7. Tıbbi Rehabilitasyon Kongresi Bildiri Özeti ve Tam Metin Yazım Kuralları
BİLDİRİ ÖZETİ
Bildiri özetinde çalışmanın "amacı", "önemi", "gereç ve yöntem","elde edilen bulguları" "sınırlılıkları" “sonuç”
ve "kısa kaynakçası" başlıklar halinde ve açık olarak ifade edilmelidir. Bildiri özetleri, kısa kaynakça hariç
maksimum 300 sözcükten oluşmalıdır. Özette bildirinin başlığı, yazar(lar)ın, unvan(lar)ı, ad-soyad(lar)ı, bağlı
bulunulan kurum, e-posta adresi ve telefon numaralarına yer verilmelidir.
TAM METİN
7. Tıbbi rehabilitasyon kongresi elektronik bildiri kitapçığı tam metin bildiri gönderme kuralları aşağıdaki
gibidir. Bildiri olarak kabul edilecek bilimsel alanlar fiziksel tıp ve rehabilitasyon, ortopedi, romatoloji, spor
hekimliği, nöroloji, aile hekimliği ve genel tıp uzmanlık alanlarını kapsamaktadır. Kongre konuların alan
uzmanlarıyla birlikte; iş-meşguliyet tedavisi terapisti, fizyoterapistler, konuşma terapistleri, klinik psikologlar,
hemşireler rehabilitasyon bilimi ile ilgilenen mühendisler ve araştırmacılar da hitap etmektedir. Yeni tekniklerin
ve tedavi yöntemlerinin etkinliğini ta¬nımlayan araştırma makalelerine yayın önceliği verilmektedir.
Orijinal Araştırma, Olgu Sunumu, türlerinde bildiri gönderilebilir.
Yazım dili Türkçe'dir.
Konu ile ilgili en yüksek etik ve bilimsel standartlarda olması ve ticari kaygılarda olmaması şartını
gözetmektedir. Kongre bilimsel editörler ve yayınevi, reklam amacıyla verilen ticari ürünlerin özellikleri ve
açıklamaları konusunda hiçbir garanti vermemekte ve sorumluluk kabul etmemektedir.
Gönderilen bildiri biçimsel esaslara uygun ise en az iki danışmanın incelemesinden geçip, gerek görüldüğü
takdirde, istenen değişiklikler yazarlarca yapıldıktan sonra yayımlanacaktır.

YAZI ÇEŞİTLERİ
Orijinal Araştırma: Yeni ve önemli, temel veya klinik bilgi sunmaktadır; önceki çalışmaları genişletir ve ilerletir
veya klasik bir konuda yeni bir yaklaşım getirir. Figürler, tablolar ve kaynaklar yazıyı açıklamaya ve
desteklemeye yetecek en az sayıda olmalıdır.
Olgu Sunumu: İlginç olguları, yeni fikirleri ve teknikleri tanımlamaktadır. Figürler, tablolar ve kaynaklar yazıyı
açıklamaya ve desteklemeye yetecek en az sayıda olmalıdır ve kaynak sayısı 15'i geçemez.
TAM METİN HAZIRLANIŞI
Makalelerinizi Türkçe olarak 'doc' formatında gönderiniz.
Kısaltmalar: Kelimenin ilk geçtiği yerde parantez içinde verilir ve tüm metin boyunca o kısaltma kullanılır.
Uluslararası kullanılan kısaltmalar içir 'Bilimsel Yazım Kuralları" kaynağına başvurulabilir.
Özet: Özette çalışmanın amacı, ana bulguları ve sonuçları 300 kelimeden uzun olmayacak şekilde; “Amaç,
Gereç ve Yöntemler, Bulgular ve Sonuç” alt başlıkları altında verilmelidir. Olgu sunumu ve derlemelerin özetleri
300 kelimeye kadar ve alt başlıksız olmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Başlık sayfasına NLM's Permuted Medical Subject Headings (MeSH)'den 2-5 adet anahtar
sözcük yazılmalıdır.
Metin: Makalenin metni "Amaç, Gereç ve Yöntemler, Bulgular, Tartışma ve Sonuç" olacak şekilde alt başlıklar
hâlinde verilmelidir. Metinde yazarların kurumları hakkında bilgi bulunmamalıdır.
Girişte çalışmanın amacı ve gerekçesi özetlenmeli, sadece gerekli kaynaklar kullanılmalıdır.
Gereç ve Yöntemler bölümünde deneklerin seçim yöntemi açıkça belirtilmelidir. Kullanılan yöntem ve
istatistikler için kaynaklar verilmelidir, insan çalışmalarında uygulamaların etik standartlar içinde olduğu
bildirilmelidir.

Bulgular; metin, tablolar ve şekiller ile belli bir sırada sunulmalıdır. Metinde verilen bulgular tablolarda
tekrarlanmamalıdır.
Tartışma'da çalışmanın bulguları aynı konu hakkında mevcut literatür ile karşılaştırılarak tartışılmalıdır.
Çalışmanın yeni ve önemli özellikleri vurgulanmalı, sonuçlar tartışılmalıdır. Gözlemler diğer çalışmalar ile
ilişkilendirilmelidir.
Sonuç'da; Yalnızca çalışmanın sonuçları verilmelidir.
Kaynaklar: Kaynaklar metin sonunda en fazla 15 kaynak olacak şekilde verilmelidir. Kaynaklarda, yazar
sayısının üç veya daha az olması durumunda tüm yazarların isimleri (soy isim, isim baş harfi) yazılmalıdır.
Yazar sayısının üçten fazla olması durumunda ise ilk üç yazarın ismi yazılmalı, sonrasında "ve ark."
eklenmelidir. Kaynaklar dikkatli bir şekilde kontrol edilecek ve yazarlardan tam metinleri istenebilecektir. NLM
Index Medicus'tan alınan aşağıdaki örnekler şekil açısından kullanılabilir. Dergilerin isimleri Index Medicustaki
gibi kısaltılabilir. Lütfer http://www.nlm.nih.gov/tsd/serials/lsiou.htmladresinden "List of Serials Indexed in
Index Medicus"a bakınız.
Kaynaklar için örnekler (Noktalama işaretlerine lütfen dikkat ediniz):
1. Dergilerdeki Makaleler için: Lin PY, Yang YR, Cheng SJ, et al. The relation between ankle impairments and

gait velocity and symmetry in people with stroke. Arch Phys Med Rehabil. 2006;87:562-8.
2. Kitaptan Alıntı için: Underwood LE, Van Wyk JJ. Normal and aberrant growth. In: Wilson JD, Foster DW,

eds. Wiliams' Textbook of Endocrinology. 1st ed. Philadelphia: WB Saunders; 1992. p. 1079-138.
3. Çeviri Kitaptan Alıntı için: Milkman HB, Sederer LI. Alkolizm ve Madde Bağımlılığında Tedavi Seçenekleri.

Doğan Y, Özden A, izmir M (Çevirenler) 1. Baskı, Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi, 1994, p.79-96.
4. İnternet Kaynaklarından Alıntı için: Google Scholar: http://scholar.google.com.

Yazar kaynaklar listesinin doğruluğundan sorumludur.

YAZIM KURALLARI
Lütfen bildirinizi MUTLAKA aşağıdaki yazım kurallarına göre hazırlayınız. Belirtilen kurallara uygun olmayan
bildiriler kabul edilmeyecek ve kongre bildirileri kitabında yer almayacaktır. Özellikle, tablo ve şekillerin
kaymayacak şekilde gruplanması ve kesinlikle sayfa ebatlarını taşmaması gerekir.

Sayfa Yapısı ve Yazı Biçimi
YAZI TİPİ VE BOYUTU

SAYFA YAPISI

Yazı Tipi: Times New Roman

Üst: 2,5 cm; Alt: 2,5 cm

Yazı Boyutu: 12 punto

Sol: 2,5 cm; Sağ: 2,5 cm
Cilt Payı:0; Cilt payı yeri: Sol
Sözcük sayısı: Tam metin maksimum 1500,
bildiri özeti maksimum 300 kelime
Kaynak sayısı: Tam metin maksimum 15,
bildiri özeti maksimum 5

KÂĞIT BOYUTU

PARAGRAF YAPISI

A4

Hizalama: İki Yana Yasla

Genişlik: 21 cm

Girinti: Yok

Yükseklik: 29,7 cm

Aralık: Tek; Önce: 0 nk; Sonra: 0 nk

Hakemlik İşlevi
Hakemler değerlendirme işlevini; makale gönderim sistemi ile gönderilen metinler üzerinde yapacak, gerekli
yorum ve düzeltmeleri aynı sistem üzerinden isteyebileceklerdir.
Materyal Sorumluluk Reddi
Bu kongre kitapçığında yayımlanan yazıların içeriğinden yazarları sorumludur, kongre düzenleme kurulu bu
içeriklerden dolayı sorumlu tutulamaz.
Herhangi bir sorun için lütfen aşağıdaki telefon ya da e-posta ile iletişime geçiniz:
Telefon: +90 312 491 88 88
Faks: +90 312 491 99 89
E-posta: tibbirehabilitasyon2020@valor.com.tr

