
ACUMED MEDİKAL BİYOTEKNOLOJİ KONGRESİ 
POSTER SUNUMU KURALLARI 

Genel Bilgiler 

1. Kongremizde sunulmak üzere başvurusu yapılan posterlerin kabulüne Poster

Değerlendirme Kurulu karar verir.

2. Poster sunumları arasında ödül verilecek çalışmalar Poster Değerlendirme Kurulu

tarafından seçilir.

Poster Kabul Şartları 

1. Poster sunumu için son özet gönderme tarihi: 25 Ocak 2020’dir.

2. Poster sunumu başvuruları web sitemiz üzerinden yapılacaktır.

3. Poster başvurusu yapan ve posteri sunacak olan katılımcılar kongre kayıt işlemlerini

tamamlamış olmalıdır.

4. Poster sunumlarının kabul yazıları kişilerin e-mail adreslerine 5 Şubat 2020 tarihine 

kadar gönderilecektir.

5. Poster sunumunu sunacak kişinin adı ve çalıştıkları kurum mutlaka belirtilmelidir.

6. Özet başlığı ve metni ve poster Türkçe olarak hazırlanmalıdır.

7. Özet içinde kısaltma kullanılması halinde, kısaltmanın açık adı ilk geçtiği yerde

parantez içinde verilmelidir.

8. Özette çalışmanın amacı ve kullanılan yöntemler kısaca belirtilmeli, bulgular yeterli

sayısal ayrıntıyla birlikte özetlenmeli ve sunulan bulgular çerçevesinde sonuç

açıklanmalıdır.

9. Özetin tamamı, başlık adı, yazarın adı, soyadı ve kurum bilgisi hariç olmak

üzere 300 kelimeyi geçmemelidir.

10. Türkçe özette, poster sunum başlığının alt satırlarında araştırmacıların isimleri

(akademik unvanları belirtilmeden) ve çalıştıkları kurumlar yazılmalıdır. Farklı

kurumlarda çalışan araştırmacıların varlığında, kurum isimleri farklı rakamlarla

kodlanıp, rakam araştırıcı isminin yanında üst simge olarak belirtilmelidir.

11. Posterler kongre boyunca panolarda sergilenecektir.

12. Poster Sunumu yapacak kişilerin kongreye katılımı zorunludur. Aksi halde poster

sunum başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Yukarıda belirtilen kurallara uygun



olarak gönderilmeyen posterler değerlendirme dışı bırakılacaktır. Sunucusu kongreye 

katılmayan poster özeti ve poster kongre kitabında yer almayacaktır. 

13. Poster sunumu bir veya birden fazla kişi tarafından hazırlanıp sunulabilir.

14. Poster özeti gönderimi sırasında tablo veya figür kullanılamaz.

15. Yazarlar poster özetlerini poster değerlendirme komitesine gönderdiklerinde

bildirilerinin kongre kitabında basılmasını kabul etmiş sayılırlar.

16. Poster komitesi değerlendirmesi sonucunda 1. 2. ve 3. lük ödülü kazanan poster sunum

sahiplerine ödülleri kongre sonunda takdim edilecektir.

17. Posterler sahipleri posterlerini 6 Mart 2020 Cuma saat 13:30-18:00 arası veya 7 Mart 

2020 Cumartesi günü saat 08:00-09:00 arasında fuaye alanına isimlerinin bulunduğu 

panoya asabilir.

Özet Gönderim Formatı 

1. Özet A4 formatında olmalıdır.

2. Makale adı Times New Roman yazı tipinde, 12 punto ile kalın (bold) olarak

yazılmalıdır.

3. Makale adının sadece baş harfleri büyük harfle yazılmalıdır.

4. Yazarların akademik adresleri yazılmalı ve yazar soyadının üst köşesinde uygun

biçimde numaralandırılmalıdır.

5. Sunum yapacak yazarın adı ve soyadı altı çizili olarak belirtilmeli ve e-posta adresi özet

sonunda belirtilmelidir.

6. Özet metnin uzunluğu 350 kelimeyi geçmemelidir ve Times New Roman yazı tipinde

10 punto ile yazılmalıdır.

7. Kelimeler arasında tek boşluk bırakılmalıdır.

8. Anahtar kelimeler alfabetik sırayla yazılmalıdır.

9. Özet sayfası sağ-sol 2cm, alt-üst 2cm boşluk olacak şekilde hizalanmalıdır.

10. Gönderilen özet dosyasının adı, sunum yapacak kişinin adı ve soyadı şeklinde olmalıdır.

Dosya formatı .pdf olmalıdır.



 
Poster Gönderim Formatı 
 
 

1. Poster büyüklüğü belirtilen uzunluklarda olmalıdır. 

Yatay(cm)      Düşey(cm) 

 50 X      70 

 70         X      90 

 70         X      100 

 

2. Poster tek parça, bütün olarak basılmalıdır. 

3. Başlık ve tüm metin kolay ve anlaşılabilir bir yazı tipinde yazılmalıdır. 

4. Bölüm başlıkları koyu (bold) ve metinden büyük bir puntoda olmalıdır. 

5. Yazarların adları ve akademik adresleri kalın ve italik olarak yazılmalıdır. 

6. Poster sunumu yapacak yazar adının altı çizilmiş olmalıdır. 

7. Referanslar mutlaka posterde belirtilmelidir.  

8. Posterde kullanılan şekiller okunabilir olmalı ve aynı yazı tipi seçilmesine özen 

gösterilmelidir.  

 
 
 
 
 
 
 
Ödüller 
 
1.’ye 1.’lik Sertifikası ve Para Ödülü 

2.’ye 2.’lik Sertifikası ve Para Ödülü 

3.’ye 3.’lük Sertifikası ve Para Ödülü 


