14. Marmara Tıp Ulusal Öğrenci Kongresi
Özet Yazım Kuralları
Sadece özgün araştırmalar kabul edilecektir. Derleme ve vaka
sunumları kabul edilmeyecektir.
Genel Kurallar:
1. Özetler tüm Türkçe yazım kurallarına uygun yazılmalıdır.
2. Özetler 300 kelimeyi geçmeyecek şekilde yazılmalıdır.
3. Tüm noktalama işaretlerinden sonra bir boşluk bırakılmalıdır.
4. Özette kısaltma kullanmaktan kaçınınız, olan tüm kısaltmalar özette ilk geçtiği yerde
(parantez içinde) belirtilir. Eğer parantez içinde tekrar parantez gereksinimi var ise
(parantez içinde [parantez] olarak) yazılmalıdır.
5. Cümlelere rakamla başlanmamalıdır, bu durumlarda sayılar yazıyla belirtilmelidir.
6. Özette referans kullanmayınız.
7. Kısa çizgi (-), kelimeleri ön ek veya ard eklerle birleştirmek için uygun olduğu
yerlerde kullanılabilir.
8. “Araştırmamızın amacı...yaptık” gibi etken yapılı cümleler yerine, “Bu çalışmanın
amacı...yapılmıştır” gibi edilgen yapılı cümleler kullanılmalıdır.
9. Anlamlılık belirteci “P”, küçük ve italik “p” olarak yazılmalıdır. Özette tüm anlamlı
bulguların değil, çarpıcı bulguların yeri vardır.
10. Lütfen verinizin dağılımının normalitesini kontrol etmeden parametrik testler
uygulamayınız. Metodda kullandığınız istatistik testlerinde bundan bahsediniz.
11. Ondalık ayrımlarını nokta ile değil virgül ile yapınız.

Bölümler:
1. Başlık ve Yazarlar:
o Başlık TAMAMI BÜYÜK OLACAK ŞEKİLDE yazılmalıdır. Başlıkta
kullanılacak noktalama işaretleri Türkçe yazım kurallarına uygun olarak
kullanılabilir.
o Yazar isimleri Soyad A. şeklinde yazılmalıdır.
o Birden fazla ismi olan yazarların Soyad AB. şeklinde isimlerini yazmaları
gerekmektedir.
o İsimler Soyad A.*, Soyad AB.**, Soyad AC.* şeklinde sıralanmalıdır.
o İsimlerin sırası araştırmaya gösterilen katkıya göre yazılmalıdır.
o Araştırmada çalışmış olan herkesin özette adının geçmesi gerekmektedir.
o Araştırmanın danışmanlarının da yazar olarak adlarının yer alması
gerekmektedir.
o Uzmanlık gerektiren konularda yazılmış derlemeler için yazarların
danışmanları ile iletişime geçilecektir.
o Kurumlar her yazar isminden sonra (*) ile belirtilmeli, farklı kurumlar yıldız
sayısı arttırılarak yazılmalıdır. Kurumlar yazarların altında açıklanmalıdır.
2. Amaç
o Araştırmanız hakkındaki bilgiyi, genelden özele giderek ve araştırmanızın
amacını son cümlede belirterek bitiriniz.
3. Gereç ve Yöntem / Hastalar ve Yöntemler
o Lütfen başlıklardan size uygun olanını kullanınız.
o Araştırmada kullanılmış ve bulgularda bahsi geçen tüm gereç ve yöntemleri
açıklayınız. Kısaltmalardan kaçınınız.
o Etik kurul onayı gerektiren bir çalışma ise, etik kurul onayını ve yerel komiteyi
belirtiniz.
o Anlamlılık sınırınızı ve uygulamış olduğunuz istatistiki yöntemleri belirtiniz.
4. Bulgular
o Araştırmanızda çarpıcı olan bulguları, tüm sayısal verileri ile (ortalamalar için
standart sapma, anlamlılık ile ilgili tartışmaların yapılacağı yerlerde minimum
ve maksimum, medyan ve mod için minimum ve maksimum) yazınız.
o Anlamlılıkları parantez içerisinde kullanılan testle (t-testi, p<0,05) beraber
belirtiniz.

5. Sonuç
o Araştırmanızda vurgulamak istediğiniz ve bulgularda bahsi geçen sonuçların
öneminden bahsediniz, lütfen bulguların özetini yapmayınız.
o Bulgulardaki anlamlı sonuçların kısa bir tartışmasına yer veriniz.
6. Anahtar Sözcükler
o Anahtar kelimeler Türkiye Bilim Terimleri (TBT)'ne uygun olarak
seçilmelidir. http://www.bilimterimleri.com/ kullanılmalıdır.
7. İletişim
o Özeti gönderen yazar aktif kullanımda olan e-mail adresini ve telefon
numarasını paylaşmalıdır.
o Düzeltme istekleri ve kabuller e-mail yolu ile gerçekleştirilecektir ve zaman
kısıtlaması olabilecektir. Bu kurallara uymamak özetinizin reddine veya
düzeltme isteği gönderilmesine sebep olabilir.

