Çizim adları, “1. Çizim.”, “2. Çizim.”, … 

biçiminde ve büyük harfle başlamalı, ilgili çizim tek olarak görüldüğünde 

çizimin içeriğini tanımlayabilecek kapsayıcılıkta olmalı, çizim adında yer 

alan sözcükler özel adların ilk harfi dışında küçük harfle yazılmalı, çizim 

adı nokta imiyle sonlanmalıdır. Çizim başka bir kaynaktan alındığında, 

kaynağın kaynakça bölümündeki sıra sayısı, çizim adının bitiminde 

belirtilmelidir.  

g) “Giriş ve amaç” bölümü, tez çalışmasının konusuna ilişkin çok temel 

bilgileri ve çalışmanın amacını özlü ve yalın olarak sunmalı, 2 sayfadan 

uzun olmamalıdır.  

h) “Genel bilgiler” bölümü, yalnızca, tez çalışmasının konusunu ilgilendiren 

bilgileri, genelden temel konuya doğru ilerleyerek, özlü ve yalın olarak 

aktarmalıdır. 

i) “Gereç ve yöntem” bölümü, yalnızca, tez çalışmasının dayandığı gereç ve 

yöntemlere ilişkin bilgiyi ayrıntılı olarak, açık bir dille belirtmelidir. 

j) “Bulgular” bölümü, yalnızca, tez çalışmasının sonucu olarak elde edilen 

bulguları sunmalıdır. 

k) “Tartışma” bölümü, çalışmanın bulgularına dayalı sonuçları, konudaki 

önceki çalışmaların sonuçlarıyla karşılaştırmalı, benzerlik ve 

uyuşmazlıkları nedenleriyle tartışmalıdır. Tartışma bölümünde yalnızca 
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sonuçlar tartışılmalı, genel bilgiler, gereç ve yöntem, bulgular 

bölümlerinde sunulan bilgi yinelenmemelidir. 

l) “Sonuç ve öneriler” bölümü, tartışma sonunda ulaşılan sonuç ve 

çıkarımları özetlemeli, çalışmanın amacına ne denli ulaşılabildiği ve varsa 

öneriler bu bölümde sunulmalıdır. 

m) “Özet” bölümü, başlığında tezin adını taşımalı, tez çalışmasını giriş ve 

amaç, gereç ve yöntem, bulgular, sonuç altbölümlerinde -başlığındaki 

sözcükler dışında- en çok 250 sözcükle özetlemeli, özetin ve 

altbölümlerinin başlıkları küçük harflerle yazılmalıdır. Özetin sonunda 

ayrı bir satır olarak yazılan “anahtar sözcükler” altbölümü, uluslararası tıp 

dizinlerince benimsenen, tezin konusuyla yakın ilişkili en çok 5 sözcüğü 

kapsamalıdır. 

n) “İngilizce özet” bölümü, özetin bire bir çevirisinden oluşmalıdır. 

o) “Ekler” bölümü: Tez çalışmasında kullanılan hasta izlem çizelgesi, hasta 

onam belgesi, sormaca (anket) çizelgesi türünden gereç ve belgeler, “1. 

Ek.”, “2. Ek.” … biçiminde sıra sayıları verilerek ekler bölümünde 

sunulmalıdır. 

p) “Kaynakça” bölümü, tez çalışmasının kaynaklarını, tezde ilk geçiş sırasına 

göre sıralayarak belirtmelidir.  

i. Tez içinde kaynak gösteriminde, kaynağın yazarından söz ediliyorsa, 

yazarın soyadından sonra, yazarlarından söz ediliyorsa, kaynağın ilk 

yazarının soyadı ve “ve ark.” yazıldıktan sonra, kaynağın sıra sayısı, 

boşluk bırakılmaksızın “üs” olarak yazılmalıdır.  Örnek olarak; 

“Kaplan17, 1981’deki çalışmasında …”, “Kaplan ve ark.19 1982’de …” 

ii.  Kaynak gösteriminde, kaynak ya da kaynakların yazar ya da 

yazarlarından söz edilmiyorsa, kaynak sıra sayısı tümce bitiminde, 

nokta iminden sonra, boşluk bırakılmaksızın “üs” olarak yazılmalı; 

birden çok kaynağın varlığında kaynak sıra sayıları virgülle ayrılmalı, 

virgülden sonra boşluk bırakılmamalı, sıra sayısı birbirini izleyen 

ikiden çok sayıda kaynağın gösterimi söz konusuysa, bu durumdaki 

kaynaklardan ilki ve sonuncusunun sıra sayıları yazılıp, aralarında 

boşluk bırakılmaksızın, kesme imiyle ayrılmalıdır.  Örnek olarak; 

“Konuda ilk çalışma 1981’de yapılmıştır.14”, “Son 10 yılda konuda 

birçok çalışma yapılmıştır.3,5,6,11,13-15,17,18,20-23,41” 

iii. Kaynak gösterilen bilimsel yazılarda sırasıyla yazar ya da yazarların 

adı, yazının başlığı, yazının yayımlandığı derginin adı, yayımlanma yılı, 

cilt sıra sayısı, yazının başlangıç ve bitiş sayfalarının sıra sayıları 

yazılmalıdır.  

iv. Yazar adları, yazının yayımlandığı dergide yer aldığı biçimi temelinde, 

yazarın soyadı ve adının baş harfi, ikinci adı varsa adlarının baş 

harfleri olarak yazılır. Yazar adları virgülle ayrılır, son yazarın adından 

sonra nokta imi kullanılır. Altı yazardan çok yazarı olan yazılar kaynak 
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gösterilirken, ilk 3 yazar belirtildikten sonra, virgül kullanılmaksızın 

“ve ark.” yazılmalıdır. 

v.  Kaynak gösterilen yazının başlığı, ilk harfi ve varsa kapsadığı özel 

adların ilk harfleri dışında küçük harflerle yazılmalı, ardından nokta 

imi kullanılmalıdır. Yazının yer aldığı derginin adı, benimsenmiş ulusal 

ve uluslararası kısaltmalara uygun olarak yazılıp bitiminde nokta imi 

kullanılmalı, yazının yayımlanma yılı yazıldıktan sonra noktalı virgül 

kullanılmalı, ardından boşluk bırakılmaksızın yazının yayımlandığı 

derginin yalnızca cilt sıra sayısı yazılarak üst üste iki nokta imi 

kullanılmalı, yine boşluk bırakılmaksızın yazının dergide yer aldığı 

başlangıç ve bitiş sayfalarının sıra sayıları tam olarak yazılmalı, kaynak 

gösterimi nokta imiyle sonlandırılmalıdır. Örnek olarak;  

1. Kaplan SL, Mason EO Jr, Feigin RD. Clindamycin versus nafcillin or 

methicillin in the treatment of Staphylococcus aureus osteomyelitis 

in children. South Med J. 1982;75:138-142.  

2. Kaplan SL, Mason EO Jr, Garcia H ve ark. Pharmacokinetics and 

cerebrospinal fluid penetration of moxalactam in children with 

bacterial meningitis. J Pediatr. 1981;98:152-157. 

vi.  Kaynak gösterilen kitap bölümlerinde, sırasıyla bölüm yazar ya da 

yazarlarının adı, bölümün adı, kitap editör ya da editörlerinin adı, 

kitabın adı, kaçıncı basım olduğu, yayımlandığı kent, kitabı yayımlayan 

kuruluş, kitabın yayımlanma yılı, kitap bölümünün kitaptaki başlangıç 

ve bitiş sayfalarının sıra sayıları yazılmalıdır. 

vii. Yazar adları ve kaynak gösterilen bölümün başlığı, iv’te belirtildiği gibi, 

ertesinde editör ya da editörlerin adı, yazar adlarında olduğu gibi 

yazılmalı, adların bitiminde virgül imi ve “ed.” yazısı yer almalıdır. 

Altıdan çok editörü olan bir kitaptan bir bölüm kaynak gösterilirken, 

ilk 3 editör belirtildikten sonra, virgül kullanılmaksızın “ve ark.” 

yazılmalıdır. 

viii. Kitabın -aslında bir özel ad olan- adı, bütün sözcüklerinin ilk harfleri 

büyük olacak biçimde, ancak yayımlandığı dilin yazım kuralları göz 

ardı edilmeksizin yazılmalı, virgül imi kullanıldıktan sonra, kitabın 

kaçıncı basım olduğu yazılıp nokta imi konulmalı, kitabın yayımlandığı 

kentin adı ve üst üste iki nokta imini, yayıncı kuruluşun adı ve nokta 

imi izlemelidir. Kitabın yayım yılı yazılarak üst üste iki nokta imi 

kullanılmalı, boşluk bırakılmaksızın bölümün kitapta yer aldığı 

başlangıç ve bitiş sayfalarının sıra sayıları tam olarak yazılmalı, kaynak 

gösterimi nokta imiyle sonlandırılmalıdır. Örnek olarak;  

1. Starke JR. Tuberculosis. Feigin RD, Cherry JD, Demler GJ, Kaplan SL, 

ed. Feigin & Cherry’s Textbook of Pediatric Infectious Diseases, 6. 

basım. Philadelphia: Saunders Elsevier. 2009:1426-1469. 

ix. Bölümleri başka yazarlarca yazılmamış bir kitap bölümü kaynak 

olarak gösterildiğinde, sırasıyla kitap yazar ya da yazarlarının adı, 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7036354
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7036354
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7036354
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/6450278
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/6450278
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/6450278
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bölümün adı, kitabın adı, kaçıncı basım olduğu, yayımlandığı kent, 

kitabı yayımlayan kuruluş, kitabın yayımlanma yılı, kitap bölümünün 

kitaptaki başlangıç ve bitiş sayfalarının sıra sayıları, iv ve viii’de 

belirtildiği gibi yazılmalıdır. Örnek olarak;   

1. Fisher RG, Boyce TG. The child with frequent, severe, or unusual 

infections: congenital immunodeficiency syndromes. Moffet’s 

Pediatric Infectious Diseases: A Problem Oriented Approach, 4. 

Basım. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins. 2005:738-754. 

 

Madde 5 - İnsan ve hayvan üzerinde yapılan deneysel araştırmalar için etik kurul onayı 

gereklidir.   

 

Yürürlük 

Madde 6 - Bu Yönerge Kocaeli Üniversitesi Senatosu’nda kabulü tarihinden başlayarak 

yürürlüğe girer. 

  

Yürütme 

Madde 7 - Bu Yönerge hükümlerini Kocaeli Üniversitesi adına Tıp Fakültesi Dekanı 

yürütür. 

 
*Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Türkçe Tıp Dili Kurulu adına Prof. Dr. Emin Sami Arısoy’un danışmanlığında hazırlanmıştır. 


