BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
ÇALIŞMA GRUPLARI
ÇALIŞMA ÖZETİ YAZIM KURALARI:

1. Başlık (Bold/Koyu, Verdana, 12 punto)
2. Öğrenci ve danışman isimleri (Bold/Koyu Verdana, 10 punto)
3. Derleme özeti 300 kelimeyi aşmadan (Verdana, 10 punto) ve 1,5 satır aralığı ile yazılmalı
4. Klinik / deneysel araştırmalar için bildiri özetleri 300 kelimeyi aşmadan (Verdana, 10
punto) amaç, yöntem, sonuç ve yorumu içerecek şekilde düzenlenerek 1,5 satır aralığı ile
yazılmalıdır.
5. En az 3 en çok 5 adet anahtar kelime verilmelidir.

ÇALIŞMA GRUBU RAPORLARI YAZIM KURALLARI:
Çalışma grubu raporları Fakültemiz WEB sayfasında yayınlanabilmesi için gerekli yazım
kuralları aşağıda sıralanmıştır:
Dönem I öğrencilerinin derleme raporlarının yazım kuralları:
1. Rapor resim, tablo, grafiklerle birlikte en fazla 10 sayfa olacaktır.
2. Raporun genel şekli: yazı tipi “Verdana”, puntosu “12”, tek satır aralıklı, sağdan ve soldan
en az 2.5 cm boşluklu ve iki yana yaslı, paragraf girintisiz olacaktır.
3. Raporun başlığı büyük harflerle ve “13” punto yazılacak, bir satır boşluk bırakıldıktan sonra
öğrencilerin isimleri, bir alt satıra ise danışman öğretim elemanının ismi ünvansız olarak
yazılacaktır.
4. Bir satır boşluktan sonra, raporun küçük bir paragraflık özeti, ÖZET başlığından sonra
mutlaka yazılacaktır.
5. En az 3 en çok 5 adet anahtar kelime verilmelidir.
6. Raporun ana başlıkları büyük harflerle kalın, alt başlıklar ise küçük harflerle kalın olmak
üzere paragraflar arasında bir satır boşluk bırakılarak yazılmalıdır. Derleme GİRİŞ ve SONUÇ
bölümlerini içermelidir.
7. Kaynaklar listesi alfabetik sıra ile yazılmalı, metnin içinde listedeki sırasına göre, parantez
içinde ve rakamlarla belirtilmelidir.
8. Kaynakların yazım formatı:
a. Makale: yazar isimleri -3 isimden daha fazlası için “ve diğerleri veya et al” –Makale
başlığı, kısaltılmış dergi adı (İndex Medicus tarafından belirlenen şekilde), yayın yılı,
cilt numarası, ilk ve son sayfaları sırası ile yazılacaktır.
Örn: Kalofoutis C, Piperi C, Zisaki A, et al. Differences in Expression of Cardiovascular
Risk Factors among Type 2 Diabetes Mellitus Patients of Different Age. Ann N Y Acad
Sci. 2006; 1084:166-77
b. Kitap: Yazar isimleri, kitap adı, baskı sayısı, yayınevinin adı ve basım şehri, yılı ve
sayfa sırası ile yazılacaktır.
Örn: Guyton, A.C., Hall, J.E.: Textbook of Medical Physiology, 11th Ed, Elsevier
Saunders, Phledelphia, PA, USA; 2006: 714-727.
c. web sitesi: web sitesinin adı yazılacaktır.
Örn: http://www.obesityasiapacific.com
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9. Resim, şekil ve grafikler eni 14 cm yi geçmeyecek şekilde metnin içinde yer alacaktır.
Resim, şekil ve grafiklerin altyazıları ve üst başlıkları “10” punto olmalıdır.

Dönem II ve III öğrencilerinin deneysel çalışma ve klinik araştırma raporlarının yazım
kuralları:
1. Rapor resim, tablo, grafiklerle birlikte en fazla 10 sayfa olacaktır.
2. Raporun genel şekli: yazı tipi “Verdana”, puntosu “12”, tek satır aralıklı, sağdan ve soldan
en az 2.5 cm boşluklu ve iki yana yaslı, paragraf girintisiz olacaktır.
3. Raporun başlığı büyük harflerle ve “13” punto yazılacak, bir satır boşluk bırakıldıktan sonra
öğrencilerin isimleri, bir alt satıra ise danışman öğretim elemanının ismi ünvansız olarak
yazılacaktır.
4. Bir satır boşluktan sonra, raporun küçük bir paragraflık özeti, ÖZET başlığından sonra
mutlaka yazılacaktır.
5. En az 3 en çok 5 adet anahtar kelime verilmelidir.
6. Rapor GİRİŞ, GEREÇ VE YÖNTEM, BULGULAR, TARTIŞMA ve KAYNAKLAR bölümlerini
içermeli, ana başlıklar büyük harflerle kalın, alt başlıklar ise küçük harflerle kalın olmak üzere
paragraflar arasında bir satır boşluk bırakılarak yazılmalıdır.
7. Projelendirilmiş çalışmalarda rapor yazımında veya bildiri/makale haline getirildiğinde
“Gereç ve Yöntem” bölümüne aşağıdaki ifade eklenmelidir.
-Bu çalışma Başkent Üniversitesi Hayvan Deneyleri Etik Kurulu tarafından onaylanmış
(Proje no:…) ve Başkent Üniversitesi Araştırma fonunca desteklenmiştir.
8. Kaynaklar listesi alfabetik sıra ile yazılmalı, metnin içinde listedeki sırasına göre, parantez
içinde ve rakamlarla belirtilmelidir.
9. Kaynakların yazım formatı:
a. Makale: yazar isimleri -3 isimden daha fazlası için “ve diğerleri veya et al” –
Makale başlığı, kısaltılmış dergi adı (İndex Medicus tarafından belirlenen şekilde),
yayın yılı, cilt numarası, ilk ve son sayfaları sırası ile yazılacaktır.
Örn: Kalofoutis C, Piperi C, Zisaki A, et al. Differences in Expression of Cardiovascular
Risk Factors among Type 2 Diabetes Mellitus Patients of Different Age. Ann N Y
Acad Sci. 2006; 1084:166-77
b. Kitap: Yazar isimleri, kitap adı, baskı sayısı, yayınevinin adı ve basım şehri, yılı ve
sayfa sırası ile yazılacaktır.
Örn: Guyton, A.C., Hall, J.E.: Textbook of Medical Physiology, 11th Ed, Elsevier
Saunders, Phledelphia, PA, USA; 2006: 714-727.
c. web sitesi: web sitesinin adı yazılacaktır.
Örn: http://www.obesityasiapacific.com
10. Resim, şekil ve grafikler eni 14 cm yi geçmeyecek şekilde metnin içinde yer alacaktır.
Resim, şekil ve grafiklerin altyazıları ve üst başlıkları “10” punto olmalıdır.

POSTER SUNUMU:
1. Dönem I öğrencilerinin hazırlayacağı 60x90cm. boyutundaki posterler sempozyum
süresince asılı kalacaktır.
2. Poster sunumları; poster başı tartışmalara ek olarak 5 dakikalık (3 dakikalık sözlü sunum
ve 2 dakikalık tartışma) süreçte sözlü sunum şeklinde gerçekleşecektir.
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