
 
 
 
Poster Bildiri Hazırlama Kuralları  
 
 

 Poster sunumları daha önce hiçbir yerde basılmamış ve sunulmamış olmalıdır. 

 Poster Sunumu yapacak kişilerin kongreye katılımı zorunludur. Aksi halde Poster 
sunum başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Aşağıda belirtilen kurallara 
uygun olarak gönderilmeyen posterler değerlendirme dışı bırakılacaktır. Kongre ücret 
iadesi yapılmayacaktır. 

 Posterler dikey olarak, JPG veya PDF formatında hazırlanmalıdır. 
 Hazırlanan poster özetinde araştırma veya olgu sunumu için 

 Title (Başlık) 
 Introduction (Giriş ve Genel Bilgiler) 
 Methods (Materyal ve Metod) 
 Results (Bulgular) 
 Discussion ve Conclusion (Tartışma ve Sonuç) 
 References (Kaynakça) 
 Acknowledgments (Teşekkür),  başlıkları yer almalıdır. 

 

 Ebatlar: Posterler tercihen 70 x 100 cm boyutunda dikey olarak hazırlanmalıdır. 

 Metin: Poster metni en az 1 metreden rahatlıkla okunabilmelidir. Metinde tercih 
edilebilecek karakter boyutları genel olarak aşağıda belirtildiği şekilde olmalıdır. 

 Bildiri ana başlığı: 54 punto (koyu ve İlk harfleri büyük harflerle başlamalı) 
Başlığın tamamı büyük harflerle yazılmalıdır. 

 Yazar adı-soyadı: 42 punto (koyu, büyük ve küçük harflerle) unvan 
yazılmamalı, ad ve soyadı ilk harfi büyük harflerle yazılmalı, bütün yazarların 
kurum adı,e-posta adresleri hemen ismin altına küçük puntolarla yazılmalıdır. 

 Adres bilgileri: 36 punto (normal, büyük ve küçük harflerle) Yazarların temsil 
ettiği kurumlar isimlerle paralel olarak üst simge ile işaretlenmelidir. Kurum 
adresleri, e mail adresleri yazar isimlerinin altında yer almalıdır. 

 Bölüm başlığı: 36 punto (koyu ve büyük harflerle) 
 Normal metin: 32 punto (normal) 
 Kaynaklar: 18 punto (normal) (Posterde 10 kaynaktan fazla olmaması 

önerilir.) 
 Renk: Göz rahatlığı açısından, poster arka planı açık tonlar kullanılmalı, metin 

yazıları için ise koyu tonlar tercih edilmelidir. 
 Yazarların belirtilen poster sunum tarihinde posterlerinin başında bulunmaları 

gerekmektedir. 
 

Poster Sunum Kuralları 
 

 Poster sunumları PDF olarak hazırlanıp, 30 Nisan 2022 akşamına kadar 
avrasyakongresi@gmail.com e-posta adresine gönderilmelidir 

 Bu poster PDF dosyaları, kongre web sayfasında yayınlanacak ve kongre 
katılımcılarının kolayca ulaşmaları sağlanacaktır 

 Posterler için ayrıca programda 15 dakikalık sözlü sunum süresi ayrılmıştır 
 Poster sözlü sunumlarının 5 slayt olarak hazırlanması önerilir. 
 Poster sunumları Türkçe veya İngilizce olarak yapılabilecektir.         


