
 TAM METİN KURALLARI ve ÖDÜL YÖNERGESİ 

 

YAZARLAR İÇİN AÇIKLAMALAR 
 
Bildirilerin bilimsel ve etik kurallara uygunluğu yazarların sorumluluğundadır. Kabul edilen bildiriler “sözlü 
veya poster sunum” olarak sunulacaktır. 

 
• Dil ve Kelime Sayısı 
 
Kongre sunum dili Türkçedir. 
 
Bildiri Değerlendirme Komitesi hakemleri tarafından, elektronik ortamda bildiri sahibinin adi ve kurumu 
görülmeksizin değerlendirilecek ve kabul edilen bildirilerin “tam metin” olarak ilan edilecek tarihten önce 
Türkçe olarak sisteme yazarlar tarafından yüklenmesi gerekmektedir. 

Tam metin bildiriler elektronik formatta basılacaktır, en az 1000 ve en fazla 2000 kelime olacaktır (başlık, 
referanslar hariç). Tam metin bildiri metinlerine en fazla 4 adet görsel, tablo, resim vb. materyal eklenebilir. 

Kabul edilen ancak tam metni yüklenmeyen bildiriler kongre sonrasında yayınlanacak olan ELMİKRO2022 
Kongresi Tam Metin Kitabı’nda yer almayacaktır.  

 

BİLDİRİLERİN HAZIRLANMASI  

• Yapısı ve Formatı 
Aksi belirtilmedikçe gönderilen yazılarla ilgili tüm yazışmalar sunucu yazarla yapılacaktır. Bildiriler 9 ana 
kategoride gönderilecektir: 

 
• Genel Mikrocerrahi                                      
• Boş ve Boyun                                                      
• Meme                                                             
• Alt Ekstremite                                               
• Lenfödem                                                      
• Periferik Sinir ve Pleksus Cerrahisi            
• Üst Ekstremite                                                 
• Deneysel/Eğitim                                              
• Gövde/Genital                                                 
 

Bildiriler “Başlık, Giriş ve Amaç, Gereç ve Yöntem, Bulgular, Tartışma ve Sonuç” başlıkları altında 
toplanacaktır. 

En az 3 en fazla 5 anahtar sözcük, alfabetik sırayla ve virgülle ayrılarak yazılacaktır. Anahtar sözcükler 
olarak National Library of Medicine'in Medical Subject Headings, MeSH 
(https://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html) yer alan terimler olmalıdır.  

• Başlık 
Başlık 20 kelimeyi geçmemelidir. 

• Yazarlar 
Çalışmaya katkı yapması oranında sıralanmalıdır. Aksi söylenmedikçe; ilk yazar, sunucu olarak kabul edilir. 
Her bir yazarın akademik ünvanı, çalıştığı kurum ve elektronik posta adresi eklenmelidir. 



 

• Giriş ve Amaç 
Giriş ve amaç kısmında araştırmanın konusu ve önemi ile amaçları ve benzer çalışmalardan farkı açıkça 
ifade edilmelidir.  

• Gereç ve Yöntem 
Bu kısımda çalışmaya dahil edilen materyalin seçimi, çalışmaya alınma ve çalışmadan dışlanma kriterleri, 
çalışmanın tarih aralığı, gerekiyorsa etik onamı, istatistiksel yöntem belirtilmelidir. 

• Bulgular 
Bu kısımda elde edilen bulgular eksiksiz, uygun tablo, grafik ve şekillerle desteklenerek belirtilmelidir.  
Tablodaki tüm verilerin yazı olarak ifade edilmesi zorunlu değildir. Önemli noktaların vurgulanması 
okuyucunun dikkatini daha iyi toplamasını sağlayacaktır.  

• Tartışma ve Sonuç 
Bu kısımda, elde edilen veriler literatürle kıyaslanarak tartışılmalı, yapılan çalışma ile benzer ya da farklı 
yönleri okuyucularla paylaşılmalıdır. Tartışmanın son paragrafında bütün veriler ışığında varılan bilimsel 
sonuç, birkaç satır ile ifade edilmeli, baştaki hipotezi doğrulamayan sonuçlara ulaşılmış ise bu da açıkça 
ifade edilmelidir.  

• Tablo, Grafik ve Şekiller 
Yazı içindeki grafik, şekil ve tablolar 1, 2, 3 gibi rakamlar ile numaralandırılmalıdır. Şekillerin metin içindeki 
yerleri belirtilmelidir.  

• Tablolar 
Metin içinde her tabloya atıfta bulunulmuş olmalıdır. Başka kaynaklardan tablo alınacaksa, izinlerinin 
alınması yazarların sorumluluğundadır. 

• Şekiller, Resimler ve Diğer Görseller 
Metin içinde her şekil, resim ya da görsele atıfta bulunulmuş olmalıdır. Başka kaynaklardan görsel 
kullanılacaksa, izinlerinin alınması yazarların sorumluluğundadır. 

Şekil ya da resimlerin mümkün oldukça yüksek çözünürlükte olması ve “tam bildiri gönderme modülünün 
kabul ettiği bir çözünürlük ve formatta” olması gerekmektedir. 

• Kısaltmalar ve Semboller 
Sadece standart kısaltmaları kullanılmalı, başlıkta kısaltmadan kaçınılmalıdır. Standart bir ölçüm birimi 
olmadıkça kısaltmaların uzun hali ilk kullanılışlarında açık, kısaltılmış hali parantez içinde verilmelidir.  

• Kaynaklar 
Mümkün olduğunca orijinal, yeni tarihli kaynaklar kullanılmalıdır. Kongrelerde sunulan bildiri özetleri kaynak 
olarak kullanılmamalıdır. Amerikan Ulusal Tıp Kütüphanesi (National Library of Medicine, NLM) tarafından 
önerilen, Uluslararası Tıbbi Dergi Editörleri Komitesinin-International Committee of Medical Journal Editors 
(ICMJE) yazım stili ile kaynakların yazımı düzenlenmelidir. 

• Sözlü Bildiri Ödül Yönergesi 
Bildiri Değerlendirme Komitesi hakemleri tarafından, elektronik ortamda bildiri sahibinin adi ve kurumu 
görülmeksizin değerlendirilerek verilen puanın %30’u, Bildirinin sözlü sunumu sırasında belirlenecek 
Hakem Heyeti tarafından verilecek puanın %70’i alınarak yapılacak değerlendirme sonrasında en yüksek 
puanı alan bildiri ve klinikler ödüllendirilecektir. 

 

 

 



1- ELMİKRO2022 Kongresi’nin ANASPONSORU TİSK Mikrocerrahi Vakfı tarafından; Sözlü bildirilerinin 
puan ortalaması en yüksek olan kliniğe* MEDİCON marka Mikrocerrahi Seti; En yüksek puan 
ortalamasına sahip ikinci kliniğe* ise HUNTLEIGH dopplex SD2 Model 10MHz Problu Vasküler El 
Doppler Cihazı hediye edilecektir. 
* Değerlendirme birden fazla bildirisi kabul edilmiş klinikler arasında yapılacaktır. 
 

2- Deneysel dalda en yüksek puan alan 3 sözlü bildirinin sahibine idea araştırma merkezinde 3D 
bioyazıcı ve doku mühendisliği ile deneysel mikrocerrahi alanında ücretsiz çalışma desteği 
sağlanacaktır. 

 

Gönderilen bildiri özetlerinin Bildiri Değerlendirme Komitesi tarafından elektronik ortamda 
değerlendirmesinde kullanılacak puan tablosu; 

• Bildirinin başlığı, çalışmanın içeriğini ne kadar yansıtıyor?    10 puan 
• Çalışmanın amacı, ne kadar açık bir şekilde ortaya konmuştur?   10 puan 
• Çalışmanın yöntemi, amacı sorgulamaya ne kadar uygundur?   10 puan 
• Sunulan bulgular, bilimsel açıdan ne kadar doyurucudur?    10 puan 
• Çalışmadan çıkarılan sonuç, bulgularla ne kadar uyumludur?   10 puan 
• Çalışma, ne kadar özgün bir çalışmadır?      10 puan 
• Çalışmanın özeti, özet yazım kurallarına ne kadar uygundur?   20 puan 
• Çalışmaya yazım dili ve anlatım açısından kaç puan verirsiniz?   20 puan 

              TOPLAM 100 puan 

Bildirilerin sözlü olarak sunulması sırasında salonda hakemlerce yapılacak değerlendirmede kullanılacak 
puan tablosu; 

• Bildirinin bilimsel içeriği, sununun kurgu düzeni    40 puan 
(Konunun ve/veya yöntemin özgünlüğü, amacı, literatüre katkısı, 
gereç ve yöntemin seçimi, bulguların yorumu ve bunların aktarılmasındaki yalınlık vb..) 
• Sununun görsel içeriğinin nitelik ve niceliği     20 puan  
(Slayt, CD, video vb.) 
• Yarışmacının Türkçe’yi kullanımına gösterdiği özen, ses tonu, beden dili 20puan 
• Konuya hakimiyeti, süreyi değerlendirmesi ve soruları yanıtlaması   20 puan 

        TOPLAM 100 puan 

 


