
KONULAR  

 

- Hemşirelikte Teknoloji ve Bilişim   

- Hemşirelikte  İnovasyon   

- Hemşirelikte  Kalite   

- Hemşirelikte  Arge 

 

İÇERİK 

 
• Sempozyumda sunulmak istenilen bildiri özeti, içerik ve kapsam açısından 
anlaşılır olmalıdır. 
• Bildiri konularının, konu başlıklarına uygun olmaları beklenmektedir. 
Araştırmanın amaç ve sonuçlarını özlü ve titiz bir şekilde yansıtan özgün bildiri 
özetlerine öncelik verilecektir. 

 
BİÇİM 

 
• Özetler 300 kelimeyi aşmayacak şekilde Türkçe olarak hazırlanmalıdır. 
• Özetlerde araştırmanın amacı, önemi, araştırma örneklemi, veri toplama 
teknikleri ve bulgulara yer verilmelidir. (varsa ölçme aracı da ek olarak 
konulabilir.) 
• Kabul edilen bildiriler hiçbir düzeltme ve değişiklik yapılmadan 
yayınlanacağı için, yazım hatalarına dikkat edilmelidir. Sorumluluk gönderen 
bireylere ait olacaktır. 

 
BİLDİRİ ÖZETİ FORMATI 

 
• Bildiri özetleri, Microsoft Word dokümanı ve dikey boyutta A4 formatında 
olacaktır. 
• Boşluklar: Üst 4 cm, Alt 3 cm, Sağ 2,5 cm, Sol 2,5 cm şeklinde olmalıdır. 
• Yazı karakteri: Times New Roman 
• Bildiri başlığı: 12 punto, büyük harf, koyu ve ortalanmış bir şekilde 
yazılmalıdır. 
• Başlık yazıldıktan sonra 1,5 satır aralığı boşluk bırakılıp yazarların adları ve 
soyadları tam olarak yazılarak (10 punto, italik ve ortalanmış), bildiriyi sunacak 
kişinin adı ve soyadının altı çizilmelidir.(Unvan yazılmamalıdır.) 
• Bir tam boşluk bırakılarak üniversite, fakülte, bölüm, şehir sırası ile yazarların 
adresleri yazılmalıdır. (10 punto, italik, ortalanmış) 
• Yazarların adresleri ortak değilse soyadlarının son harfi üzerine rakam 
konulmalı, ilgili adrese de aynı rakam verilmelidir. 
• Adresten sonra 1,5 satır aralığı boşluk verildikten sonra özet metin 
verilmelidir. 
• Metinler paragraf girintisi verilmeden her iki yana yaslı olarak 12 punto 
olmalı ve paragraflar arasına bir tam boşluk bırakılmalıdır. 
• Kaynaklar var ise bildiri özetinin en son bölümünde sunulmalı ve yazar 
soyadlarına göre alfabetik olarak dizilmelidir. Times New Roman yazı karakteri 
ile 9 punto, italik ve iki yana yaslı olarak yazılmalıdır. 

 

POSTER BİLDİRİ HAZIRLAMA KURALLARI 

 

1) Her bir poster yatay ekseni 70 cm. düşey ekseni 90 cm. olan alanda 
sergilenecektir. Bu boyutları aşan posterler sergilenmeyecektir. 
2) Posterdeki yazılar bir metre uzaklıktan rahatça görülebilecek büyüklükte 
olmalıdır. 
3) Her posterin üst kısmında bildirinin, yazar(lar)ının adı, üniversitesi, 
fakültesi, bölümü yazmalıdır. Posterden sorumlu yazarın iletişim adresi mutlaka 
belirtilmelidir. 
4) Bildirinin başlığındaki harflerin büyüklüğü en az 2,5 cm. olmalıdır. 

 

En İyi Çalışma Ödülleri: Gönderilen 

bildiriler arasından, bilimsel değerlendirme 

kurulu tarafından en iyi sözel bildiri ve en iyi 

poster bildiri seçilecektir. 

Başvuru adresi:  hemsirelikteinovasyon@gmail.com 

mailto:hemsirelikteinovasyon@gmail.com

