
Bildiri gönderiminde dikkat edilecek hususlar: 
 

1. Bildiri gönderimi için son tarih 13 Ekim 2017'dir. 

2. Bildiriler bilimsel kurul tarafından değerlendirilmek üzere ugur.fidangil@sbu.edu.tr 
(sekreterlik) mail adresine gönderilecektir.  

3. Bildiriler Microsoft Word dökümanı (doc, docx) formatında, Times New Roman yazı 
karakterinde, 11 punto büyüklüğünde hazırlanacaktır. 

4. Word sayfasının ilk satırında bildirinin başlığı, ikinci satırda sunum şekli (sözlü veya 
poster), üçüncü satırda ünvanları ile birlikte yazar isimleri, dördüncü satırda yazarların kurumları 
açık bir şekilde yazılacak, takiben bildirinin özeti, anahtar kelimeler ve varsa bildirinin altına tam 
metni (isteğe bağlı) eklenecektir. 

5. Bildiri özeti hazırlanırken kelime sınırı başlıklar ve boşluklar hariç 300 kelime olacaktır.  

6. Metin içinde geçen kısaltmalar ilk geçtiği yerde açık olarak yazılacak ve parantez içinde 
belirtilecektir. Takip eden tekrarlarda kısaltmalar kullanılabilecektir. 

7. Poster bildiriler boyutu 70x90 cm olacak şekilde hazırlanacaktır ve dijital gösterime uygun 
olmalıdır. 

8. Sözel bildiriler sunum süresi 10 dakikayı geçmeyecek şekilde, powerpoint (ppt, pptx) 
formatında hazırlanacaktır. 

9. Bilimsel Kurul tarafından yapılan değerlendirme sonucu, sözlü bildiriler poster bildirisi, 
poster bildirilerden öne çıkanlar da sözlü bildiri şeklinde değiştirilebilecektir. Değişiklikler için eposta 
ve telefon yoluyla katılımcılardan onay alınacaktır.  

10. Kongre bildirileri “Uçuş Tabipliği Tazeleme Kursu” kapsamında kredilendirilecektir.  

11. Kongrede sunulacak bildirilerin dili Türkçe'dir. Yazım ve imla kurallarına dikkat edilecektir. 

 

 

 

Rules for Papers: 

 

1. Deadline for paper submission is 13 October 2017. 

2. Abstracts will be submitted to ugur.fidangil@sbu.edu.tr (secretarial) and reviewed by Scientific 
Committee. 

3. All abstracts should be sent as a Microsoft Word document (.doc or .docx files) written in 
“Times New Roman” size 11. 

4. Title of the abstract must be on the first line, preferred presentation type of the abstract on the 
second, names of the authors with their academic titles on the third and institutions on the 
fourth line. Abstract, key words and full text (optional) will also be written afterwards. 

5. The word count of each abstract, excluding the title and name of the author, must not exceed 
300. 

6. Acronyms-if used firstly in text- must be written out full, followed by the acronym itself written in 
capital letters and enclosed by parenthesis. Subsequent references to the acronym can be 
made just by the capital letters alone. 

7. The size of the poster presentation must be 70 cm wide and 90 cm high and proper for digital.  

8. Each oral presentation must not exceed 10 minutes and should be prepared in Microsoft 
PowerPoint (ppt, pptx). 

9. According to the assessment of Scientific Committee, if needed, oral submissions may be 
changed to posters or vice versa. Participant approval for alterations will be received via e-mail 
or phone. 

10. Presentations will be accredited for AME Refresher Training 
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