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T.C.EsKişEHiR osMANGAZi İrNi,vTRsiTEsi TIP FAKüLTEsİ TIPTA
UZMANLIK vE YAN DAL UzMArt*LIK TEzİ YAZIM-BASIM \İE

DEĞEru-EN DiR\rtr iLlGLERi

Bu ilkelerin amacı, T,C.Eskişehi osmangazi Üniversitesi Tıp Fakü]tesi'nde yapılan Tıpta Uzmanlık
ve Yan Dal Uzmanlık Tezleİinin yaz,ml, baslml ve lez sınav jürisi üyelerince değerlendirilmesi ile

iIgili esa5ları düzenlemektir.

Kagıl ÖZetIik|eri

Ntadiie l-Tezdc en az 80 en qok 100 gran birinci hamur beyaz kağIt kul]anılmalıdır. Kağıt standart

A4 (21 cm x 29,7 cm) boyut]arinda olmalldır.

Kapakve CiIt

Mndde 2-Tezin kapağı, bey4z bristol kartondan olmalı,tez içeriği lek bir cill haline getirilmelidir.
Standart büyüklük dışında kalan basılı ve diğer (video kaset, vb..) materyal ayrı bir ek halinde uygun

zarflkutu(lar) içiırde teslim edilmelidiı.

Baskl ve sayİa Düzeni

Mıdde 3-Tezleı, bilgisayar kultanarak, iazer ya da lazer kalitesinde çıkh vercn yazıcı jle kagldün

yalnızca bir yüzüne basülmalıdlr. Küllanılacak harf Arial ya da lig§_Ilg_Bggln karaktetinde

olnıalıdıı.Ana metnin harf biiyüklüğü 12 punto, dipnoti;il0 Dunto o]maltdlr, Tek sayfaya sığdırılan
tablo ve şekillerde daha küçük karakerler kullanılabilir.

Madate 4- Her sayfanm sol kenarında 4 cm, alt ve iist kenarlarında 3 cm; sağ kenannda ise 2,5 cm

boşiuk buIunmalıdrı(ŞekiI l).Tüm satırlar aynı hizada bloklanmalıdır.

satrlar ay.1 hiada olacak

Metin Bloğu

Şekjl l. Sayfa düzeni



sayralann Numaralandırllmasl ve sahr Aralıklart

Madde 5-Tezin iç kapağı dıŞında tiim sayfaIar numaralandlrllmalüdür. Teşekİül, Özet. ingi]izce Özet,
içindekiler, Simgeler ve Küsaltmalar, Şekiller ve Tablolar dizinleri gibi tez ön sayfaları 'i. ii. iii, i\, v
..." şeklinde küçük harfRoma rakamları ile: giriş bö]ümü ile başia),an diğel sayfalar ise "1, 2, 3, 4, 5,
..," Şeklinde numaİalandrrlma]ıdır. Saü.fa numaraIarı sayfanın yukaİı ktsmına metin bloğunun sağ

kenar hizasında o]acak şekilde konulmalrdr. önünde ve alkas]nda parantez, çizgi gibi işaretler
konulmamalıdır.

Mar]de 6-Ana metinde satlr aIalarl 1.5 satlr oIma]ldlr. Şekil aln }azıları ve tablolarln açtklamaları ile
alIntılar ve kaynaklar dizininin yazımında da ayn1 satür arallğı ku]lanrlmalıdlr. Dipnot metinlerinde
satır ırai]ğl 1 sattr olmalıdlr,Paragraflar arasında da Sahr aralığI 1.5 satır oimall ancak, her yeni
paragral 1,25 cm içeriden başlamal]dlr,E!jı9llbl9sçdj]ı__bölüm baş!ıkları, Jqşekkıı,ç ğet, ilgilizce
Ö.=!q]]]!zıırıelj§_ğ9y.4ek!"r.iç]!_şjjyla.b_aşr y_apılrrlalJlt]r. ikinci ve üçüncü dereceden başllklardan

öııce 12 nk ara]ık bırakllmalıdır. ayrıca, iiçiincü dereceden başlıklar 1.25 cm içeiden başlatllmalrdlr.

Ana metinle şekil, tablo ve formül]er arasında önce ve sonrasında olmak üzere birer satlr arallğı
boşluk b]rakılma]ıd,r, Şekil ve şekil ah yazlsr ile tab]o ve tablo tlst yaztsı araslnda da 6 nk alallk
olmalldır.

I]ölümle.

Mıdde ?-Tezin bölüm baş]ıkları metin ile aynı büyüklükte olmaltdır, Birinci derecede bölüm

başLklan büyük harf, ikinci ve üçüncü.derece başhklaı ise her kelimenin ilk harfi bü),ük, diğeıLeri

kiiçiik harf oIacak şekilde yaz ılmalıdlr. ikinci ve üçüncü deIecede başlİklarda yer alan "ve, veya, ile"
gibi bağlaçlar küçük harfle yazllmalüdür. Tıim bölüm başllkları koyu yazllmalıdır. Bölüm ve alt bölüm

başlüklarl, EK 1'de gösteriIdiği biçiııde numaralandrılmalıdlr.

Normal olaıak. iiçüncü deleceden daha ileri alt böli]m başllğl kullanılmamalldır. Ancak. bazt

durumlarda daha ileıi derecede alt böLi]m başlığının kullanı]ması gerekirse, bunların ikinci ve üçüncü

derecc başIık kurallarına tıygun olarak. fakat numaralandırılmadan vc içindekiler dizininde
gösteıilmeden yapllması kabu1 edilebiliı.

KimyasaI I\İadde İsimleri ve Terimleİin Yazilışı

Madrle 8-Metinde geçen kimyasa] madde isimleri ve terimler Türkçe yazılmalldır. Zorunlu olarak

yabancı dilde yazılrnası gerekli keIimeler iralik olarak yazılmalüdır.

Örnekı
. kortizol, hipotermi, trombositopenj,siyatik sinir,klostridiyuı,sı,ıbklavyan ven

. paslanmaz çelik teldenpıl/-oıı dikiş rıygıılamasl tercih edilen biı yöntemdı,

K§altmalaİ ve simgeler

Madde g-Tezde, standart k§a]tma!ar dışındaki kısaltmalar ancak çok gerekli olduklan dırrumlarda

yapılmalıdu. Çok kullanılan, biİden fazla sözcükten oluşan terimler için baş harfleri kullanarak

kısaltma yapılabilir, Bu durumda yapılan klsallma ilk geçtiği yerde parantez içerisinde, yalnrzca bir
kez açıklanmalıdır,

Kısaltma]aı Ve simgeler (Örn,, a, b, t, D, AKŞ) "Simgeler ve Kısaltmalar" dizininde ayrıca
Verilmelidir (EK 9),

Örnek:
ı ... ,.... gelişimsel kalça çıküğl(GKÇ)



Birden fazla sözcüğün baş harfleri kullanılarak yapılan kısaitmalarda araya nokta konuImamalldlr
(TÜBA, GKÇ, EKc gibi), Kısa]tmalar, terimlerin Türkçelerine göre yapılmalıdır ancakyerleşik

*, yabancl dilden kısaltmalar olduklarl gibi altnabilirleİ (AIDS.ARDS, FDA gib;). Anatomik terimlerjn
uluslar arasl küsa]tma]an kullanı]ma]]dür,

Örn.. Bkz., vb,. gibi terim o1mayan kısaltmaların sonuna noka konulmalüdlr.
* Öıçii ıririmleri metrjk sistem Ve LıluslararasI iinite sistemine uygun kısaltmalarla verilmelidir.

Birimlere iliskin kIsaltmalafın sonuna nokta konulmamalıdr.

.- 
Kıynak Gösteıme

.- Nladdc 10_Tez içinde gösteri]en her kaynak, kaynaklar dizininde mutlaka bulü]nmalıdır. Kaynaklar
numara verilerek be]irtilmelidir.Kaynak numaİalan ilgili cümle sonuna pa.antez içiİde
yerleştirilmelidir.Birden çok kaynağa atıfVarsa; (7, 18, 20-22) şeklinde oLmalldıİ. Burada "20,22", 20.

._ kaynaktan 22. kaynağa kadar o]an üç ya!,lnI kapsamaktadır. Yazar adına atfta bu]unuluyorsa,
kaynaklar yazar adından hemen sonıa parantez içinde nlrmara oiarak verilmelidiı. İki yazarlı eseıler
kaynak gösterildiğinde, yazar soyadları arasına "ve" sözcüğii konulmalıdır. İkiden fazla yazarlı eser

kaynak gösterildiğinde, ilk yazann soyadtndan sonra "ve arkadaşlan" anlamına gelen "ve ark."* 
k]saltmast kuilanlllr.
örnek:

..,..,... siklooksijenaz-1 'deki izolösin yeİine valin buLunması orada bir cep oluşmasİna olanak
veri(8-1t).

. Dos(47) 1963 yılInda ilactn pIazma düzeyi-zaman eğrisinin çizilmesine dayanan daha basit
._ bir yöntem geliştirdi,

. Smith(38) ve Barton ve Herbefi(47) destekleyiciredavinin önemini vurguladllar.

. .......oytun ve ark-(21)

- Kuynuklar metinde geçtikleri sıraya göre }a da alfabetik olarak dizilebilir.Bir başka yayın içindeki
kaynağa atlf yapühyoİsa, sadece atıl yapılan yayün kaynak olarak gösteriljr, esas kaynak ismen

belirtilir.
t- örnek:

. ,...._... Yaşar ve ark. (1l)'nın belirttiğine göre Aİlgan ve aıkadaşlarü ayırıc1 tanİda klinik
muayenenin önemi Üzerinde durmuşlardır.

'-- 
Sözlü görüşme ve kişisel yazlşmalar kaynak olaİak gösteriliyor ise, görüşme/yazışma yapılan kişi

veya kişilerin isimleıinin baş harfleri ve soyadları büyük harflerle yazılaİak görüşme ve/veya yazışma

olduğu belirtilir. 56z konusu kişiye ait diğeı aynntılar (adres, unvan, vb.) eğe. gerekiyorsa dipnot
-' olarak verilmelidir, Sözlü görüşme]er veya kişisel yazüşmalar, ayrıc.4 yayınlanmadık]arı taktirde,

Kaynaklar dizinine konulmaz:

Örnek:
. ,....,... ğAĞMU& S., sözlü görüşme)ı

. .,...,,,. (CL|i..lı-Ş_ f,, kişi"eIyazlşmai

Madde 1l_Bir baŞka yaylndan alman şekil ve tablolarda, şekil veya tablo açrklamasından sonra, kısa

çizgiyi takiben yaz_arlarınm ad]art belirtilir ve "den" ya da "dan" takıları eklenir, Mutlaka, metin içinde
-, kullanıtan kaynak belirtme usulüne uygun olaIak kaynak beliıtiimelidir:

örnek:

_ Şekil4.4. Çapraz geçişli bir denemenin zamana göre akış Şemasü-

Kayaalp ve ark. (l7)'ndan almmtşttr.



Metin İçinde Şekil ve Tablolara Gönderm€l€r

N{adde 12-Şeki] ve tablolara metin içinde yapıIacak göndermelerde, gönderme yapllan şekil veya
tab]ola., aynl ya da daha sonlaki sayfalardayer al:yorsa. gönderme aşağıdaki i'meklerden birine uygun
olarak yapılmalıdr:

Örnek:
. ......... EKG bulguları Şekil3.8'de gösterilmiŞtir.

elde edilen sonuçlar istatistikse] olarak değerlendirilmişti (Tablo 2.2).

sonuçlarl Tablo 3.1'de gösterilmiştir.

. ..,....,. değerlendirme sonuçLarına göre (Tablo 3.1), kontrol grıbu ile
kıyas]andtğında.....

Daha önceki sayfalarda yer alan ve daha önce değinilmiş şekil Ve tablolara yeniden gönderme

yapılIyo.sa, gönderme parantez içinde ve "bakm!z" aniamına gel€n "Bkz." kısaltmasl kullanılarak
yapılmalldIr:

Örnekı
. .,.....-- (Bkz. Şekil3,1)
. ......... (Bkz. Tablo 2.2)

A|tnlllar
Mİdde l3-Tez içinde, bir başka kaynaktan alınmış birden fazla cümle içeren bir
bölüm,değiŞtirilmeden aynen aktarılmak isteniyorsa, ana metnin son satlnndan itibaren bir sallr
atıandlktan sonra, sattr başı yapülarak, ayrt bir paragraf halinde, tlrnak (" ") içerisinde ve lrdli,t

harflerle yazılmalıdıı. Metin ana metinden her iki taraftan 1,25 cm içeİi gelecek Şekilde
bloklanmalıdlr. Allntldan sonra ana metine geçerken yine biİ satır atlanmalıd!r.

Dipnotlar,ü Y€rleştirilmesi

Madde l4-Tezin herhangi bir sayfasında, metin içinde olması halinde konuyu dağıtacak ve okurken

sürekliliği bozacak nitelikteki açıklamalaİ, kıSa ve öz şekilde -birkaç satırı geçmemek koşulu i]e- aynı

sayfanün altma dipnot olarak verilebilir. Dipnotlar soldan sağa sayfanın ortasına kadar çizilen sürekli

bir çizgi ile ayrİlmalıdlr. Çizgi ile ana metin arasında ] satlr araİığı atlanmalıdı!. Dipnot çizgisi ile
dipnot metni arasmda 6 nk aıalık bırakılmalı, metin 1 satır a.alüğı kulLanllaİak yazılnalı ve harf
biiyükıüğü 10 punto olmalıdır (Şekil 2), Dipnotlar aynt sayfada birden çok ise, sayfadaki belirtme

.,a nu gör" ve her sayfada birden başlanarak numaralandırülmalıdür. Dipnot numaralan kaynak
göstermJsistemi ile karişmayacak şekilde üst indis ya da parantez içihğe üst indis olarak konabiıiI.

İ.rd arda yazılan iki dipnot, 6 nk aralık kı:llanılarak ayrllmalıdır, Dipnotları yazarken, sayfann alt

kenannda bırakılması gereken 3 cm'lik boşluğa taşt]mamalıdır.

4



Şekil.Tablo ve Formüller
Matlde 15-Şekiller (grafik, diyagranı. fotoğraf vb.) yaz ile anlatlmda giiçlük çekiien, yapılan işi,

anlatılmaya çalışllan düşünceyi veya etde edilen verileri daha etkili olaıak aktarabilecek nitelikte

olmalı, gereksiz şekillerden kaçınilmalıdır.

Şekiller üzerinde yer alacak tüm çizgi, işaret, sembo], rakam ve yaztlarda, bilgisayar yazıcısı.

daktilo. rapido ya da letraset çtkartma tiirü bir araç kullanılmaltdır, Bu tiir çizgi, işaret, sembo], Ekam
ve yazıIar, çıplak gözle kolayca seçilebilir ve okmabilir büyüklüke olmalıdıı.

Tez sayfası üzeline yap§türılacak fotoğraflar, tez sayfalarl arasünda olabilecek kabarıklığü önlelnek

amacı i[e ince fotoğraf kağıdt üzerine basılmalıdır. Bunlar için yiiksek kaliteli bitgisayar çıktlsi veya
renkli fotokopi teİcih edilir.

Şekiller, tez metni içerjsinde, ilk değinildik|eıi sayfadaya da hemen sonraki sayfada yer almalıdr.

Birbirleri ile ilgili çok sayıda tablo yeya şekil ayn1 sayfa üzelinde yer alabilir, Şekil ve tablolar ile
açıklamalaİı sayfa kenarinda bırakılması gereken boşluklara taşmayacak şekilde yerleştirilmelidir
(Şekil3 ve 4).

i,.

Şekil 2. Dipnotiarln yerleştirilmesi



Şeki l 4. Tabloların yerleştifilmesi

Bir şekilde birden fazla öge bulunabilir. Bu durumda, her bir öge sırayla A, B, C, D, ... şeklinde
simgelenerek tümüne tek biı şekil numarası verilir. Açıklamalarda herbiİ öge ayrl ayri
tantmlanmalldür.

Tabto başlığı ve açlklamaları tablonun üstiine yazılmalıdır. Tablo aç*lamalaİının yazımında da

"blok" sistemi korıınmal! açıklamalarm bL satürdan daha ıızun

olması halinde, ikinci ve diğer satrlaı, açıklamanln birinci sattr başl hizasından başlamalıdf. Tablo ve

Şekil altı açüklamala nln sonuna noka konulmahdf.

Mel]nle şekila.aslnda

Şekjl

Şekil 3. Şekillerin yerleştirilmesi



Şekil başlığl ve açıkLama]an şekliı altında yer almalı ve metin bloğu sol ve sağ kenarlart arasında
o.ıaIanmalıdx.

orIr€kI
Tab]n :. ], s]roıEn pnoııotoiaksh olgularda ve sağllklI bireylerde toraks ölçü]erinin karş a§tlrılmasr.

sekil :.], Göğü5 boşluğuna penelre oiabilen yaralanma]arln denetimi için algoritma.

Bire}lein kimliğini belli edecek tarzda fotograf konulmama]ıdıı. Hasta ya da deneklerin

fotoğraflarInda gözler kimliği belli etmeyecek şekilde bantlanmalıdlr. Özel durumlaıda, teze

koı[lacak gözleri bant]ı olmayan fotoğ.afların yayınlanması için fotoğraf, çekiien kjşiden izin
alındığıııa ilişkin ibare buhnmalıdır.

Şekillrrin sa],fa içine yerleştirilmesinde, sayfa kenarlannda bfakılmasİ gereken boşluklaıa
kesi0likle ta5ılnamalıdlr (Şekil 3), Bu boşlürklara taşacak şekiller ya küçültülmeıi ya da "ek."
sunulmalıdır. Tez metni içerisinde katlanmış şekil veya tablo olmamalıdlr,

Bir sayfadan daha büyük olan tab]olar, tez metni içinde bulunmak zorırnda ise bir sa)fa
boyutlannda (uygun bir yerden) bölünmelidir. Tablonun devamı bir sonraki sayfada aynt tab]o

numarası ile ve aynı ba§lıkla verilmeli ancak tablo numarasından soııra "Devam" ibaresi yazılmalİdır.

lvfetinde geçen formü]ler ayrı paragrafhalinde yazılmalı, önce ve sonra 8elen paragraflar]a arasmda bir

satır boşluk bırakılmalıdür,

Tiim tablo, şekil ve formüllerin numaralandırılmasında sadece ıakamlar küllanllmalıdır. Bunlar, heı

bölüm içinde kendi aralannda, birbirlerinden bağlmslz olarak ayrı ay numaralandrtlmalıdl..

Birinci Böliinün tab]o \e şekilleri:
Tablo 1,1.

ŞekiI ].]. şeklinde numafalandınlmalıdır.

İkinci Bölümih tablo \e şekiI]eri:

i ablo ].1

Şekil 2. ], şeklinde nunaralandrnlmalıdır.

Formüller numaralandırılırken, nrımaranrn başında "Iormül" ibaresi yer almamalı, bijlüm içindeki
sırasına göıe numaİa]andırmalıdır. Ancak, metin içinde değinilirken "Formül 2-1" şekiinde
yazılııalıdır (Şekil 5).



Şekii 5. Formüllerinyerleştirilmesi

Tablo ve şekil açıklamaları olabildiğince kısa ve öz yazılmalıdır. Tüm açıklamalann yazımtnda 1,5

salll arallğl kulIan'lmalıdır,

Tablo veya şekil ile (açıklamalarl dahil) alt ve üst metin arasında bi! satır boşluk o]malıJablo

açüklamasınln Son sattrı ile iablonun üst kenarl arasında 6 nk araltk bırakılmalıdır

Şekil açıktamaları ise, şeklin altna yazılmalı ve şekil altı açıklaması ile şeklin a]t kenaıı arasında 6 nk

aralIk brakülmalıdır
Formüllere ait numaralar. fo.mülün olduğu satırda, sayfanın sağ kenanndan 2.5 cm içerjde kalacak

şekilde parantez içerisinde yazılmalüdlr,

Tez İçeriği

Madde 16-Her tez dört ana bölümden olırşuİ (EK 1).

. ön sayfalar

. Tez metni

. kaynaklar dizini

. Ekler
Her bölüme ili§kin sayfa düzeni örnekleri ekte verilmiştir.

A-Tez Kapağı ve Ön Sayfalar
Kapak dĞni Şekil6 ve EK 2'de gösterildiği gibidir. Dış kapak ile iç kapak sayfası arastndave dış

kaoağın arka savfası ile teziı son sa].fası arasndabir boş sayfa olmalıdıI.D§ kapak ile iç kapak

uri$idaki bos saytu * i ' olarak diişünülmeli.ancak numara ba§ılmamaltdlr,



T,c.
ESKlşEHiR oSl\4ANGAzl ÜNIVERSlTEsl

TlP FAKüLTESl
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EsKlŞEHiR
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ŞekiI 6. Tez kapağı

B- iç KaPak Sayfası
iç kapak sayfasının içeriği ve sayfa dijzeni, tümiiyle dış kapağın ayn1 olmalıdır (EK 3); yalnız, bıı

sayfada danışman (varsa ortak danışman) öğretim üyesinin ad1 da bulunur. Bu sayfa ana metinde

kullanılan kağıt üzerine yazılmalıdır. iç kapağın sayfa numarası, "ii" olarak düşünülmeli,ancak numara

iç kapak üzerine basılmamaıld]r,

C-Tez Kabul ve onay sayfasI
Tez savunmaslndan sonra tez iüri üyelerinin tezi kabul ettiklerini ve TIp Fakültesi Yönetim Kurülü

tarafündan onayland!ğünI gösteren sayfadır (EK 4). Bu sayfada tezjüri üyelerinin ad, ünvan ve imzaları
bulı]nur. TezKabul ve Onay sayfası "iii" olarak numaıalandürılmalıdır.

D- Teşekkür sayfasü

Teşekkür sayfasl "iv" olarak nümaralandıIılmaltdır, TEŞEKKÜR: sözcüğü, ,1iimüyle büyük

harfler)e; sayfanın üst kenaİından 3 clı asağıvlorlglaİıa_r3k yazülmaltdti.TEŞEKKUR sözcüğünden
sonra l satlI boşluk bırakılmalıdır, ilk satır, paragraf başı yapılmaksızın, sol kenar boşluğu
hizasından başlamalıdr Teşekkür sayfasında, tez çahşmaslnda ve tezin hazırlanmasında do$udan
katkısı bulırnan kişiler ile, doğ.udan ilgili olmadığı halde, olağan görevi dlşlnda katkıda bulunan kişi
ve kurırlüşlala teş€kldr edilmelidir.
Tez çahşması, biİ proje kapsamnda veya bir kurüluşun desteği ile gerçekleştirilmiş ise projenin ve

ilgiii kuruluşun adı da bu bölümde belirtiİmelidiİ.

Teşekkür bölümü, olabildiğince kısa ve öz olarakyazı]malı ve bir sayfayl aşmamalıdır@K 5).

E_Özet ve ingitizce Özet (Abstract)

Tezin bir sayfayı geçmeyen özeti (sayfa "v") ve ingilizce çevirisi (sayfa "vi') teşekkür sayfasından
sonIa yer almalı ve Roma rakamları ile nlımaralandırılmalldır(EK 6 ve EK 7).

ÖZET sözcüğü, tiimüyle büyük harfler]e; sayfanın üst kenalından ]. "l __çgş3_ r!4b!9J3t
yazılmalıdır,ÖZET sözcüğünden sonra 1 sanr boştuk btraktlmalıdlf.'ilk satır, paıagraf başı
yapılmakuln, sol kenar boşluğu hizasından başlamalıd,r.Bu sayfada, önce, tez sahibinin adı, tezin



baŞlığı, hangi anabilirİr./bilim dallnda ne tezi olaİak yapıldlğr ve Eskişehjr, yıIı ibareleri koyu (bold)
harflerie ya2ılmalı, ardlndan paİagafbaşl yapmadan. özel m3mi başlamaLldlr. Özette, tez çaiışmasının
amacı, kapsamı, kullanllan yöntem(ler) ve varllan sonuç(lar, açık ve öz olafak belirtilmeii, ancak,

"Amaç", &Yöntem", 'sonuç" gibi alt başlüklar kullsnülmamaltdır.

ingilizce Özet (ABSTRACT) sayfasının düzeni ve içeİigi İümü)le özet sayfasının aynı olmalıdır.

Özet ve Abstract sayfaslnda ayrlca, tez metni ile iigili en faz]a beş anahtar ke]ime (keywolds) Türkçe
ve ingiIizce olarak verilmelidir. Anahtar kelimele!_ğ?çiG!ıLscll4]_91nildqq sonra_bir satır-atlaıarek

} azılmalldlr. Anahtar kelimelerin, çalışmayla ilgili ancak, başlıkta yer almayan kelimelerden seçilmesi
i]eha urEündur. Anahtar kelime]er Medical Subject Heading, (]!,1eSH)'e d€ uygun olmalrdlr, Anahtaf
keiimelerden sonra, eğ.r l,aİsa, tezin yaptmünda desteği o]an kurııIuşların ad]arl ve proje numalaları
bulunma]ldIr,

, Özet ve Abstract sayfalarİ },ukarlda belirtilen fo.maü ür}gun o]arak biler sayfayı kesinlikIe
aşmamalıdı(,

Dizinler

Maüide 17-içindekiler dizini EK 8'deki örneğe u}gun o alak hlzlrlanmaIld]r. Özet sayfasından
başlayarak tflm ön sayfalar, tez İıetninin içerdiği tüm biilüm ve alt bölüm başlıkları, ek açıklamalar,
kaynaklar ve ekler, içindekiler dizininde eksiksiz olarak gösterilmelidir. Tezde kullanılan her bir
başIık, içindekiler dizininde hiç bir değişiklik yapılmaksızln ],.. a]malıdır.

içindekiler dizininde he. başlığın hizasına, sadece o başlığln yer aidığü ilk saylanün numarası

yazılmalıdır. "iÇiNDEKiLER" başlığı, tümüyle büyük harflerle sayfa üst k€narından i3IrLaşa]g]Ye ve

oılalanarqk yazllmalıdlf ,

T"idİn İyrİsrnutn,,ış olmasrna karşın EKLER de, içindekiler dizininin sonunda yer almalı, ancak

bılnlara ait sayfa numaraları dizinde gösteriimemelidir.
Madde ls-§irngeler ve Kısaltmalar dizini EK g'daki ömeğe uygun olarak "SiMGELER VE
KISALTMALAR" başlığı büytik harflerle. 

_ 
sayfa iis1 kenarlndan j cm aşağıya ]..",li]ilTjk

yazılmalıdır. Dizinde simge ve kısatmalar alfabetik sırada verilmelidir,-ı{adde 
t9-Şekiller dizini EK 10'daki öfneğe uygun olarak hazıılınmalıdır. "ŞEKi],LER" başlüğü,

bi]yük harflerle savfa ü§l enarından 3 cm aşağıyave o ılalanarak yazılma !Ld ır. Şekille. di7inindeki

şekil altı açtklamaları, tez metni içindeki şeL!] 4!tı açlk]amaslnlı tümiiyle aynı olma]ıdlr, Ancak,
açlklamanün başllk kısml düşInda kalan p değerleri ve diğer bi]gilerin yazılmasl gerekmez.

Madde 2o-Tablolar dizini EK ll'deki örneğe ııygun olmalıdır. "!!ğ!Qlj('_!şl!ğr _!ijy,]k
harİerle sayfa üst kenarından ] c]n aşağly4__v_e_ 

_ 9je_!ql4re\. ya.:!4üLıİ, Tablolar dizinindeki
açıklamalar, tez metni içindeki tablo açıklamalarıyla tümüy]e a),nı olmalıdır. Ancak, şekiIler diziııinde
oIdıığu gibi, p değerlerive diğer bilgilerin yazılmasl gerekmez.

Tez N{etni

Madde 21-

A-Giriş Biilümü
Bu böltimde çalışmanln amacı, vanaytmlarr ve kapsamı gibi, okuyucuyü yönl€ndirici nitelikte

bilgiler brılunur. Gİiş bölümünde ikinci ve üçüncü deİeceden alt başhklaı bulunabilir,

B-6enel Bilgiler
Burada tez konusunda önceden var olan literatür bilgileri, yapülan çalışma bağIammda gözden

geçiİilir, Konuya ilişkin sorunlar saptanır, varolan çözüm önerileri giriş bö]ümünde belirtilen amaç,

İapsam ve varsayımlar doğultusunda değeılendirilir. Olası varsayımlardan hangilerinin bu tez

kapsamında test edileceği anlatıllr. Literatür bilgileri derlenerek amaçlar ve kullanılacak yöntem

a.aslnda neden-sonuç ilişkileri kuruluı,

c-Gereç ve Yönt€m (Bireylerve Yöntem)

Giriş ve cenel Bilgiler bölümlerinde oluşturulan varsa),]mlarln nasll test editdiği bu bölümde

ayr:ntıli olarak anlahlır, Kullanllan laborafuvar ve gözlen teknikleİi, anketler ve diğer ölçüm
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yöntemleri belirtilir,Veri elde etme biçimleri ve deney gruplaı tanımlanr.Verilerin istatistiksel
degerlendirmesinin na.ıl yaplldlğl belinil'r,

canlılalda (insanlar ya da ha}Yanlar) yapllan tüm tezlerale,Eskişehir osmangazi Üniversitesi
Tüp Fakültesi Etik Kurulu'nun onaytnlü a]tnmasi gereklidir.Bu böIümde etik kurul onay tarihi
ve numarasInlnyazrımasl zoruniudur,
D-Bulgulaf

Bu bölümde Gereç ve Yöntcm (Bireyler ve Yöntem) bölümünde betirtilen yöntemlerle elde edilen
veriler belli bir mantıksal-analitik bütünlük 1,e akış içinde sunulur, ve.iterin uygun istatistiksel
yöntemlerle analiz edilmesi gereklidir. Yazaıın, verileıi daha anlaşılır bale getinnek için tablo, gafik,
vb. yapması beklenir. Gerekiıse şekil, fotoğafve benzeri göaüntüler kulIanılı..

E-Tart§ma
Bulgular, Giriş ve Genel Bilgiler bölümleİinde ı,eıiJen çeıçeve içinde tartış!lr. Bu bö]ümde çalışmanın
bilime nastl bir katkıda bulunduğu mutlaka belifiilmeli, özgün krslmlan wrguIanmalıdır. Test edilen
varsaylmlaİln kabul ya da red edilip edilmedikleri \,e amaçlaIa ne ölçüde varrldığı yazılmalüdrr.

Tartışmada, daha çok, Giriş ve Genel Bi]giteı'de sözedilen varsayımlar|n tez çalışması ile elde edilen
bulgulaıla ne ölçüde desteklendiği hususu üzerinde durulmalıdır. Bu bağlamda, spekülatif
yorumlardan olabildiğince kaçınılinalIdır,

F-Soıuç ve ÖneriIer
Bu bölijmde, tez çalışmastndan elde edilen sonuçlar, olabildiğince genel fakat açık-seçik ve öz o]arak
yazılma]ldür. Gerektiğinde, sonuç]ar madde ınadde yazılabilir.Tez çalışmasmı yapan kişinjn,
kendinden sonra aynı konuda ya da ilgili konu]arda çalışacak kişilere veya başka kuıum ve ilgililere
iletmek istediği önefiler varsa, bunlaİ önerileİ başlığı altında yazılabilir. sonüç]aI ve öneriier bir arada

da işlenebilir.

Kaynaidar

Madde 22J'KAYNAKLAR' başlığı, büyük harflerle, sayfa üst kenarından 3 cm aşağıya_ ve

o4alanaıak yaa!m3](ıİ (Şekil 7).Kaynakların gösterilmesi ve Kaynaklar dizini (EK 12) ya^m plan
liayıraklaı formatına uygun olmalü ve her kayıagın yazaIlafinın tijmünütl adı, başlığı, kitap ya da dergi
adl, basüm ylIı ve sayfası belirtilmelidir. Kaynaklar]n tümü (kitap, dergi makalesi, vb.)aynı fonnatta
yazılma]ıdlr ve mutlaka slra numarasl verilmelidir. Her kayıak ayrı bir parag.af oIacak şekilde
yazıImalı ve paragrafaralarİnda 6 nk arallk bırakılmalİdır,
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Gazete makalelerinin kaynak gösterilmesi durumunda, gazete adının ya4lşıra;yayünlandüğı gün, ay ve

yıl ile sayfa ve sütırn numaralarl da belirtilmelidiİ.

Yayımlanmamış tezlerin kaynak gdsteıilmesi kitap ömeğinde olduğu gibidir, ancak yayınevi yerine

hangi üniversitede ne tezi olaİak yapıldığ yazılmalıdır.

internet veya elektronik ortamların kaynak gösteİilmesi: Uazar ya da editör-eğer biliniyorsa)-
(Değişiklik ya da tescil tarihleğeı varsa). Başlık (online, CD-RoM vb.,-yayımlama ortamr. sayfanın
yayımcısı. URL (protokolr/Site/dizin/sayfa) (sayfaya erişilen tarih-Gürı/Ay,^/'ıl) şeklinde olmalıdır,

KAYNAKrAR

Gavlls H. Mıenyc.'.The iİcide.ce ofmali_gnancy in ctroıid

Z, S,t-* i, VogJİ r. Samlç H. Parasitozla ndematoıoı*
buls!lan.Anadoı+ Tıp D.ıeisi,l989ix(2)j7]-85,

Kaynal,larara§nda 6 nk a6İt olnaldtr

Şekil 7. Kaynaklar dizini
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ÖınekIerı

a-Dergi maL?lesi

l. Gaylls H. \,1leny cJ.The incidence ofmalignancy in carotid body tumors.Br J Surg.1983;64:885-9.

|--- Ka} nak]Ar arasında 6 nk arallk otmaltd!r
2. sabuncu i. Mogulkoç T, Sam,ç H,Parasitozların dermatolojik bulgularl.Anadolu Tıp Dergisi.1989;

Xl(2):73-35.

3. MatsuiN, Moriya H, Kitahara H.Athroscopic vefsus open synovectomy in the rheumatoid kİee.
Illt orthop.1 989;13(l): 1 7-20-

4. Diabetes Prevention Program Research Gloup.Hypertension,insulin.and proinsulin in participants

with impaired glucose iolerance.Hypertension,2002;40(5):679-86.

5, Tor M, Turker H,lntemational approaches to the prescription oflong-term oxygerı theraphy[]etter].

Eur Respİ J.2002;20(1):242.

6. chadwick R, Schuklenk U.The politics ofethical consensus finding.BioerIlics.2002;16(2)|iii-v.

b-Kitap bölümü

.- l. Kaya, T.Radyasyon sağlığı ve radyasyondan korunma. iç:Kaya T,editör.Temel radyo loj i tekniğj.
Bıırsa-isıanbul:Güneş ve Nobel Tıp Kitapevleri;l997.s.1 18-137,

+ 2. Meltzer Ps,Kallioniemi A, Trent JM.chromosome alterations in human solid t moIs.In:Vogelstein
B, Kinzler Kw,editörs.The genetic basis of human cancer,New York:McGİalv-Hill;2002.p.93-

. 1 13.

.- 3. warner. wc.General principles of infection. ln:Crenshaw AH,editör.Campbe]l's operative

orthopa.d.c5.8 lh ed.Sı.Loui.:Mo.b1 Year Book: Iq92,p. l l9-] ]0.

I Baskr sayıst birinci ba§kı otmayan

kjtaplarda belirtilmelidir

c-Kitap

1. sutton, D. A teıtbook ofİadiology and imaging.Edinburgh:Churchill Livingstone; 1987.

2. Youmans JR. Neurological surgery.2nd ed.Philadelphia:W.B.Saunders Company;1982.
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d-Tez

1. Eşiyok B.oSmangazi Üniversilesi Hastanesi'nde T,C.K,456,Maddesi Kapsamında Dii7enlenen

AdLi Raporlarün Adli Tlp Uygllamaları ile Karşllaştırılmast.Adli Ttp Anabilim DaIı Tıpta
Uzmanilk Tezi,osmanga,,i Üniveısite,i Tıp Fakülıesi.Lski.ehir.200].

e-cazete

3. Tynan T.N'ledical improvements lower homicide rate:study sees drop in assault rate.The

washington Post.2002 Aug 12;Secl.A:2 (co1.4).

f-internet kıynaldari

1. Crawford FM,07/04/2005.speech Before Food and Drug Law Institute [on]ine]Us Food and Drug

Administration.htip://ıwvw.fda.gov/oc/speeches/2005/fdli0407 html [09/05/2005].

g-Elektronik ortamlar

,+, Anderson SC. Poulsen, KB.Anderson's electronic allas of hematoio§[CD-RoM]|Phi]adelphiaI
Lippincoft :willi"ms and WiIlins:200].

h-AudiovisuaI materyal

7. Chason Kw, sallustio S,Hospi|al preparedness for bioterrorism[videocassette].secaucüs(NJ):
Network for ContinuingMedical Education;2002.

ı-Söz!iik ve benzeri kaynaklar

3. Dorland's ilhısrated medical dictionary, 29th ed.Philadelphia:W.B Saunders;2000-Flamin;p,675,

Ekler
Madde 23-Tezin ana bölümleri içinde yer a]maları halinde konuyu dağıtlcı, okumada sürekliliği

engelleyen nitelikte ve dipnot Öİarak verilemeyecek kadar uzun olan aç*lamalar bu bölümde

,.iiı."jidi.. Bu bölümde yeı alacak her bir açıklama içiı uygun bir "başlık" seçilmeli ve bunlar,

sunuş sırasına göre EK 1, EK 2, EK 3, .,. şeklinde adlandrılmalıdır. istenildiği takdi.de tez sahibinin

kısa özgeçmişi de bu kısmün sonuna ayri bİ ek numarası verilerek eklenebilir,

Metin içinde eklere yapılan göndermeler (Bkz, EK ..) şeklinde olmalıdır.

Her bir ek bölümü, sayfa başı yapılarak baş|amalt ve sayfa numaraları, bir önceki bölümün sayfa

numaralannı izlemelidİr. Ekler, "iÇINDEKİLER" dizininde sırasıy|a ve eksiksiz olarak verilmeli,

ancak Sayfa numaraları gösterilmemelidir.

Diğer Etlter (Bilgisayar Disketi, cD-RoM, Video Kaset vb.)

l,ltadde 24_Araştma ile ilgili olarak boyutlarl, nite]ikleri ve/veya kapsamlarl rüedeni ile tez ile biİlikte

sunulamayacak mateİyal tezden ayrı olarak "EKLER" başlığ1 altında ve aylt bir kapak veya uygun bir

zarfya dikutu içerisinde verilmeiidir. Bunlarln üst kapak ve sayfa düzenitümüyle tez kaPağyla aynı

olmalıdrr.
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T€zlerin DeğerlendiIilmesi

Madde 25-

Tezjüİisi iiyeleri tezleri değerlendiri*en aşağıdaki kiterleri gözönünde bulundunrrlal.

A-Sunum
okuyucu tezi hiçbir güçliikle karŞılaŞmadan okuyabilmelidir, Metin, açlk ve anlaşılabilir olmalıdlr.
Metin. keIime açısından ekonomik olalak tasar]anmalıdlI. Gefeksiz tekarlardan kaçınılmalIdıI.

Okuyucu, metin içinde aiıfyapı]an tablo, resim ve grafikleri koiaylıkla bulabilmetidir.

Kaynaklar dizini eksiksjz ve doğru olmalıdür. Kaynaklaİın güncel olmasına dikkat edilnıe]idir.

B-Bütünlilk
'fezin bütiinlilk göstermesi çok önemlidi.. Bu yüzden, tez böliinleıi birbirlerine belirli bir mantıksal ve

analitik bütün]i]k ve aküş içinde bağlanmalıdrr.

c-Özgünliik
Tez.uzman]ık daLı ile ilgili oıiiinalliği haiz,bilimsel ve yayınlanabilir bir inceleme ve araşllrma

niteIiğinde olmalüdır.Tezin esastnı oluşturan inceleme ve araştlrma ve bu inceleme ve araştfmanrn
metin haline getirilmesi aday taralından yapılmalıdrr.

D-Araştırmaya Neden olan Problem

Araştl[maya neden olan problem "Giriş" bölümünde kısa ve açlk olarak tanlmlanmalldır. Bu slrada bu

problemin çöZümüne yönelik olarak test edilecek varsayümıar Ye/veya cevaplanması düşünülen

sorular da belirtilmelidir.

E- Genel Bilgiler
Burada tez konusunda daha önceden var olan literatiir bilgileri, yapılan çalışma bağlamııda gözden

geçirilir- Bıı bölüm liteİatiir bilgilerini gösteren bir katalog tarzında olmamalldtr. Mevcut bilgileJ
analitik ve eteştirel bir yaklaşımla incelenir. Konu ile ilgili sorürnlar saptanlr, Çözüm önerileri "GlRIŞ"
bö]iimiinde belirtilen çalışmanln amact, varsaylmlall ve kapsamı dogrultüsunda değerlendiriljı. olası
varsaylmlardan hangilerinin bu tez kapsamlnda test edileceği anlatıiır. Literatiir bilgileri derlenerek,

amaçlar ve kul]anılacak yöntemler arasıİda neden-sonuç ilişkisi kurulur,

iyi bir genel bilgiler bölümü, ktsa ve özlü olmalı, bünun yanlsıra okuyucuda ilgi uyandırmalıdıı, Bu
yıra"n, t", konusu ite doğıudan ilgili çalışmalara mutlaka yer verilmeli, konu için çok onemli

ol.oyun ,"yn konu dışı çalışmaiardan kaçınılmalıdıı, Kullanılacak bilgi oıljinal kaynağından

cdinilıneli, bu amaçla ikincil kaynaklar kullanılmamalıdır.

F-Gereç ve Yöntem (Bircylerve Yöntem)

Araştlrmanln amacına ulaşmasınl sağlayacak veri tipinin ne oldlığu ve bu verinin hangi yöntemlerle

top]andıgl bir plan dahitinde ve aynnttl! olarak verilmelidir. En uygun yöntem]erin kullanımı her

,u.un *ii.kiın olmadığı için seçilen yöntemleİin, üstün]ükleri Ve yetErsizlikleri belitilme]i ve

seçilme gerekçesitaıtışılıİralıdır. :
Yapılan analizler, araşttmaya ' neden olan problürmin çözümü ile ilgili olarak ileri sürülen

varİayımların test edilmesine ve/veya sorulann cevaplanmaslna yönelik olmalldır,

verilefin değerlendirilmesinde kullanılan analitik yöniemlelin seçilme gerekçeleri ve y€terlilikleri
(varılması isienen amaç açIsından) tartlşülmalıdır. Değerlendirmelel sırasmda ortaya ç*an p,oblem]el

belirtilmelive onlann hangiyaklaşım(lar)la çözüldüğü açüklanmalıdr.

Adaylar veri analizi sırasünda daha önceden öngörülemeyen özellikleri fark edebilıne]idirler.

Adaylar güvenilirlik ve tarafsızhk konusunda hassasiyet göstermelidirler.

canlılarda (insanlar y3_clt9Jyasle9_Japtıg_L.l_!iglqz!_e_İ_g9,Eşk!şehir 9sİ!ıan_gazi Üniversitesi

T_ ü]ESiEt{@L{ı;j ,"_ıv:ırdue§:_c".aE,_4!,E. !9'ür9:_":ü_k":ı:ı!gn'1y..ıeılı
ı e numaracınrn vazrlması zorun|udur.
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G-Bulgular
Yazar, çallşmasında elde ettiği bülguları belli bir önem hiyerajşisi jçinde veImeli ve analitik bir

* bütiin]ük içinde sunmalldır.

İstatistik yöntemleıi ve verilerin sunuş biçimi ulus]ararasl yayln staDdaltlarına ııygun olmahdır.

_ Tablo, şekiive diğer görsel malzemeler amacna uygun şekilde ve sayıda ha7ırlanmalİdır.

H-Tarhşma
Tez çalışmasrnın, o araştnna alantna yaptığI katkllaİ değerlendirilmelidir-

- Adaym kendi çalışması ite genel bilgiler bölümünde ve.ilen çal§malar akilcı bir baklş açısı ile
karşılaştrıImahdr.
Ana bulgular, kuıamsal ve uygun olduğu durumlarda uygulama açısından tanışılmajıdIr.

. Tartışma bölümünde araştrma sürecinin biitiinüne ait düŞünceler de yer almalıdıİ. Böylece adayln tez

çal§ması siiresince neler öğrendiği aniaşllr,

Tez çalışmasının araştırma plantnIn ve kullanılan yöntemlerin yetersizliklerinin elde edilen bulgular
* 

§ığında tartışıtdlğL diğer seçeneklerin ve/veya kullanülabilecek ilave yöntemlerin belirtildiği bir kls1m

tartışma bölümü içinde yer almalıdıı, Araştırılan konuda hala aydınlatllması gercken noktalar varsa

belirtilmelidiı.

|,

l6



EK 1.Tez Planr ve Başlrk NumaralandrrEa si§temi

]

i

]

BoŞ SAYFA
İÇ KAPAK SAYFASI
TEZ KABUL VE ONAY SAYFASI
TEŞEKKÜR
öZET
ABsTRAcT
İÇINDEKİLER
sIMGELER vE K lSA Ll MALAR DiZİNi
ŞEKiLLER DİziNİ 

.

TABLOLAR DIZ]NI
1. GiRİŞ
1.1. .,..................
1.2. .,.,.,.........,........
1.3. ........,...........
1z.

2. GENEL BİLGİLER
2,1. .....,.............,
22 ..-.-.-.............
2 3. .._._.....................
2.4. ....,............-.
2.5. ..,........,..,....
3. GEREÇ VE YÖNTEM VEYA BiREYLER VE YÖNTEM
3.1. .........................
3.2, .....,...................
4. BULCULAR
4,|. .......,.,,........ "n 

,

4.2. .......,............

4.4. ....................
5. TARTIŞMA
5.1. .....................
5.2. .......................
6. soNUÇ VE ÖNER1LER
KAYNAKLAR
EKlER
BoŞ SAYFA



EK 2:Dl§ Kapak sayfası or!eği

i

j
]

l

T.c.
ESKiŞEHiR OSMAt\GAZI İNi VERSiTtSi

TIP FAKÜLTESI
l

q

l

SES KISIKrIĞI NEDEM}I-E
BAŞVURAN VE 24 SAATLİK PH

MONİTORİZASYONUNDA REFLU
SAPTANAN }IASTALARDA

MEDİKAL TEDAVI SONIRASINDA
SEMPTOM, FİZİK MUAYENE \aE

AKUSTiK SES ANALiZi
PARAMF.TRF.LERiNDEK1

DEĞİŞiKrİKLERlN
ARAŞTIRILMASI

Dr.Fazilet ALTIN

'".

Kulak Büun Boğaz Hastallklan
Anabilim Dalı

TIPTA UZMANLIK TEZİ

ESKİşEHiR
2006

)

]



EK3:İç Kapak Safası Örıeği

T.C,
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSiTESi

T]P FAKi]LTESİ

SES K]S]KrIĞI NEDENİ\aLE
BAŞVURAN VE 24 SAATLiK PH

MONiTORİZASYONUNDA REFLU
SAPTANAN I{ASTALARDA

MEDiKAL TEDAVi SONRASINDA
SEMPTOM, FiZiK MUA\aENE ].E

AKUSTiK SEs ANALİZi
PARAMETRELERl\DEKi

DEĞiŞiKLiKrERiN
ARAŞTIzuLMAS]

Dr Fa7i]et ALTTN

Kulak Buıun Boğaz Hastahklan , , . ,

Anabilim Dalı
lIPTA UZMANLIK TEZI

TEZ DANIŞMANI 
_

Prof.Dr.Erkan N.OZUDOGRU

ESKİŞEHİR
2006



EK 4:Tez Kabülve onay sayfası Örneği

1

l'

TEZ KABUL VE ONAY SAYFASI

T.C.
ESKiŞEHiR oSMANGMl ÜNlvERslTEsi

TlP rAxüLTEsi DEKANLlĞtNA.

Dr.Fğilet ALTIN'a ait "ses kısıklığı nedeniyle başwr ve 24 saatlik ph
mönitorrdyonunda reflu saptmm hdtaldda nedikal tedavi son.asında semptom,

fizik muayene ve alGstik ses analizi pammelrebnndeki değişikliklerin araşhnlnğsİ'
adlı çallşma jülimiz taİafından Kulal Bu n Boğğ Hastahkları AnabilicDdlı'nda
Tüpta Uzmanlık Tezi ohek oy birliği ile kabul edilmiştir.

Teih:_

Jü.iBaşkrt Prof.Dr.M.cem KEÇiK
K.B,B- Anabilim Dalı

ProtD..Erkan N.öZüDOĞRU
K.B.B. Anabilim Dall

Doç.DiArmağm iNCESULU
K,B.B.Anabiljm Dalı

iF,.;

linzaüy"

üy" i&a

Eskişehk osDmgazj Üniversitesi Tıp FakültesiJ
!€ l l/0l Şay ı Kar"rıyla ona/rn§İr.

2,tr cİn

ProtDr.E_fol GÖKTÜRK
Deka



EK 5:Teşekkür Sayfası Örueği

TEŞEKKÜR

Eskişehn osmegği Ünivesitesi Kulat Bufun Boğaz Hastaiklan Anabi]io Dahnda
yaPnış o]duğum lzmaılık eğitimin süresince bilgi ve deneyimleri ile yol 8österen sayın
hocalanm ProıD.Etre CINGi'ye. Pıot Dr, M. Cem KEÇiK'e, Pıot Dr. Erk
§-.öZüDoĞRU'yA Prot Dr. Cema! CiNGi'ye, Doç. Dr. Armağm iNCESULU'y4Y.d.
Doç. Dl. Hfdi \ AKll'ya Yıd Doç },l.Kezban cÜRBÜZ'e. 1.1 n:Pim'/d.
btrlikteçal,şığım meslekaşlanm op.Dr.E.ElifALTID]TAŞ'4op,Dr.Murat BEKTAŞ'4op
Dl.S€vitay KUÇUK'e,op,D_.,Ali DULUM 4 op.Dr.H do sEKtLI
KoYUNcU'ya,op.Dr.Pınar YAGMUR'a: çallşfta a.kadqjarını Dr. Ercan KAYA'ya,Dl,
Önder IHVAN'4 D., Bekl€n sami ÜRE'ye,D..A]aekin YAZ'a, Dr. Metin ERDiNÇ'e, Dl.
M özgü PiNARBA§LI'ya ve Dr,Özge KURT'aj qTıca tezimin htatiklerinin
hrırlanmasnda bana yedımo ol Biyoislatistik Anabilim Dal, Başkm! Prot Dı.K@In
ÖZDAMAR'a ve Araşl,.ma GörevlGi E.tuğruI ÇoLAK'a yddınlan ae deslekleri için
teş.kku. ederin-Eğitim ve ö8rcnim hayahm bo)Dnca İıaddi ve mmevi olfuak vdllklelnl
hel zamaİ yrımda hissettiğim ailene sonsuz sev8i ve şükelarjml sunanm,



EK 6:Özet Sayfası Örneği

öZET

Alıln. F. ses kıslkllğl nedeniyle ba)l u..n !e :4 "9ıliA 
ph

m o n i ı o r i l . s J o n u n d a .irı, *rpl"nrn hrsl9lard. nedikal ted9ti
sonrasın.la semplon, fiz'k rnuay.n€ ve akustik ses aİalizi
D a r . m t t r e l e r i n d e k i d.ği!iklikterin a r a ! ı | r l l m ı s l . E s k iş e h i r
bsmanpazi Üniver.iüe5i l tp fsl,üllesi KulaL Burun BoAa/
u,,i"i,iı"., Anabilim D2tl T;pta L/manl,k TĞli.LrLir,hir,z006,Bu
çalışma. 26.2.200.1-1.5,200j lalih]e.i alasnda çeşilli ses şika}etleİi iIe

degeılendİilen ve 24 saatlik pH nonjtoıizd}onu sonuclnda LFR anısı konu16 23 h6ta
(2i toesi kadin, 2 1mesi elkek. odalma yas. 43.08) ile yaprlm§t,LlFR ta sı koNlan
ılasıalraa yaşam le diyet ııodifikasyonİı sotrasında ilk 2 ay yiiksek doz üygulanan PPI

tedavisi hasB]annn semptomleıni azalm§. fakal tam iyileşme 6 aylük ıedavi son'a§nda

olduğ! görülmüştü.. Bu nedenle antiEf]u tdalinin 6 aya kadaİ d am etmesi gercktigi

aışıiiııiii.rıoaiaroa uygllanan m€dikal tedavinin semptoırrld iizerindeki Etkisini takip

el;eke kullamlan RSi lop]am puanlafının tedali oncesi odalaması 20,7J olank
bulunurken, 6 ayhk PPI 1edavisi 5onr6ında bu değerin 4-34 olduğu te§lit

edildi.Hastalann ieleSkopik laıengeal bulgu]aının değerIendirilmesinde kullanılan

RSS'da elde edilen RSS toplan pumlan.ln oılalanası t€dali oncesi l5,00, ledavini,2,
ayünda jse 5.2l ve tedavinin 6. aytnda ise 1.17 ola.ak tespn edildi.Hirano İJiteneri göz

ö;iünde buüundufuıdak oluşfu.ulM vjdeoldengos1Ioboskopik d€ğerlendimc fo,n!
;ncelemesi sonucuda lrene;al ilİitasyon buIgulnnü. 6 ay §onunda düzeIdiği ieşii
edi]di,ses şikayetle.i oh LaR hl<a]dııda ses kalitesinde değişiklik]erin olduğu Ye bu

değis:kliLlcri; lalenseal illi.d,ronb.lgU'cnıleiir\iliolduğJdütünüld1 SemPIOm\e

ı,l.'niiqı »ieşmc ;e b:İlil(e hasüam ses kalile,inde de dil/(l-e olJJg_, b-

2,5 cm

düzelmenin akuslik ses aıalizi pdmet.elerine de }ansldüğı bulundu,sonDc olalak

ozeIlikle profesyone1 ses kull;nlcıla baİa o1mak üze.e LIR hdtalannda sk
eğ.üi"r r"'y"ş^. rdi".i.i ciddi d€r.cede elkileyen leflüye bağlı §e§ değişiklik]einde,
Loavi ettinıiginin takibinde objektif ses anaIizjnin elkin !e faydalü oldUğunu

düıhieheji/ 
v

Anaİlİ Kel.mele.: lde-eo,Jtneea, lenU. objehil,e, mdlil;. ses la'ilfs:. d
, 'deolden eos ,ooo.l,oP: 

ll

Destekleyen Kurulİılar:valsa }'d!lacaktr



EK 7:İogilüce Özet Sal,fası Örneği

,-1
1']

symPtoms, physicrlfindi.gs

ABsTR{cT

Altln,F. Evıluıtion ot changing in
and acouslic voice measur€m€nt§ afte. medic.I tr€alnent in
p.tieİts apptied due to hoarseness and dİagno§ed "refluİ" bI
24 hoür ph meter. Eskişehir osmıngazi Uriv€rsity Fıculty of
]tIedicin.,uedical speciaIily Thesis in D!part6ent of Ear Nose
Thrort,Eskişehir,2006,In dris stldy,23 patiena (2l feftale,2 male, mean age 43.08)
$,ho we.e evaluated beAr€en 26.2.200,1-1-5.2005 with som. voice prcblems od diagnos.d
as 'Laryngopharyngeal Ref]ux Disease' by 24 ho!ı PH mooitorjzation were inc]uded.In
ıhese paıienls.2 nonths treatme.t with "lrolon Pump Inhibitol' al lvell as dietary and

lifesty]e nodification diminished symptoms alüough comPlele recovery *6 se€n aft*
1he end ol 6 nıonlhs lreahent together with dielary and ]ifeslyle modification.For
doclnentation of symptoms chan8ing, 'R€flt\ s}nptom lndex" ıvas used. The İrean
lalue of total scor€s ol patients before treatment lvas 20.73, aftel 6 moıths it wal

25cm

ased to valu€ oi4.]4.Telescopic laryngeal findin8s ofpalienıs Ne.e evaluated by use

of'Reflux Finding§ Score". Th. mean value of lotal sco.es of Patients befo.e t.eatment

ılere ij.00. ıfler 2 months tleatnent 5,2] a.d after 6 monıhs lreatnent
].l7-"Videolarynsost oboscopic Examination Fo.m" was composed by using Hi.anol
c.ilclias. After 6 monlhs featrnent, it has bcen estimated tha! findings ol laryngeal
iüitation due to !e{]uİ inproved.In patients wilh reflu\. it rvas thoüght thatvoice prcblens
\verc relaled üvilh lalyngeal iİİilation. while impıovemenı in s},mptons and cljnical
İnülings, implovemenı in !oice quality çalseen and denonslaıed by means ofaqustical
\oice anllysis pafameıeE.As a.esulı, alüough n i§ inpoütet especially in pati€nü $,ith

polesionalvoice usels, voic€ problen§ are se.n in all patients lvjth refluİ di§ease and

ellect qıralİy oflile. Al the end olstudy. w. conctuded tha! objecliYe voice analysi§ is
good 1oolfo. follo\! up these Patients.

Key wo.ds: l.§,nsophaD ngeal reaux, vOice qDalily, objective voice analysİ,
viceola.yngoslroboscoPy

Suppoded b) (Destekle)e. tafumlü vüsa yDIlacalnr)



EK 8:İçindekiler Diziıi Örneği

Gerektiğinde birden fazla sayfaya yazılabilir



EK 9:Simgelerve KısaltEatar Dizini Örneği

ı

t_

L
l
l
i._

',
1\

SIMGELER VE KISALTMALAR

)L,,,og A!ruPaBilliği
.^va \ tsık hlzı

^ıF DsÖ Dünrasağl,|r Öıgüı:
{r ı Ilekans

GKÇ Gelişimel Ka]ça Çıkığı

:y 
iyi Kliıik Uygulmalm

Rss Reflu Saptma skoru
SÇY stbdan Çalışna Yöntemleri

ı standat Hata

|i]| ,,, ",



EK 10ıŞekiller Dizini Örneği

:

t_

L

t

l

L

I

l

I

I

L

I

L

L

l_

ŞEKrLLER
ir

sa} fa
,|

1.1

.15

2-5 cm

Akul ilaç etkisinin zamanagğıe seyri ve etki-zano althdaki alan
Kohon çal§maldnda hdtalık-mru kalma ilişkisinigöste.en 2x2 gözlü çizelg.

iki §eçenekli son çizelgesinin ve.ile.i.e gö.e düzenlenen toplu i*emeğİi

Çaprz-geçişli bir denemenin zamana göre a]i§ şen6i 41



EK 11:Tablolar Dizini Örneği

L

L

L

I

TABLoLAR .^.,A<-
1-1. videolareneoskopik değe.lendime bülgıtla.ınün istatiksel kafşıl§tınlndl l7 2.5cfu

2.6. semFomlaJın tedavi ölcesi ve son6l istatikel değe.ıendinneteri 3'I



. EK 12ıKaynaklar Diziıi Orneği

!

L
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3cm

1,NAKLAR

l. Loughlin cı Koufinan JA.Pa.oxysmat laryngospasm §eondary to

., Gastıoesophageaı reflux.Laryngoscope.1996;ı06:1502_5.

2, Napierkofski J, Ş'on8 KH.Extresophageal manifestations of GERD.- 2, Napierkofski J, Ş'on8 KH.Extresophageal manifestations of GERD.
+ AmJ Med sci.200]; ]26:285-09

4cm ] 2.j cm

3. Ylitaıo R, LiDdestad PA, Ramel s.symptoms, laryngeal finding§, and 24-hour

_ pH ıionito.ing in patieıts with suspected gastroesophago-lharyngeal reflux.

Laryngo5coPe.200I;l l(l0):I735-4l,


