TAM METİN BİLDİRİ HAZIRLAMA KLAVUZU
Tam metin bildirilerin yazım dili İngilizce veya Türkçedir. Ana metinle birlikte her iki dilde başlık ve
anahtar kelimelerin gönderilmesi zorunludur.
Tam Metin Bildiri Formatı
Makaleler Microsoft Word kullanılarak oluşturulmalı ve her kenarda 2,5 cm boşluk olmalı ve iki
boşluk bırakılmalıdır. Önerilen font “Times New Roman” ve önerilen font boyutu 12 puntodur.
Kaynaklar, makaledeki alıntı sıralamasına göre düzenlenmelidir
Tam Metin Bildiri Hazırlama
Tam Metin Bildiriler, ICMJE- Tıp Dergilerinde Bilimsel Çalışmaların Yürütülmesi, Raporlanması,
Düzenlenmesi ve Yayınlanması için Tavsiyeler (güncelleme Aralık 2017 - http://www.icmje.org/icmjerecommendations.pdf) doğrultusunda hazırlanmalıdır. Yazarların randomize araştırma çalışmaları için
CONSORT kılavuzuna, gözlemsel orijinal araştırma çalışmaları için STROBE kılavuzuna, tanısal
doğrulama çalışmlaraı için STARD kılavuzuna, sistematik derleme ve meta analizler için PRISMA
kılavuzuna, deneysel hayvan çalışmlaraı için ARRIVE kılavuzuna ve randomize olmayan genel davranış
kuralları için TREND kılavuzuna uygun olarak tam metin bildirilerin hazırlamaları gereklidir.
Yazarlar şunları göndermelidirler;
Aşağıdaki formları bildiri@odet.com.tr mail adresine göndermenizi rica ederiz.
Telif Hakkı Devir Formu: Gönderilen yazıyla ilgili telif hakkının Kongre organizasyon kuruluna
devredildiğini bildiren telif hakkı devir formu.
Yazar Katkı Formu
Kapak Mektubu: Editöre, editörün dikkate almasını istediğiniz hususlar hakkında bilgi verir tarzda
olmalıdır.
Başlık Sayfası: Tüm başvurularda ayrı bir başlık sayfası sunulmalı ve bu sayfa şunları içermelidir;
-Tam Metin Bildirinin tam başlığı
-Yazarın/ların isimleri, akademik unvanları ve bağlı oldukları kuruluşlar
-Varsa çalışmaya destek olan kurum ve kuruluş hakkında detaylı bilgi
-Sorumlu yazarın adı, bağlı olduğu kuruluş, adresi, iş telefonu, faks numarası, cep telefonu ve
elektronik posta adresi
-Tam Metin Bildirinin hazırlanmasında katkı sağlamış ancak yazarlık kriterlerini karşılamayan kişilere
teşekkür
-Çıkar çatışması bildirimi. “Çıkar çatışması olmaması” durumunda, bu ifade şu şekilde olmalıdır: “Tüm
yazarlar, bu yazıyla ilgili olarak herhangi bir çıkar çatışması olmadığını beyan eder.”

-Özet: Orijinal araştırma makaleleri için tam metin bildirilerde özet alt başlıklar şeklinde (Amaç,
Materyal Metot, Bulgular ve Sonuç) yapılandırılmalıdır.
Vaka takdimleri için tam metin bildirilerde özet alt başlıklar (Giriş, Vaka Sunumu, Tartışma, Sonuç)
şeklinde yapılandırılmalıdır.
Anahtar kelimeler: Bildirilere konu endekslemesi yapılabilmesi için özetlerin sonunda en az üç, en
fazla beş anahtar kelime eşlik etmelidir. Anahtar kelimeler kısaltma kullanılmadan tam olarak
yazılmalıdır.
Tam metin bildiri: Referanslar ve tablolar hariç olmak üzere tam uzunlukta bir tam metin
bildiri(orijinal araştırma makalesi ve vaka takdimi) için makalenin tamamı 600 kelimeden az, 5000
kelimeden fazla olmamalıdır. Orijinal araştırma makaleleri için tam metin bildirilerin ana metni Giriş,
Materyal ve Metot, Bulgular, Tartışma, Sonuç alt başlıkları, vaka takdimi şeklindeki tam metin
bildirilerin ana metni giriş, vaka sunumu, tartışma, sonuç alt başlıkları ile yapılandırılmalıdır.
Referanslar için sınır 40’tır.

