
MaSCo ’19 AKTİF KATILIM ŞARTLARI 

1. Aktif kayıt ve bildirilerin son gönderim tarihi 16 Nisan 2019’dur.   

2. Kongre dilimiz Türkçedir. Araştırmacının tercihine bağlı olarak İngilizce sunumlar ve bildiriler de kabul 

edilecektir.   

3. Kongremiz bir tema etrafında düzenlenmemiştir, herhangi bir konu kısıtlaması yoktur.   

4. Sadece özgün araştırmalar kabul edilecektir. Vaka sunumları, vaka serileri, derlemeler, meta analiz 

ve konu anlatımı türündeki çalışmalar kabul edilmeyecektir.   

5. Özetler giriş-amaç, gereç-yöntem, bulgular, sonuç ve anahtar sözcükler şeklinde düzenlenmelidir. 

Uyulması gereken kural detaylarını ve bu formata uygun özet örneğini 

marmarastudentcongress.com/kayit adresinde bulabilirsiniz. 

6. Özetler, başlık ve araştırmacıların ismi hariç 300 kelimeyi geçmemelidir.  

7. Özetler, hem Türkçe hem İngilizce olarak mascobildirim@gmail.com mail adresine gönderilecektir. 

Mailin konu satırına çalışmanın adı yazılmalıdır. Dosya adı, sunumu yapacak katılımcının ismini belirtir 

şekilde düzenlenmelidir. Ayrıca özet dosyasının sonuna düzeltmeler için size geri dönebilmemiz adına 

telefon ve mail adreslerinizi ekleyiniz.  

8. Yapmak istediğiniz sunum türünü (poster ya da sözlü sunum) olarak özetinizin altında belirtiniz. 

Değerlendirme Kurulunca, sözel veya poster sunumu olarak gönderilen çalışmaların sunum 

şekillerinde değişiklik yapılması talep edilebilir. 

9. Sözel sunumlar; “Deneysel“ ve “Gözlemsel“ araştırma kategorilerinde; poster sunumları, “Hasta ve 

Hastalıklar: Açıklamalar ve Nedensellik“ ve “Toplum ve Sağlığın Belirleyicileri“ temaları etrafında 

gruplandırılacaktır. Bütün araştırmalar, alanında uzman jüriler tarafından değerlendirilecektir ve her 

kategoride ilk üçe giren gruplara ödül olarak tus dersanesi bursu verilecektir. 

10. Bu sene ilk defa olarak seçilecek bir deneysel çalışmanın devamlılığının sağlanması ya da yurtdışında 

bir kongrede sunulması amacıyla 1000 $ para ödülü verilecektir. Bu ödül için başvurmak isteyen 

adayların etik kurul onaylarının ve araştırma özetlerinin yanı sıra araştırmanın sürdürülebilirliğini 

vurgulayan bir araştırma vizyonunu da mascobildirim@gmail.com mail adresine göndermeleri 

gerekmektedir. Bu ödüle başvuru şartlarıyla ilgili ayrıntılı bilgiyi 

https://marmarastudentcongress.com/kayit-2/katilim-sartlari-ve-basvuru-akis-

semasi/ adresinde bulabilirsiniz. 

11. Canlılar üzerinde yapılan araştırmalarda etik kurulu onayı aranacaktır. 

12. Sözel olarak kabul edilen sunumlar, bilimsel programda belirtilen tarih ve saatte oturum başkanları 

nezaretinde 10 dakikalık sürede sunulacak ve tartışılacaktır.  

13. Poster olarak kabul edilen sunumların poster boyutları 50*70cm olacak şekilde hazırlanmalıdır. 

Programda belirtilen tarih ve saatte poster alanında sergilenecek ve 5 dakikalık sürede sunulacaktır.  

14. Kongreye kabul edilen bildiriler MaSCo Bildiri Kitapçığında yer alacaktır.  
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