CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
UZMANLIK TEZİ YAZIM KILAVUZU

I. GENEL YAZIM K URALLARI
Tezde aranan yazım kuralları ve diğer biçimsel nitelikler aşağıda belirtil miştir.
1. 1. Kullanılacak Kağıt ve Çoğaltma Sistemi
Tezler DINA4 normunda (210X297 mm'lik) beyaz kağıtların sadece bir yüz üne siyah
mürekkeple yazıl ır. Çoğaltma fotokopi ile aynı özellikteki kağıtl ara yapılı r.
1. 2. Sağ, sol, alt ve üst boşluklar
Kağıdın solunda 4 santimetre, sağında ise 2.5 santimetre boşluk bırakılır. Üst ve alt
kenarlara en fazla 3 santimetre yakl aşılabilir .
Tüm ilk sayfalarda (öns öz, içindekiler, gi rişin il k sayfası, bölümlerin ilk sayfaları gibi) başlık
için sayfa üst kenarından 5 santimetre aşağıdan başlanır, başlık ortalanır ve başlıktan sonra
3 santimetre aralık bırak ılarak metne geçili r.
1. 3. Yazı karakteri
Yazılar arial tiple, 12 punto büyüklüğünde, sol a hizalanarak ve 1.5 satır aralığı bırakıl arak
yazılmalıdır. Paragraflar normal s atır aralıkl arıyla ayrılırla r. Paragrafta 5 harf boşluk
bırakılarak başlanır. Nok tadan ve vi rgülden sonra bir harf boşl uk bırakılır.
1. 4. Sayfa numaraları
Kapaklar, önsöz ve içi ndekiler bolumu dışında tezin tüm sayfaları arabik rakamlar ile
numaralanır. Sayfa numaraları sayfanın al t orta bölümüne eklenmelidir. Bölümlerin ilk
sayfalarına numara konmaz. Örneğin; Giriş böl ümünün ilk say fasına numara konmayac ağı
için sıralama girişin iki nci sayfasının üst sağa y azılan 2 sayıs ı ile başlar.
1. 5. Tablolar ve şekiller
Metin içinde ilk sözü geçtikleri yerde bulunmal ıdırlar. Bir veya birkaç tablo veya şekil aynı
sayfada yer alabilir Her sembol metinde ilk geçtiği yerde tanımlanmalıdır. Şekil, grafik ve
resim numaraları birbi ri ni takip etmeli, arabik rakamlar ile numaralandırılmalı, numara ve
isimleri şekil, grafik veya resimleri altında yer almalıdır Tablol ar ayrıca arabik rakamlar ile
numaralandırılmal ı ve tablo isimleri tabloların üstünde yer almal ıdır. Tablolar kullanılarak
verilen bulguların ayrıc a düz yazı ile yeniden açıklanmasına gerek d uyul mamalıdır.
1. 6. Yazım
Yazımda olabildiği nce acık ve yalın bir anlatım olmalıdır. Anlatım mümk ünse edilgen formda
yapılır. Kısa ve öz cüml eler kullanılır Nok talama ve imla için son baskı Atatürk Kültür, Dil ve
Tarih Yüksek Kurumu tarafından yayınlanan Yazım Kıl avuzu ve Türkç e Sözlüğü’ne uy ulur.
Tez içinde kıs altmalardan mümkün ol duğunc a kaçınılmalı, uluslar arası kabul görmüş
kısaltmalar i lk geçtikleri yerde bi r kez açıklandıktan sonra kullanılmalıdır (Ö rneğin; AIDS;
Acquired immune deficiency syndrome, M R; Manyetik Rezonans gibi ).
II. DIŞ VE İÇ KAPAKLAR
Tezin dış kapağı beyaz kuşe karton, iç kapağı ise beyaz kağıda basılı olmalıdır. Dış ve iç
kapaklar bi rbiri nin benz eri şekilde hazırlanır (Ek-1, Dış ve iç kapak örneği) Kapaklarda üst
ortada büy ük harfl erle, 12 punto arial yazı k arakterinde üniversiteni n adı ve ilk harfleri
büyük olmak kaydı ile anabilim dalının adı yer almalıdır. Üst kenardan yaklaşık 6 satır
aşağıdan başlamak üz ere büyük hadlerle ve 14 punto anal yazı karak terinde tezin başlığı
yazılmalıdır. Başlığın 6 satır altında büyük harfl erle ve benzer yazı karakterinde UZMANLIK
TEZİ yazılmalı ve altına araştırma görevlisi nin Adı ve SOYADI yazılmalıdır. Bu böl ümün 4
satır altında tez danış manının unvanı. Adı ve SOYADI belirtilmeli dir. Sayfanın en al tına
"Manisa'" ve tezin yapıldığı yıl yaz ılmalıdır.
III. TEZİN BAŞLIĞI
Başlıktaki teriml er, araştırmanın içeriğinin önemli bir kısmının anlaşılabilir olmasını
sağlamalı, kelime dizili mi Türkçe ifade için uygun olmalı, genel anl am ifade edebilecek
kadar kısa v eya gereks iz uzunlukta olmamalıdır. Başl ıkta kısaltmalar, kimyasal formüller,
patentli isimler olmamal ıdır
IV. Ö NSÖZ
İlk sayla niteliğinde yazılır ve bir sayfayı geçmez. Tezi destekleyen kuruluşlar varsa
önsözde bunlardan söz edilebilir ve istemişe sadece tez danışmanına ve destekleyen
kuruluşa teş ekkür edil ebilir.

V. İÇİNDEKİLER
Listelemeye sol kenardan başlanır. Tüm bölüm başlıkları arasında 1,5 Aralık, alt bolum
başlıkları arasında bi r aralık bırakıl ır. Tezin iç eriği bu tabl oda lis telenir. G iriş bolumu ile
başlayan ana başlıklar romen rakamları ile. alt başlıklar ise arabik rakamlarla numaralanır.
Sayfa numaralar ının yanında parantez veya ç izgi gibi işaretler kullanılmaz (Ek 2; Tez
bölümlerinin sunuş sıras ı örneği )
VI. GİRİŞ
Giriş bölümünde araştırılan problemin kısa açıklaması yapılır. Giriş ayrıca yapılan
araştırmanın gerek ve mantığını vermeli, hepsi nden önemlisi araştırmanın amacını kısa ve
açık olarak belirtmelidir.
VII. G ENEL BİLGİLER
Genel bilgiler bö lümünde çalışma konusu ile ilgi li özlü literatür bilgisi ve tanımlar verilir. Bu
bölümün amacı, okuyuc unun konuyla ilgili önc eki yayınlara bakmaya gerek duymaks ızın,
şimdiki çalışmanın sonuçlarını anlay ıp değerlendirmesine olanak sağlay acak, yeterli ölçüde
temel bilgileri sağlamak tır. Bu kısım tezin 1/3 ünden fazla olamaz.
VIII. GEREÇ VE YÖ NTEM
Çalışmada kullanılan gereçler ve yönteml er, başka bir araştırmacının sizin çalışmanızı
tekrarlayabileceği ölç üde ve yeterli detayları ile açıklanır. Kullanılan istatistik yönteml eri bu
bölümde bildi rilmelidir.
IX. BULGULAR
Çalışmanın sonuçlan mümkün olduğu kadar ayrıntıya girmeden şekil, tablo ve modern
istatistik kurallarına uyularak bildi rilmelidir. Bu bölümde tablolar, şekill er açıklayıc ı olmalı,
metindeki bilgilerin tek rarı olmamalı ve ilgili metnin mümkün olduğu kadar yakınına
konulmalıdır.
X. TARTIŞMA
Tartışma bölümünde araştırılan k onuyla yakından ve doğrudan ilgili olan gerek planl ama ve
gerekse yürütme içinde katkıda bulunmuş çalışmalar ile bulgular arasında ilişki kurulur.
Bulgulardan el de edil e n sonuçlar ile ilgili k aynakların değerl endiril mesi yapılır. Yazar
bulgularını literatürün ış ığı altında dikkatlice karşılaştırmalı ve bu bölümde kendi yorumuna
da yer vermelidir. Daha önceki çalışmalarla ba ğdaşmayan bulgu ve kararlar ını tartışmada
ayrıntıl ı olarak açıkl amalı savunmasını yapmalı, nedenlerini beli rtmelidir. Tart ışmanın
literatürdeki konuyla il gili çalışmaların bul gul arının karşılaş tırılmas ından ibaret bi r yazı
şeklinde olmamas ına özen gösterilmelidir. Varılan bulgular dışında k onu ile ilgili diğer
ayrıntıların tartışmasının yapılması gereksizdi r.
XI. SONUÇ VE ÖNERİLER
Bu bölümde çalışmanın verileri nin tartışılmasının sonucu varıl an nokta yazılır. Gi riş
belirtilen çalışmanın amacına ne ölçüde ulaş ıldığı belirtilmelidir. Araştırmacı, problemin
çözümüne yönelik öneril eri varsa burada sunmal ıdır.
XII. Ö ZET
Tez çalışmasının amacı, kapsamı, kullanılan gereç ve yöntem, bulgular ve varılan sonuçlar
açık ve öz olarak bi r say fayı geçmeyecek ş ekilde özette sunulmalıdır.
XIII. İNG İLİZCE ÖZET
Bu böl ümde Türkçe öz etin aslına uygun olarak tezin İngilizce başl ığı ve İngilizce öz
yazılmalıdır.

XIV. EKLER (Gerekiyorsa)
Bu bölümde meti n içinde verilmeyen, ancak tez in bütünlüğü için gerekl i olduğu düşünülen
çizelgeler, anket formlar ı, laboratuar test sonuçl arı gibi bilgiler verilmeli dir.
XV. KAYNAKLAR
Kaynak olarak araştırma niteliğindeki çalışmalar kullanılmalıdır. Olabil diğince yeni yerli ve
yabancı kaynaklar kullanılmalıdır. Böl ümlerde kul lanılacak kaynak s ayısı sınırlanmam ıştır.
Baskıdaki veya basılmamış yayınlar kaynak olarak kullanılmayacaktır. Tablo ve şekiller de
dahil olmak üzere kaynaklar metnin içerisinde, gi riş bölümünden başlamak üzere geçiş
sırasına göre s ıralanmal ı ve kaynak numaralan (Arap rakamlar ıyla) metinde parantez içinde
ve cümle sonunda verilmelidir. Yazar s ayısı üçe kadar olan kaynaklarda t üm yazarların ismi
yazılmalı, üçten fazla yazar varsa, ilk uç isim yazıldıktan sonra yabancı kaynaklarda 'et al '
veya Türkçe kay naklarda ‘ve ark.’ Denilmelidir. Dergi adı ol arak Index Medicus' taki
kısaltmalar kul lanılmalıdır. Index Medicus ' ta yer almayan dergilerde dergi adı
XVI. CİLTLEME
Ciltlemede beyaz kuşe k arton kull anılacak, herhangi bir bez cill kullanıl mayacaktır. Tezler
beş kopya jüri üyelerine, bir kopya Celal Bayar Üniversitesi Kütüphanesine, bir kopya
TÜBİTAK Dokümantasyon Merkezine, bir kopya Yüksek Öğretim Kuruluna, bir kopya da
Dekanlıkta kalmak üzere toplanı dokuz adet Tıp Fakültesi Dekanlığına teslim edilir.
Ek-2; Bir tezde dış ve iç kapaklardan sonra, genel olarak yer alacak bölüm lerin sunuş s ırası
aşağıda gös terilmişti r.
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