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                  Yazılar, Microsoft Word formatında, Times New Roman yazı tipinde, 12 punto, çift satır 

aralıklı ve her kenardan 2 cm boşluk bırakılarak hazırlanmalıdır. Hazırlanan ödevler, şekil ve 

tablolar dâhil olmak üzere 20 sayfayı geçmemelidir, her sayfanın sağ alt köşesinde sayfa numarası 

olmalıdır. 

                    Staj ödevi genel hatlarıyla Özet, Anahtar kelimeler (3 - 6 kelime), Giriş, Sonuç ve 

Öneriler, Kaynaklar, Ekler şeklinde hazırlanmalıdır [bkz. İHSANGAZİ MYO STAJ ÖDEVİ-

ÖRNEK FORMATI (2020); https://ihsangazi.kastamonu.edu.tr/index.php/tr/bilgi-

sistemleri/ilanlar-tr/3135-pandemi-donemi-staj-evraklari ] 

YAZIM DÜZENİ 

Özet: 200 kelimeyi geçmeyecek şekilde, ödev içeriğini kısaca tanımlayan bir merin olarak 

hazırlanmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: En fazla 6 tane olmak üzere, özet bölümünün altında verilmelidir. Anahtar 

kelimelerin, ödevi tanımlayabilecek nitelikte kelimeler olmasına özen verilmelidir. 

Giriş: Ödev konusuyla ilgili yapılmış olan çalışmalar hakkında genel bilgilere yer verilmelidir. 

Ödev konusunun önemi bu bölümün en sonunda açık olarak yazılmalıdır. 

İlave Konu Başlıkları: Ödev konusunun anlaşılabilirliğini arttırmak, detaylı bilgi vermek 

amacıyla, konu içeriğine uygun ilave başlıklar kullanılabilir. 

Sonuç ve Öneriler: Ödev konusuna ilişkin değerlendirmeler literatürler ışığında verilmeli ve 

bulguların önemi vurgulanmalıdır. Sonuç ya da öneri cümlesi ile bitirilmelidir. 
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KAYNAKLAR 

Ödev metnine yazılan her türlü bilgi mutlaka bir kaynağa (literatüre) atıfta (sitasyon) 

bulunularak yazılmalıdır.  

Bilginin alındığı kaynağa metin içinde atıf yapılırken yazar veya yazarların soyadından sonra 

parantez içinde kaynağın yayın yılı belirtilmelidir [Örnekler: Adams (1998) tarafından; Wilkie ve 

Whittaker (1997) tarafından; Doyle ve ark. (2007) tarafından… ]. Cümlenin sonunda atıf 

yapıldığında ise yazar ismi ve yayın yılı parantez içinde belirtilmelidir. [Örnekler: ... bildirilmiştir 

(Adams, 1998); .... bildirilmiştir (Wilkie ve Whittaker, 1997); ..... bildirilmiştir (Doyle ve ark., 

2007)]. Birden çok kaynağa atıf yapılması durumunda önce alfabetik sonra kronolojik sıralama 

yapılmalıdır. [Örnekler: …. bildirilmiştir (Adams, 1998; Adams, 2008; Doyle ve ark., 2007; Wilkie 

ve Whittaker, 2006)]. Aynı yazarın aynı yıl yayınları söz konusu ise her biri “a” harfinden 

başlayarak küçük harflerle işaretlenmelidir. [Örnek: …. (Adams, 2005a; Adams, 2005b;…)].  

 

Ödevin Sonunda Yer Alan Kaynak Listesi Aşağıdaki Şekilde Hazırlanmalıdır: 

Kaynak Bilimsel bir Makale ise; 

Sullivan JC, Sasser JM, Pollock JS, 2007: Sexual dimorphism in oxidant status in spontaneously 

hypertensive rats. Am J Phsiol Integr Comp Physiol, 292, 64-68.  

 

Kaynak bir Kitap ise; Cadenas E, Packer L, 2001: Handbook of Antioxidants. 2nd ed., Marcel 

Dekker Inc., New York, USA.  

 

Kitaptan bir bölüm: Bernstein PS, Katz NB, 2001: The role of ocular radicals in age-related 

macular degeneration. In “Environmental Stressor in Health and Disease”, Ed; Fuchs J and Packer 

L, Marcel Dekker Inc., New York, USA.  

 

Kaynak Web sayfası ise: 

- Yazarı belli olmayan Web adresleri (Anonim, erişim yılı) şeklinde belirtilir.  

Anonim, 2010: http://www.emea.europa.eu, Erişim tarihi; 01.04.2010.  

- Yazarı belli olan web adresleri aşağıdaki gibi yazılmalıdır 

Bozkaya F, 2011: Biyoteknoloji ve Gen Mühendisliği. http://www.emea.europa.eu, Erişim tarihi; 

01.04.2011.  

 

Kaynak bir yüksek lisans/doktora Tezi ise:  

Er A, 2009: Makrolid grubu antibiyotiklerin endotoksemide sitokin düzeylerine etkisi. Doktora tezi, 

SÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Konya.  
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Kaynak bilimsel toplantıda (kongre, sempozyum vb) sunulan bildiri ise:  

Allen WR, Wilsher S, Morris L, Crowhurst JS, Hillyer MH, Neal HN, 2006: Re-establishment of 

oviducal patency and fertility in infertile mares. In: Proceedings of the Ninth International 

Symposium on Equine Reproduction, Kerkrade, Holland, pp. 27-28.  

 

 

EKLER 

 Şekiller dizini 

Şekiller metine yerleştirme sırasına göre numaralandırılmalı (Şekil 1, Şekil 2 vb),  kısa 

açıklamalarla ifade edilmeli ve her bir şekile metin içinde şekil numarası verilerek atıfta 

bulunulmalıdır. Ödevde yer alan tüm resimler en az 600 dpi çözünürlükte, TIFF veya JPEG 

formatında kaydedilmiş olmalıdır. Şekillerin hangi kaynaktan alındığı da mutlaka 

belirtilmelidir. 

 

 Tablolar Dizin 

Tablolar metine yerleştirme sırasına göre numaralandırılmalı (Tablo 1, Tablo 2 vb),  kısa 

başlıklarla ifade edilmeli ve her bir şekile metin içinde tablo numarası verilerek atıfta 

bulunulmalıdır. Tablo başlıkları tablonun üst bölümüne yazılmalıdır. Tabloda kullanılan 

kısaltmalar ve gerekli açıklamalar tablo altında verilmelidir. Eğer bir kaynaktan alınmış ise 

tablonun hangi kaynaktan alındığı da mutlaka belirtilmelidir. 

 

 Simgeler ve Kısaltmalar 

Birimler ve ölçüler için Uluslararası Standart birimleri (SI-sistem) kullanılmalıdır. 
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