
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ 

Tıpta Uzmanlık Tezi Yazım Kılavuzu   

I-Genel biçimsel özellikler  

-Tez çalışmasının Etik Kurul (Lüzumu halinde) onay tarih ve sayısı eklenmelidir. 

1-Genel şekil  

Tamamlanan tez iki şekilde hazırlanmalıdır: 

 a)Makale şekli: Tez çalışmasının tamamı veya bir kısmı, yayın için bir dergiye 

gönderilebilecek şekilde hazırlanmalıdır. Standardizasyon amacıyla, İstanbul Tıp Fakültesi 

Dergisi’nin yazım kurallarına uyulmalıdır.  

b)Kitap şekli: Bu kılavuzda belirtilen kurallar geçerlidir.  

2-Kullanılacak dil  

Tez yazımında açık ve yalın bir anlatım dili kullanılmalıdır. Kısa ve öz cümleler 

yeğlenmelidir. Kaynak olarak Türk Dil Kurumu’nun hazırladığı veya önerdiği yazım kılavuzu 

ve sözlüklerden yararlanılmalıdır.  

3-Kullanılacak kağıdın niteliği, sayfa boyutları ve yazım alanı 

 Kullanılacak kağıtlar en az 80 en çok 100 g/m2 ağırlığında ve birinci hamur beyaz 

kağıt niteliğinde, A4 boyutunda olmalıdır. Kağıdın tüm kenarlarından 2,5 cm olarak boşluklar 

bırakılmalıdır. Sayfa numaraları sayfanın üst ortasında olmalı, kağıtların sadece ön yüzü 

kullanılmalıdır.  

4-Sayfaların numaralandırılması  

Özet, teşekkür, içindekiler, şekiller, çizelgeler, simgeler ve kısaltmaları belirten 

sayfalar ( I, II, III, IV, V... ) şeklindeki Romen rakamları ile yazılmalı, Türkçe özet sayfası 

numara yazılmadan birinci sayfa sayılıp, takip eden sayfalar 2,3,4, şeklinde 

numaralandırılmalıdır.  

5-Yazı karakterleri Times New Roman tercih edilmeli ve yazılarda siyah renk 

kullanılmalıdır.  

Tez yazımında yazıların satır aralıkları 1.5 satır aralığı olmalı, paragraflara 1 cm 

içeriden başlanmalıdır. 

  

 

 



6-Kısaltmalar  

Çok gerekli durumlarda standart kısaltmaların dışında kısaltmalara gidilebilir. Yapılan 

kısaltma veya kullanılan simge ilk geçtiği yerde parantez içinde ve yalnızca bir kere 

açıklanmalıdır. Tüm kısaltmalar “İçindekiler” sayfasının ardından alfabetik düzenle 

sıralanmalıdır. Açık yazılışları kısaltma harfleri ile uyumlu olmalıdır. 

7-Alıntılar  

Bir başka kaynaktan aynen aktarılmak istenen bir bölüm varsa, paragraf yapılmalı, 

alıntıdan önce ve sonra 2 satır aralık bırakılmalıdır. Alıntının normal satırları sol kenar 

boşluğundan 1.5 cm, paragraf başları da 2.5 cm içerden başlamalıdır. Alıntı tırnak içinde ve 

12 pt karakter kullanılarak italik olarak yazılmalıdır. Alıntıların sonunda kaynak numarası 

belirtilmelidir.  

Resimleme alıntıları (bkz. Madde 8) için yazılı izin alınmalı ve her resimlemenin 

altına, hangi kurumdan veya kimden izin alındığı ile ilgili kısa bir not koyulmalıdır.  

8-Resimlemeler  

Çizelge, fotoğraf, şekil, grafik, histogram, vb. araçların tümü resimlemedir. 

Resimlemelerde kabarıklığa neden olmamak için resimlemeyi içeren sayfanın fotokopisi 

(gerekiyorsa renkli) kullanılmalıdır. Resimlemelerin önce ve sonrasında 36 punto aralık 

bırakılmalıdır. Resimlemeler mümkünse belirtilen sayfada ya da izleyen sayfada yer 

almalıdır. Resim altında resim numarası verilerek açıklama yazılmalı, varsa büyütmesi 

yazılmalı ya da büyütmeyi gösteren çizgi kullanılmalıdır.  

9-Ciltleme  

Makale şeklinin ciltlenmesine gerek yoktur. Kitap şekli ciltlenmelidir. Her iki şeklin 

de, jüri üyesi sayısından beş fazla sayıda kopyası ve tezin hem makale hem de kitap şeklini 

içeren bir adet CD aday tarafından dekanlık tez bürosuna teslim edilmelidir. 3  

II- Tezin ön bölümleri  

1-Dış kapak-iç kapak  

İkisi de, araştırmanın başlığı, araştırmacının ve danışmanın isimleri, basım yılı ve yeri 

belirtilmelidir. (Ek bölümünde örnek verilmiştir.) Dış kapaktan sonra boş bir sayfa 

koyulmalıdır. 

  -Dış kapak ve iç kapak içeriği ve sayfa düzeni aynı olmalıdır. Times New Roman 

karakteri kullanılarak yazılmalıdır. Kapak üst tarafında, 3 cm boşluk bırakılarak tam ortaya 14 

punto harfler ile üniversite, fakülte ve anabilim dalının adı yazılmalıdır (yan dal uzmanlık 

tezlerinde anabilim dalından sonra bilim dalının adı da yazılmalıdır). Bunun altında 5 cm 

boşluk bırakarak 18 punto, koyu ve büyük harfler ile ortalanarak ve satır sonunda kelimeyi 

bölmeyecek şekilde tez başlığı 1.5 satır aralığı ile yazılmalıdır. 



Tez başlığının 4 cm altına 12 punto ve koyu olarak parantez içinde (Uzmanlık 

Tezi/Yan Dal Uzmanlık Tezi) ifadesi ortalanarak yazılır. Onun da 2 cm altına koyu harf ve 14 

punto ile ortalanarak tezi hazırlayan kişinin unvanı, adı (küçük harf) ve tamamı büyük 

harflerle soyadı yazılır. Onun 2 cm altına normal koyulukta 12 punto ile ortalanarak –Tez 

Danışmanı- yazılır. Onun hemen altına da tez danışmanının unvanı, adı ve tamamı büyük 

harfler ile soyadı 12 punto ile ve normal koyulukta ortalanarak yazılır.  

Alt kenardan yaklaşık 3 cm yukarıya ortalanarak tezin yapıldığı ilin adı (İSTANBUL) 

ve onun hemen altına tezin yapıldığı yıl 12 punto ve büyük harflerle ortalanarak yazılır. 

 

2-Önsöz 

Araştırmacının okuyucuya iletmek istediği, kendisi, tezi ve çalışma ortamı ile ilgili 

mesajdır. Araştırmacının yardım gördüğü kimse veya kurumlara teşekkürü de bu bölümde yer 

alır.  

-Teşekkür kısmı (varsa) 1/3 alt bölümde yer almalıdır. 

 

3-İçindekiler  

Tezin iskeletini belirten önemli bölümleri, başlıkları ve bunların sayfa numaralarını 

içerir. Tez metin bölümlerinde derece derece alt bölümlerden oluşur. Her bölüm ve alt 

bölümün bir başlığı, bir de sınıflandırma numarası vardır. Alt bölüm üstündeki başlığın altına 

iki harf boşluğu içerden başlanarak yazılır. Bu yapı yalnızca içindekiler sayfasına özgüdür. 

Ana metinde bütün başlıklar satır başlığı hizasından yazılmalıdır.  

Tezin ana gövdesini bölümlere ayırmada, aşağıdaki rakam-harf sistemi kullanılmalıdır:  



I-Birinci derece bölüm  

A-İkinci derece bölüm  

1.Üçüncü  

a. Dördüncü  

(1). Beşinci  

(a) Altıncı  

(i) Yedinci  

(ii) Yedinci  

(b) Altıncı  

(2) Beşinci  

b. Dördüncü  

     Üçüncü  

B. İkinci derece bölüm  

II. Birinci derece alt bölüm 

Yazı tipi ve büyüklüğü: Tez yazımında yazı biçimi olarak Times New Roman seçilmelidir. 

Tezin metninde 12 punto tercih edilmeli, 1.5 satır aralığı ile yazılmalıdır.  

 

-Başlıklar:  

Birinci derece başlıklar (Giriş ve Amaç, Genel Bilgiler, Gereç ve Yöntemler, Bulgular, 

Tartışma gibi tez bölümleri): 14 punto, koyu ve büyük harfle, kağıt üst kenarından itibaren 10 

cm aşağıda ve sayfayı ortalayarak yazılmalıdır. 

İkinci derece başlıklar: 12 punto, koyu ve büyük harflerle paragraf başından itibaren 1 tab 

içeriden yazılmalıdır. 

Üçüncü derece başlıklar: 12 punto, koyu ve başlığı oluşturan her kelimenin ilk harfi büyük 

diğerleri küçük olarak paragraf başından itibaren 1 tab içeriden yazılmalıdır. 

 

4-Resimlemeler dizini  

İçindekiler sayfasından sonra tezde yer alan tablolar, şekiller ve grafikler için ayrı ayrı 

kendi içinde numaralandırılmış dizin oluşturulur. Dizindeki numaralarla metinlerdeki 

numaraların birbiriyle aynı olmasına dikkat edilmelidir.  



Bilimsel amaçlarla gerekmedikçe ve hasta (veya anne-baba-vasi) yayın için yazılı izin 

vermedikçe, yazılı tanımlamalarda, fotoğraflarda ve soy ağaçlarında hasta kimliğine dair bilgi 

yayınlanmamalıdır. Bu amaç için bilgilendirilmiş onayın imzalanması ve basılacak metnin 

hastaya gösterilmesi gereklidir.  

III- Tezin ana gövdesi  

1-Türkçe ve İngilizce özetler  

Araştırmanın konusu, sonuçları, bilimsel ve teknik ana hatları 250 kelimeyi 

geçmeyecek şekilde yazılır. Araştırmanın başlığı mutlaka yer almalıdır. Türkçe özet, 

Amaçlar-Hastalar ve yöntemler (veya konuya göre Gereç ve yöntemler)-Bulgular-Sonuçlar alt 

başlıklarını, İngilizce özet, Objective-Patients and methods (veya konuya göre Materials and 

methods)-Results-Conclusions alt başlıklarını içermelidir. Türkçe özet sayfası, sayfaları 

numaralandırmada tezin -1- numaralı sayfasıdır.  

2-Giriş  

Araştırma konusundaki güncel durum yalın bir şekilde özetlenmeli, tezin amaçları ve 

olası sonuçların önemi belirtilmelidir. İki sayfadan kısa, dört sayfadan uzun olmamalıdır.  

3-Genel bilgiler  

Tez konusu ile yakından ilgili literatür bilgileri belirli bir düzen içinde sunulur. Genel 

bilgiler kısmı, tezin toplam uzunluğunun 1/3’ünden fazla olmamalıdır. Gerekli kaynaklara 

titiz bir şekilde atıf yapılmalı, yazılı izin alınmadan resimleme alıntısı kesinlikle 

yapılmamalıdır   

4-Amaçlar  

Özetin Amaçlar bölümündeki ana amaçlar ve bunların altında yer alan, alt amaçlar 

maddeler halinde belirtilmelidir.  

5-Hastalar ve yöntemler (veya konuya göre Gereç ve yöntemler)  

Genel olarak, İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi’nin makale yazım kuralları geçerlidir. 

Bilgilendirilmiş onam formu kullanılan araştırmalarda, metinde bu forma atıf yapılmalı ve bir 

örneği Ekler bölümüne koyulmalıdır.  

6-Bulgular  

Bu bölümde araştırmadan elde edilen verilerin istatistiksel analizi yapılır, sonuçlar 

açık ve düzenli bir şekilde, varsa şekil, resim tablo ve grafiklerle birlikte açıklanır.  

 

 



7-Tartışma  

Araştırmada elde edilen bulgular daha önceki araştırmalarla karşılaştırılarak 

benzerlikler, farklılıklar ortaya konulur. Elde edilen bulguların ne anlama geldiği yorumlanır. 

Beklenilen sonuç olup olmadığı irdelenir. Farklılıklar varsa nedenleri belirtilir, genelde en çok 

kaynak kullanılması gereken bölümdür. Tartışılan kaynakların orijinal metnine sahip 

olunmalı, sadece özet kullanılarak tartışma yapılmışsa, kaynakça bölümünde parantez için de 

özet olduğu belirtilmelidir. 8-Sonuçlar ve öneriler Metnin son bölümüdür. Burada elde edilen 

bulgular doğrultusunda, kısa bir değerlendirme yapılır. Hipotezin geçerliliği konusunda 

yargıda bulunulur. Sonucun bilimsel pratiğe katkısı açıklanır. Öneri ve kararların mutlaka 

araştırma bulgularına dayandırılması gerekmektedir. Araştırmanın (varsa) eksik ve zayıf 

noktaları belirtilerek benzer araştırmaları planlayan araştırıcılara yol gösterilir.  

9-Kaynaklar  

İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi’nin kuralları geçerlidir. Araştırmada kaynak gösterilen, 

alıntı yapılan araştırmaların aslının araştırmacının elinde olması gerekir. Yayınlanmamış 

raporlar, bildiriler, ders notları ve kişisel görüşler kaynak olarak gösterilemez.   

 

Kullanılan kaynaklar metinde geçiş sırasına göre yazılmalı ve metin içinde uygun yerde 

parantez içinde belirtilmelidir. Metin içinde kaynak numaraları alıntı cümlenin sonuna ve 

noktadan önce parantez içinde belirtilmelidir. Şayet yazarın soyadı verilerek alıntı yapılıyorsa 

yazar soyadından sonra parantez içinde (örnek: Nelson ve ark. (5)) kaynak numarası 

belirtilmelidir. Dergi adları Index Medicus’a uygun olarak kısaltılmalıdır. 

IV-Ekler  

Ana gövde içinde verilmesi akıcılığı bozan ancak araştırmanın detaylı olarak 

irdelenmesinde faydalı olacak belge ve bilgiler ekler halinde araştırmanın sonuna koyulur. 

Ekler harf veya rakamlarla numaralandırılabilir. Her ekin bir de başlığı olmalıdır.  

V-Özgeçmiş ve iletişim bilgileri  

Tezi hazırlayanın, ilkokuldan başlayarak tez yazımına kadar olan özgeçmişi, ana 

hatlarıyla verilmelidir. E-posta adresi verilmesi zorunludur; diğer bilgiler, yazarın tercihine 

bırakılır.   

 

 

 



 

  

 

 

   

 

 

 


