Online Bildiri
Sempozyum bildirileri sözlü sunum ve poster sunumu şeklinde olacaktır. Sempozyuma, sözlü
ya da poster bildiri ile katılmak isteyenlerin, bildiri özetlerini en geç 22 Mart 2017 tarihine kadar
www.yeniyuzyil.edu.tr web sayfasındaki Spor Yaralanmaları Sempozyumu bölümünden
elektronik posta formu aracılığıyla göndermeleri gerekmektedir.
Bildiri Özeti Yazım Kuralları


Bildiriler www.yeniyuzyil.edu.tr web adresinde belirtilen son gönderim tarihine uygun olarak
gönderilmelidir.

Sistemden

bağımsız olarak

e-posta

veya

posta

yoluyla

bildiri

kabul

edilmeyecektir.


Bildiri özetlerinin, bildiri kitabında yayınlanabilmesi için sunum yapacak olan yazarların
sempozyuma kayıt yaptırmış olmaları gerekmektedir.



Bildiri özetleri başlık, giriş ve amaç, yöntem(ler), bulgular ve sonuç kısımlarını içerecek biçimde
olmalıdır. Özetler 350 kelimeyi geçmemelidir.



Bildiri Özeti Başlığı, Yazarlar, Çalıştıkları Kurum Ad ve Adresleri: Başlık çalışmanın içeriğini
açıklar tarzda olmalı, özel bir anlam ifade eden kelimeler dışındaki tüm sözcükler büyük harf ile
yazılmalıdır.



Yazar isimleri yazılırken sadece ilk harf büyük, diğer harfler küçük yazılmalıdır. Ör: Arzu Dağ



Yazar isimlerinde akademik ünvan kullanılmamalıdır.



Yazarların çalıştıkları kurumların ad ve adresleri açıkça belirtilmelidir. (Örn: ……… Üniversitesi
…… Fakültesi/Yüksek Okulu, …… Anabilim Dalı/Bölümü, İli.)



Giriş ve Amaç: Çalışmanın amacı, hedefleri veya test edilen hipotezi bu bölümde
tanımlanmalıdır.
Yöntemler: Yöntem(ler), çalışmaya katılan denekler, kullanılan çalışma ortamı, girişim veya
testler

bu

bölümde

tanımlanarak

açıklanmalıdır.

İstatistiksel

analiz

belirtilmelidir.

Bulgular: Istatistiksel sonuçları içerecek şekilde, olabildiğince açık bir dille çalışmada elde edilen
bulgular

açıklanmalıdır.

Sonuç: Çalışmanın bulgularına dayanılarak elde edilen sonuç net bir şekilde belirtilmeli ve bu
sonuçların önemi vurgulanmalıdır.


Bildiri metninde kimyasal simge ve uluslararası birimler dışında, kısaltma kullanılacak ise metinde
ilk geçtiği yerde tam açılımı yazılmalı ve ardından parantez içinde daha sonra kullanılacak olan
kısaltılmış hali yazılmalıdır.



Herhangi bir proje desteği veya araştırma desteği varsa belirtilmelidir.
Araştırıcıların varsa herhangi bir finansal (sponsor) bağlantısı açıklanmalıdır.
Sözlü ve Poster Bildiri Sunumları
Sözlü Sunumlar



1. Sözlü sunumların sunum tarihi ve saatleri sempozyum tarihinden önce bilimsel programda ilan
edilecektir.



2. Sözlü sunum süresi (soru & tartışma dahil) 15 dakikadır



3. Sözlü sunumlar power point dosyası olarak hazırlanacaktır.



4. Sözlü sunum dosyaları, sunum oturumundan önce, mümkünse oturumun olduğu sabah
görevlilere teslim edilecektir.
Poster Sunumları:



1. Poster ebatları 70 cm en, 100 cm boyda ve 2 m uzaklıktan bakıldığında rahatlıkla okunabilecek
şekilde hazırlanmalıdır.



2. Posterler sempozyum sürecinde organizasyon komitesinin göstereceği yerde sergilenecektir.



3. Asılı Posterler 05 Mayıs 2017 tarihinde saat 09:00’dan itibaren asılacak ve 17:00’de
kaldırılacaktır.



4. Poster tartışması programda belirtilen saatte yapılacaktır.



5. Sergilenmemiş posterler ve sunulmayan sözlü bildiriler “sunulmamış” olarak belirtilecektir.



Yazarlar bildirilerinin “sözel” ve/veya “poster” olması yönünde tercih yapabilirler, ancak Bilim
Kurulu sunum şekillerini değiştirme hakkına sahiptir.



Yayımlanmış çalışmalardan bildiri başvurusu yapılamaz.
GENÇ ARAŞTIRMACILARA POSTER BİLDİRİ HAZIRLANMASINDA YARDIMCI OLACAK
ÖNERİLER
Poster Bildiri:
Poster bildiri olarak sunacağınız çalışmanızın yazımı için aşağıda belirtilen bölümleri ayrı ayrı
düşünerek posterinizi hazırlamanız size kolaylık sağlayacaktır. Bu sırada her bölümü aynı
uzunlukta hazırlamanız gerekmiyor. Giriş bölümünü yazdıktan sonra diğer bölümlere ne kadar yer
ayıracağınız üzerinde düşünmenizde fayda var. Çünkü 100x70 cm’lik bir kağıda bütün bölümleri
sığdırmanız gerekecek. Bu nedenle her bir ifade ya da cümleyi yazdıktan sonra kendinize şu
soruyu sormanızda fayda var. “Bu yazdığımız cümle ya da ifadenin yazılması gerçekten gerekli
mi?” Bu açıdan araştırma grubunuz içerindeki diğer araştırmacılardan fikrini almanız çok yararlı
ve uygun olacaktır. Ayrıca, diğer araştırmacı arkadaşlarınızla poster ile ilgili tüm konularda
yapacağınız tartışmalar ve eleştirel bakış, daha anlaşılır bir poster oluşturmanıza yardımcı
olacaktır. Posterinizi bir kez de yazım hataları olup olmadığını gözden geçirmek amacıyla
okumanızı öneriyoruz.
Posteri hazırlarken yazı büyüklüğünü en az iki metrelik mesafeden okunabilecek şekilde
ayarlamanız gerekmektedir. Bu nedenle harfleri 28 ya da 32 punto olacak şekilde yazmanız daha
uygun olabilir. Yazı tipi seçiminde “Arial” ya da “Times New Roman” tercih etmeniz, kolay
okunmayı sağlayacaktır.
Poster Bildirinin Başlıca Kısımları
1- Başlık ve Çalışmada Yer Alan Araştırmacılar, Çalıştıkları Kurum Ad ve Adresleri: Başlık
posterin bütününe göre daha büyük punto ile ve koyu olarak yazılmalıdır. Bu bölüme
üniversitenizin ya da fakültenizin amblemini koyabilirsiniz.

2- Giriş ve Amaç: Motivasyon sağlamak için önem taşıyan bölümdür. Hangi konu üzerinde
bilimsel çalışma yapmayı amaçladınız? Bu konuda çalışmanızın bilimsel dayanakları nelerdir?
Çalışmanızda bahsettiğiniz konu bilimsel olarak hangi açılardan önem taşımaktadır? Bu gibi
soruların yanıtlandığı bölümdür. Konu ile ilgili neler belirtmek istediğinizi açıkladığınız bu
bölümde, konu hakkında bir kaç bilimsel makaleye atıf yapabilirsiniz. Bu atıfları yaparken
araştırmış olduğunuz kaynak makaleyi metinde geçiş sırasına göre numaralandırınız. Poster
içerisinde bu araştırmadan bahsettiğiniz cümlenin sonuna vermiş olduğunuz numarayı yazınız.
3-Yöntem(ler): Bu çalışmayı yaparken hangi yolları izlediniz? Bu amaçla ne tür bir çalışma
yürüttünüz? Katılımcıların veya grupların özellikleri nelerdir? Çalışmanızı hangi yöntemleri ya da
testleri kullanarak yaptınız. Tüm bunları ve ayrıca etik onay ve istatistik açıdan kullanılan testleri
de bu bölümde belirtebilirsiniz.
4-Bulgular : Bu bölüm bilimsel çalışmanızın bulguları hakkında bilgi vermeye yönelik ana
bölümünü oluşturmaktadır. Araştırmacılar olarak bu bölümde sizden çalışmanızın bulgularını
şekil, tablo ya da fotoğraflardan da yararlanarak açık ve anlaşılır şekilde anlatmanız
beklenmektedir.
5-Sonuç : İncelediğiniz konu ya da araştırma sorusu hakkında belirtmek istediğiniz en önemli
kısımları birkaç cümle ile özetleyeceğiniz bölümdür. İletmek istediğiniz en önemli kısımlar,
bulguların ışığında belirteceğiniz sonuçlar ya da çıkarımlar nelerdir? Bu bölümde belirtebilirsiniz.
Bu bölümde sonuçların öneminin vurgulanması önem taşımaktadır.
6-Kaynaklar : Kaynaklar genel olarak sonuç bölümünden sonra belirtilir. Poster içerisinde
belirttiğiniz atıfları ya da kaynakları ayrı bir yerde kaynaklar başlığı altında, ilk araştırmacının ismi,
araştırmanın adı ve yayınlandığı yıl, hangi bilimsel dergide yayınlandığını yazarak belirtiniz (Örn.
Ünal M and all. “Gene Doping in Sports”, Sports Med, 2004;34(6):357-62..)

