
SÖZEL VE POSTER BİLDİRİLERİ 

Sözlü bildiri sunumu hazırlama 

Sözlü bildiriler video sunum olarak gerçekleşecektir. Katılımcılar video sunumları 
hazırlarken aşağıda belirtilen yolları izlemelidir: 

• Katılımcılar en fazla 6 dakikalık sunumlarını olası bağlantı problemlerinin önüne 
geçebilmek için video şekline getirmelidirler ve bu 
videoları http://bit.ly/UTEK2020Sozlu adresine en geç 05 Ekim 2020 24.00’a 
kadar  kadar yüklemelidir. 

• Video sunumlar gösteriminden sonra soru ve cevap kısmı için yine katılımcı ile 
uzaktan bir bağlantı gerçekleşecektir. 

• Videoyu hazırlarken arka fon düz beyaz ve açık renklerde olmalıdır. 
• Video yükleme ile ilgili bir sorun ile karşılaştığınızda Yusuf Yılmaz’a 

(yilmazy@mcmaster.ca) gönderebilirsiniz. 
• Belirtilen son tarihe kadar yüklenmemiş olan bildiriler çekilmiş kabul edilerek 

Kongre programından ve kitapcığından çıkarılacaktır. 
 
Sözlü bildiri oturumu: 
Sözlü bildiri oturumu kongrenin birinci ve ikinci gününde 17.00-18.00 saatleri 
arasında paralel iki çevirim içi oturum olarak gerçekleştirilecektir. Sözlü bildiri 
oturumu, sözlü bildiri videolarının izlenmesi ve bildirilere yönelik tartışmaların 
yapılması şeklinde yürütülecektir. Her konuşmacı için ayrılan süre sunum için en fazla 
6 dakika ve tartışma için 4 dakika olmak üzere toplam 10 dakikadır. 
 
Sözlü bildiri olarak kabul edilen ancak sunumu belirtilen son tarihe kadar 
yüklenmemiş olan ve/veya  sorumlu araştırmacının çevirim içi (sözlü bildiri) 
oturumuna katılmadığı sözlü bildiriler kongre özet kitabında yer almayacaktır.   
 
 
Poster bildiri hazırlama: 
Poster bildiriler 720x1280 pixel boyutunda hazırlandıktan sonra resim (kabul edilen 
uzantılar: jpg, jpeg, png) formatında sisteme yüklenmelidir. 

Dosya boyutu 2MB değerinden küçük olmalıdır. Kullanılacak yazı fontunun ve 
büyüklüğünün Bilgisayar monitörü ve cep telefonunda okumaya kolaylaştıracak 
büyüklükte hazırlanması önerilir. Katılımcılar istedikleri programı kullanarak verilen 
ölçülerde ve özelliklerde posterlerini hazırlayabilirler. Power Point kullanmak 
isteyenler, UTEK2020 Poster Bildiri şablonunu indirerek posterlerini oluşturabilirler. 
Şablonu indirmek için linke tıklayınız: 
http://kongre.teged.org/uploads/lRNFtP0W/media/utek2020-poster-bildiri-
sablonu_F6dVUmnT.pptx  

Power Point ölçüleri ve slayt yönü aşağıdaki ekran görüntüsündeki gibidir. 

http://bit.ly/UTEK2020Sozlu
http://kongre.teged.org/uploads/lRNFtP0W/media/utek2020-poster-bildiri-sablonu_F6dVUmnT.pptx
http://kongre.teged.org/uploads/lRNFtP0W/media/utek2020-poster-bildiri-sablonu_F6dVUmnT.pptx


 

Posterinizi hazırladıktan sonra “Farklı Kaydet” bölümünden JPG formatı seçilmeli 
ve JPG dosyası bilgisayara kaydedilmelidir. 

 

• Katılımcılar hazırladıkları 
posterleri http://kongre.teged.org/ses/event/UTEK2020/my-submission 
adresinden sisteme en geç 05 Ekim 2020 24.00 tarihine kadar yüklemelidirler. 
Poster/Bildiri Dosya Yükle butonuna tıklayarak posterin resmi yüklenebilmektedir. 

 
• Poster gönderimi ile ilgili bir sorun ile karşılaştığınızda Yusuf Yilmaz’a 

(yilmazy@mcmaster.ca) mesaj gönderebilirsiniz. 
 
Poster bildiri tartışma oturumu: 
Poster bildiri oturumu kongrenin üçüncü gününde 17.00-18.00 saatleri arasında 
paralel yedi oturum olarak çevirim içi gerçekleştirilecektir. Posterler 10 Ekim 2020 
tarihinden itibaren http://kongre.teged.org/UTEK2020/abstract adresinden 
izlenebilecektir. Poster tartışma oturumu, seçilmiş poster bildirilerine yönelik 
tartışmaların yapılması şeklinde yürütülecektir. 
  
Poster bildiri olarak kabul edilen ancak sisteme yüklenmeyen ve sorumlu 
araştırmacının çevirim içi poster bildiri oturumuna katılmadığı poster bildirileri 
kongre özet kitabında yer almayacaktır. 
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