
 

Davetli Konuşmacı Metni Kuralları 

1. Davetli konuşmacılar metinlerini özet ya da tam metin şeklinde yollayabilirler.  
2. Özet gönderilecek metinler, bölümsüz ve 600 kelimeyi aşmayacak şekilde gönderilmelidir. Özet 

metinler şu bilgileri içermelidir. Başlık, yazar adı-soyadı (ilk harfler büyük, unvan, kurum adı, 

iletişim e-postası ve özet metin. Kaynak sayısı en fazla 15’dir.  

3. Özet ve tam metinler MS Word (docx) biçiminde, A4 ebadında (21 cm x 29,7 cm), dikey, kenar 
boşlukları 2,5 cm bırakılarak yazılmalıdır. 

4. Gönderilecek metinler 12 punto, Times New Roman yazı karakteri kullanılarak, tek satır 
aralığında ve paragraflar arasında 1 satır boşluk bırakılarak yazılmalıdır. 

5. Tam metinler şu bilgileri içermelidir. Başlık, yazar adı-soyadı (ilk harfler büyük), unvan, kurum 
adı, iletişim e-postası ve tam metin. Tam metin için en fazla kelime sayısı kaynaklar hariç 3000, 
kaynak sayısı ise en fazla 30’dur. Metin içinde birinci derece bölüm başlıkları büyük harfle ve 
koyu olarak, ikinci derece ve diğer alt bölüm başlıklarında her sözcüğün ilk harfi büyük harfle ve 
koyu olarak yazılmalıdır. 

6. Metinlerde Makalelerde, Türk Dil Kurumu'nun Türkçe sözlüğü veya http://tdk.gov.tr/ adresi esas 
alınmalıdır. 

7. Şekil, resim, tablo ve grafikler tam metnin yazıldığı Word dosyasının içine, makalede işleniş 
sırasına uygun olarak numara verilerek, ilgili yerlere yerleştirilmelidir. Şekil, resim, tablo ve 
grafikler metin içinde geçtiği yerler ilgili cümlenin sonunda belirtilmelidir. Kullanılan kısaltmalar 
şekil, tablo ve grafik altında açıklanmalıdır ve şekil altı açıklamaları eklenmelidir. Daha önce 
basılmış şekil, resim, tablo ve grafik kullanılmış ise, yazılı izin alınmalıdır.  

8. Metin içinde geçen kısaltmalar, kelimenin ilk geçtiği yerde parantez içinde verilmeli ve tüm metin 
boyunca o kısaltma kullanılmalıdır. 

9. Kaynaklar ana metin içinde kullanılma sırasına göre rakamlarla üst karakter olarak gösterilir. 
Altı ve daha az sayıda yazarı sayısı olan kaynaklarda yazarların tamamı yazılır; yedi ve üzerinde 
yazar sayısı olan kaynaklarda sadece ilk üç yazarın adı yazılır, diğerleri “ve ark” şeklinde 
belirtilir. Dergi isimleri için Index Medicus kısaltmaları kullanılmalıdır. Değerlendirme 
aşamasında olan makaleler kaynak olarak kullanılamaz; bunlar metin içinde ifade edilebilir. 
Kaynak kişi, tarih ve iletişim şekli (varsa e-posta, gönderenin adresini sağlayınız) verilmek 
şartıyla, kişisel düşünceler kaynak olarak gösterilebilir. Kaynaklar Tıbbi Dergiler Uluslararası 
Editörler Kurulu tarafından tanımlanan şekliyle sıralanmalıdır.  
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