
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ  

MEDİKAL BİYOTEKNOLOJİ KONGRESİ 

 

1. Kongremizde sunulmak üzere başvurusu yapılan posterlerin kabulüne ve ödül 

verilecek çalışmalara Poster Değerlendirme Kurulu tarafından karar verilir.  

2. Poster sunumu için son özet gönderim tarihi 25 Ocak 2020 ve poster sunumu 

başvuruları web sitemiz üzerinden yapılacaktır. 

3. Poster başvurusu yapan katılımcılar kongre kayıt işlemlerini tamamlamış olmalıdır. 

4. Poster sunumları kabul edilen kişilerin e-mail adreslerine 5 Şubat 2020 tarihine kadar 

gönderilecektir. 

 

 

Poster Yazım Kuralları 

 

Posterin boyutları: 70 x 90 cm ve posterler tek parça halinde olmalıdır. 

Başlık ve yazar bilgileri: Posterlerde tüm yazılar, okunması kolay olan bir yazı stili 

kullanılarak verilmelidir. Posterin başlığı maksimum 72 punto ve bold olarak yazılmalıdır. 

Yazar isimleri 32-42 punto ve iletişim adresleri için 32 punto ve koyu, italik yazılmalıdır. 

Posteri sunacak yazarın adının altı çizilmiş olmalıdır. 

Metinde bölüm başlıkları: Metin yazı boyutundan daha büyük punto ve koyu olarak 

yazılmalıdır. 

Metin yazımı için punto boyutu: Okunması kolay büyüklükte punto boyutları 

seçilmelidir. 

Kaynaklar: Posterlerde; en sonda daha küçük karakterlerle (14-16 punto) kaynaklar da 

dizin halinde belirtilmelidir. 

• Poster hazırlamada, görselliği arttırıcı renkli şekil ve fotoğrafların kullanılmasına 
ağırlık verilmelidir. Şekillerde karakterler ve yazılar kolaylıkla okunabilmeli, Türkçe 
olmalı ve tüm şekillerde aynı karakterler tercih edilmelidir. Şekiller, uzaktan kolay 
görülebilecek boyutlarda verilmelidir. 

• Posterler sahipleri posterlerini 6 Mart 2020 Cuma saat 15.00-18:00 arası veya 7 
Mart 2020 Cumartesi günü saat 08:00-09:00 arasında fuaye alanına isimlerinin 
bulunduğu panoya asabilir. 

 

 

Özet Gönderim Kuralları 

 

• Özet başlığının yalnız ilk harfi büyük yazılmalıdır ve başlıkta kısaltma 
kullanılmamalıdır. 

• Bildiri gönderim ve sunum dili “Türkçe”dir. 

• Bildiri özetleri “Giriş”, “Gereçler ve Yöntemler”,” Sonuç ve Tartışma” bölümlerine 
göre düzenlenmeli ve özet içerisine bu bölümler tekrar başlık olarak yazılmamalıdır. 

• Özet metnin uzunluğu 300 kelimeyi geçmemeli ve okunması kolay olan bir yazı stili 
kullanılarak 10-12 punto ile yazılmalıdır. 

• Posteri sunacak yazarın adının altı çizili olarak belirtilmeli ve e-posta adresi özet 
sonunda belirtilmelidir. 

• Gönderilen özet dosyasının adı, sunum yapacak kişinin adı ve soyadı şeklinde olmalı 
ve dosya formatı .pdf olmalıdır. 
 

 

https://www.bezelyedergi.net/acumedbiotech-kongre-kayit-ve-poste


 

 

 

 

 

 

 

 


