
 

 

MaSCo ’19 ÖZET YAZIM KURALLARI 

 

1. Özetler giriş-amaç, gereç-yöntem, bulgular, sonuç ve anahtar sözcükler şeklinde düzenlenmelidir. Bu 
formata uygun özet örneğini https://marmarastudentcongress.com/kayit-2/katilim-sartlari-ve-basvuru-akis-

semasi/ adresinde bulabilirsiniz. 

2. Özetler, başlık ve araştırmacıların ismi hariç 300 kelimeyi geçmemelidir.  

3. Özetler, hem Türkçe hem İngilizce olarak mascobildirim@gmail.com mail adresine gönderilecektir. Mailin 

konu satırına çalışmanın adı yazılmalıdır. Dosya adı, sunumu yapacak katılımcının ismini belirtir şekilde 

düzenlenmelidir. Ayrıca özet dosyasının sonuna düzeltmeler için size geri dönebilmemiz adına telefon ve 

mail adreslerinizi ekleyiniz.  

4. Yapmak istediğiniz sunum türünü (poster ya da sözlü sunum) olarak özetinizin altında belirtiniz. 

Değerlendirme Kurulunca, sözel veya poster sunumu olarak gönderilen çalışmaların sunum şekillerinde 

değişiklik yapılması talep edilebilir. 

5. Tüm noktalama işaretlerinden sonra bir boşluk bırakılmalıdır.   

6. Özette kısaltma kullanmaktan kaçınınız, olan tüm kısaltmalar özette ilk geçtiği yerde (parantez içinde) 
belirtilmelidir. Sonraki kısımlarda sadece kısaltma olarak ifade edilebilir.                                                                                      
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7. Özette referans kullanmayınız.  

8. Özet başlığı çalışmayı yansıtmalıdır. Başlık TAMAMI BÜYÜK OLACAK ŞEKİLDE yazılmalıdır.  

9. Yazar isimleri Soyad A. şeklinde yazılmalıdır. Birden fazla ismi olan yazarların Soyad AB. şeklinde isimlerini 
yazmaları gerekmektedir. İsimlerin sırası araştırmaya gösterilen katkıya göre yazılmalıdır.  

10. Kurumlar her yazar isminden sonra (*) ile belirtilmeli, farklı kurumlar yıldız sayısı arttırılarak yazılmalıdır. 
Kurumlar yazarların altında açıklanmalıdır. 

11. Giriş ve amaç bölümünde problem ortaya konularak çalışmanın amacı belirtilmelidir.  

12. Gereç ve yöntem bölümünde çalışma yöntemi iyi belirtilmeli, gereçler tanımlanmalı ve amaçlanan verileri 
toplamaya uygun olmalı, gerekli tanımlayıcı bilgiler verilmeli, varsa kontrol grubunun nasıl oluşturulduğu 
belirtilmeli, anlamlılık sınırı ve uygulanan istatistiki yöntemler açıklanmalıdır. Etik kurul onayı gerektiren 
bir çalışma ise, etik kurul onayı ve yerel komite belirtilmelidir. 

13. Bulgular bölümünde araştırmanın önemli bulguları sayısal verileri ile belirtilmelidir. Anlamlılıkları parantez 
içerisinde kullanılan testle (t-testi, p<0,05) beraber yazılmalıdır. 

14. Tartışma ve sonuç bölümünde araştırmada vurgulamak istenilen ve bulgularda bahsi geçen sonuçların 
önemi yazılmalıdır, bulguların özeti yapılmamalıdır.  

15. Özetlere en az üç anahtar kelime yazılmalıdır. 

16. Özetlere tablo ve grafik eklenmemelidir. 
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