
BİLDİRİ GÖNDERİM KOŞULLARI 

Bildiri başvuruları sözlü veya poster olarak iki grup altında yapılacaktır. 

Bildiri sunum şekli (poster/sözlü sunum) belirtilmelidir 

Sözlü bildiriler tam metin olarak gönderilecektir. Poster bildirilerinde sadece özet 
yazılmalıdır. 

Bildiriler mersinpediatrigunleri@gmail.com adresine e-posta şeklinde gönderilecektir. 

Bildiri tam metinlerinin son gönderim tarihi 28 Şubat 2022 Cuma olup, bu tarihten sonra 
gönderilen bildiriler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

Gönderilen bildiriler Bilimsel Danışma Kurulu tarafından değerlendirilerek, kabul mektupları 
ve sunum biçimi (sözlü/poster) 11.03.2022 Cuma tarihine kadar başvuru sahiplerine 
iletilecektir. 

Sözlü bildiriler tam metin olarak Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi’nde ek sayı 
olarak yayınlanacaktır. 

Bildiriler (Sözlü/poster) aşağıdaki yazım kralları dikkate alınarak hazırlanacaktır. 

Sözlü Bildiri Yazım Kuralları 

Yazı gönderilirken başlık sayfası ve ana metin olmak üzere iki ayrı dosya halinde 
gönderilmelidir.  

Ana metnin kör olarak hazırlanmasından yazar sorumludur. Lütfen değerlendirme metnini 
hazırlarken, metnin yazar ve kurumları tanıtacak bilgileri içermediğinden emin olunuz. 

Ana metnin bölümleri aşağıdaki gibi olmalıdır: 

Türkçe başlık, Öz, Anahtar kelimeler, İngilizce başlık, Abstract, Keywords, Giriş, Yöntem, 
Bulgular, Tartışma, Teşekkür (var ise), Kaynaklar, Tablolar, Şekiller, Fotoğraflar, Resimler. 

Yazılar, standart A4 (21X29.5cm) boyutlarında dört kenarından 2.5 cm boşluk kalacak 
şekilde, Cambria yazı karakteri, 11 punto ve çift satır aralıklı olarak MS Word programında 
yazılmalıdır. 

Sözcük sayısının özet ile birlikte (Başlık sayfası ve kaynaklar hariç) 4000 kelimeyi, tablo, 
şekil, fotoğraf ve resim sayısının toplamda 5’i ve kaynak sayısının 30’u geçmemesi önerilir. 
Özet Bölümü 250 kelimeyi geçmemelidir. Özette sırayla; Amaç, Yöntem, Bulgular ve Sonuç 
bölümleri bulunmalıdır. İngilizce özette sırasıyla Aim, Method, Results, Conclusion başlıkları 
bulunmalıdır. 

 
Ana başlıklar (Öz, Giriş, Yöntem, Bulgular, Tartışma ve Kaynaklar gibi) 12 punto ve bold 
yazılmalı ve öncesinde bir satır boşluk bırakılmalıdır. Alt başlıklar 11 punto ve italik 
yazılmalı, öncesinde boşluk bırakılmamalıdır. Başlıklarda paragraf girintisi yapılmamalıdır. 
Metinde paragraf girintisi 1,25 cm olmalı. 



 
Kullanılan kısaltmalar yazı içerisindeki ilk geçtikleri yerde parantez içinde belirtilmelidir ve 
tüm metin boyunca o kısaltma kullanılmalıdır. Metin içinde geçen sayılar “1 - 9” arasında ise 
yazıyla, “10 ve üzerinde” ise arabik rakamlarla yazılmalıdır. Cümleler rakam ya da 
kısaltmalar ile başlamamalıdır. Bakteri türleri ‘M. tuberculosis’ örneğinde olduğu gibi italik 
yazılmalıdır. Metin içindeki ondalık sayılar nokta ile gösterilmelidir (Ör: 3.12) 

 
Başlık sayfasının Hazırlanması 
Başlık sayfası aşağıdaki gibi ayrıca hazırlanır. Başlık sayfasında sırasıyla; 
i. Yazının başlığı (Türkçe ve İngilizce) 
ii. Kısa başlık: Yazı ile ilgili 40 karakteri (boşluksuz) geçmeyecek bir kısa başlık. 
iii. Yazar bilgileri: Yazar sırasına göre tüm yazarların ad ve soyadları açık olarak yazılır. 
Yazar isimlerinin karşısına yazarın akademik ünvanı, çalıştığı kurumu, iş telefonu, e-posta ve 
yazışma adresi ve Orcid ID’si yazılır. 
iv. Sorumlu yazar: Sorumlu yazarın kim olduğu, iletişim ve adres bilgileri belirtilmelidir. 
v. Bildiri sunumu: Yazı ulusal ya da uluslararası bilimsel bir toplantıda bildiri olarak 
sunulmuşsa, yeri ve zamanı belirtilmelidir. 
vi. Tez çalışması: Yazı bir tez çalışmasından hazırlanmışsa mutlaka tezin adı ve kabul tarihi 
belirtilmelidir. 
vii. Yazar katkısı: Yazarların yazıya nerelerde katkı verdiği açıkça yazılmalıdır. 
viii. Mali destek: Çalışmanın yapılması ve makalenin yazımı süresince tüm mali ve maddi 
destek sağlayan kişi ve kurumlar yazılmalıdır. Yoksa olmadığı yazılmalıdır. 
ix. Çıkar çatışması: Yazarlar çıkar çatışması olup olmadığı belirtilmelidir. 
x. Teşekkür: Makalede yazarlık şartlarını sağlamayan ama yazıya editöryal (istatistiksel 
analiz, İngilizce/Türkçe değerlendirme) ve/veya teknik olarak katkı sağlayan kişilere, 
kurumlara isimleri belirtilerek teşekkür edilmesi önerilir. 
xi. Ana metin kelime sayısı: Yazının, başlık sayfası ve kaynaklar hariç kaç sözcükten oluştuğu 
belirtilmelidir. 
xii. Tablo, şekil vb sayı: Toplam tablo, şekil, fotoğraf ve resim sayısı belirtilmelidir. 

Kaynakların Hazırlanması 

Kaynaklar, metinde geçiş sırasına göre numaralandırılmalıdır (Vancouver) ve kaynak 
numaraları üst simge olarak verilmelidir. 

 
Kaynaklar bölümünde kaynakların yazımı 
a. Yazının sonundaki kaynaklar metindeki ilk sırasına göre numaralandırılarak listelenmelidir. 
Kaynaktaki yazar sayısı 6 ve altında ise tüm yazarlar belirtilmelidir. 6’dan fazla olduğunda 
sadece ilk 3 isim verilmelidir, devamında İngilizce kaynaklarda “et al.” ve Türkçe 
kaynaklarda “ve ark.” ibaresi eklenmelidir. 
 
b. Kişisel deneyimler ve yayına kabul edilmemiş* (*doi numarası olup henüz dergi sayısında 
basılı olmayanlar hariç) araştırmalar kaynak olarak gösterilemez. 

 
c. Bir derginin ek sayısı (Supplement) kaynak gösterileceği zaman; İngilizce makalelerde 
(Suppl.) ve Türkçe makalelerde ise (ES) şeklinde gösterilmelidir. Çevrimiçi makale ise tam 
yayın tarihi kullanılır. Genellikle cilt ve dergi sayıları, sayfa numaraları yoktur. Makaleye 
doğrudan ulaşım adresi ve erişilen tarih verilmelidir. 



 
ç. Basılı Dergilerde Yayınlanan Makalelerden Yapılan Alıntı 
Basılı dergilerdeki makalelere yapılan alıntı için kaynaklar bölümünde gösterim: ‘Yazarın 
Soyadı Yazarın adı(lar)nın baş harfi. Makalenin adı. Derginin italik şekilde adı (NLM 
katologda yer alan dergilerde var olan kısaltması). Makalenin basım yılı; Cilt no(sayı no): 
sayfa numaraları.’ şeklinde yazılmalıdır. 

 
Dergi isimleri Index Medicus/Medline/PubMed’de yer alan dergi kısaltmaları ile uyumlu 
olarak kısaltılarak italik yazılmalıdır. NLM katologda yer almayan bir dergi kısaltılmadan 
yazılmalıdır. 

 
Örnek: Keçeli S, Dündar D, Sönmez TG. Anti-candidal activity of clinical Pseudomonas 
aeruginosa strains and in vitro inhibition of Candida biofilm formation. Mikrobiyol Bul. 
2012;46(1):39-46. 

 
d. Çevrimiçi Dergilerdeki DOI Numarası Bulunan Makalelerden Yapılan Alıntı 
Yazar soyadı yazarın adının ilk harfi. Kaynak makalenin adı. Dergi adı (NLM katologda yer 
alan dergilerin kısaltması; yer almıyorsa tam adıyla italik olarak yazılmalıdır). Yayın yılı;Cilt 
No(Sayı No):Sayfa numarası (basılı dergilerden yapılacak alıntılarda gerekli). doi: Çevrimiçi 
olup DOI numarası olan makalelerde yazılmalıdır. 

Örnek: Debes-Marun CS, Dewald GW, Bryant S, et al. Chromosome abnormalities clustering 
and its implications for pathogenesis and prognosis in myeloma. Leukemia. 2003;17:427-436. 
doi:10.1038/sj.leu.2402797. 

 

e1. Kitabın bütünüyle kaynak gösterimi: ‘Yazarların adı. Kitabın adı. Birden çok basımı varsa 
kaçıncı basım olduğu. Basım yeri: Basımevi; Basım tarihi.’ şeklindedir. 
Örnek 1: Strunk W Jr, White EB. The Elements of Style. 4. Baskı. New York: Longman; 
2000. 
Örnek 2: Harmening D. Modern Blood Banking & Transfusion Practices. 6th ed. 
Philadelphia, PA: F.A. Davis Company; 2012. 
e2. Kaynak bir kitabın bölümü ise: ‘Bölümün yazarı. Bölümün adı. İçinde: Editör(ler). 
Kitabın adı. Baskı no. Basım yeri, Şehir: Basımevi; Yıl: Sayfalar’ şeklinde yazılmalıdır. 
Örnek: Meltzer H, Lowy M. Neuroendocrin function in psychiatric disorders. İçinde: Berger 
P, Brodie H, ed. American Handbook of Psychiatry. 2. Baskı. New York, NY: Basic Books 
Inc; 2019:110-117. 

 

Poster Bildiri Yazım Kuralları 

Posterler 70x90 cm boyutunda hazırlanacak 

Poster Özeti kelime sayısı 300’ü aşmamalıdır. 

Yazım kuralları sözlü bildiri kurallarıyla uyumlu olmalıdır. 

 


