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1) GENEL BİLDİRİ KONU BAŞLIKLARI 

1. Radyolojide iletişim 
2. Radyasyon  ve radyasyon  güvenliği 
3. Manyetik Rezönanas Görüntüleme veMrg Güvenliği 
4. Kontrast maddeler ve Güvenliği 
5. Ortopedi alanında röntgen teknikleri 
6. Baş Boyun Anatomisi 
7. Baş ve Boyun Patolojileri 
8. Pediatrik Radyoloji 
9. Pediatrik Konjenital Hastalıklar 
10. Pediatrik Beyin Mrg 
11. Pediatrik Spinal Mrg 
12. Pediatrik Beyin-Spinal Patolojileri 
13. Pediatrik Batın Mrg 
14. Pediatrik Toraks ve Koroner Arter Angiografi 
15. Pediatrik Kardiyak Mrg 
16. Fetal Mrg Görüntüleme 
17. AltEkteremite BT vex Mrg İnvelemeleri 
18. Girişimsel Radyolojide Alt Eksteremite Vasküler Görüntüleme 
19. Mrg Fizik 
20. Tüm Vücut Mrg Görüntüleme Çekim Tekniği 
21. Mrg Lenangiografi Çekim Tekniği 
22. Radyolojide Yapay Zekanın Tarihsel Gelişimi 
23. Radyolojide  Yapay Zeka 
24. Girişimsel Nöreradyolojik Uygulamalar 
25. Girişimsel Radyolojide Teknikerin Rolü 
26. Üçlü Hibrit Ameliyathane Sistemi 
27. Bt  Tetkiklerinde Doz Azaltma  Teknikleri 
28. Radyoloji Kariyer Planllama 

 

 



2) KONGRE BİLDİRİ GÖNDERİMİ GENEL İLKELER 

1. Kongreye poster bildiri ile katılacak olan araştırmacılar kayıt ve bildiri gönderme alanından kayıt 

olarak bildiri özetlerini göndermeleri gerekmektedir. 

2. Poster bildiri özetleri, bildiri özet şablonuna uygun olarak hazırlanmalıdır. 

3. Posterler organizasyon komitesince belirlenecek poster oturum tarihlerinde ve numaralanmış 

panolara asılacaktır. 

4. Poster asma konusunda organizasyon görevlileri poster sahiplerine yardımcı olacaktır. 

5. Programda belirtilen süre boyunca poster sahipleri kendileri için ayrılmış poster alanında 

bulunarak çalışmaları konusunda katılımcıları bilgilendirmelidir. 

6. Poster sunumu için belirtilen sürenin sona ermesiyle posterler kaldırılmalıdır. 

7. Bildirilerinin poster olarak kabul edildiği kendilerine iletilen katılımcılar, kongre düzenleyicileri 

tarafından kendilerine iletilen zaman ve yerde posterlerini sergilemek üzere başvuracaklardır. 

8. Poster sahipleri, programda belirtilen süre ve saatlerde posterlerinin başında bulunacaklar ve 

çalışmaları konusunda poster alanında bulunarak katılımcıları bilgilendirmelidir. 

9. Poster sahipleri poster basımlarını kendileri yaptıracaklardır. 

10. Programda belirtilen süre boyunca poster sahipleri kendileri için ayrılmış Poster sunumu için 

belirtilen sürenin sona ermesiyle posterler kaldırılmalıdır. 

11. TGDER Kongresi’ne gönderilen bildirilerin, daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış ve 

hâlihazırda yayımlanmak üzere sunulmamış olmalıdır. 

 

12. Kongremize ister poster ister sözel sunum ile katılmış olsa da tek bir katılım belgesi 

düzenlenmektedir. Bu nedenle her bildiri için ayrı ayrı katılım belgesi düzenlenmemektedir. 

 

13.  Sadece poster ile katılım sağlanıyor ise katılım belgesinde “POSTER SUNUM” eğer sözel ve 

poster ile katılım sağlanıyor ise “SÖZEL SUNUM” ibareli katılım belgesi düzenlenmektedir. 

 

14. Kayıt yaptıran her katılımcıya katılım belgesi düzenlenmektedir. Kayıt olmayan hiçbir katılımcıya 

katılım belgesi düzenlenmez. Düzenlenmesi talep edilemez. 

3)POSTER BİLDİRİ  HAZIRLAMA KURALLARI 

1. Poster bildiriler aşağıdaki kurallara uygun bir şekilde hazırlanmalıdır: 

2. Poster boyutları 60 (yatay) x 90 (dikey) cm. ve posterler tek parka halinde olmalıdır. 

3. Bildiride öncelikle başlık adı, yazar/yazarların adı soyadı, bağlı olduğu üniversite veya kurum adı, 

e-posta adresi yazılmalı ve posterin en üstünde görünmelidir. 

4. Poster özet, giriş, yöntem, bulgular, sonuçlar ve tartışma bölümlerinden oluşmalı ve kaynaklar 

belirtilmelidir. 

5. Bildiriler Microsoft Word programında, Times New Roman yazı tipinde ,Yazar isimleri ve iletişim 

adresleri için 30 punto ve koyu,  diğer bölümler için 16-18 punto büyüklüğünde harfler kullanılmalı 

ve posteri sunacak yazarın adının altı çizilmiş olmalıdır.Metinde bölüm başlıkları 24 punto ve koyu 

olarak yazılmalıdır. 



6. Poster  başlık adının iki satırı geçmemesine özen gösteriniz 

7. Özette araştırmanın amacı, evren ve örneklem / çalışma grubu, veri toplama araçları, verilerin 

analizi, bulgular ve öneriler yer almalıdır. Özetler en fazla 350 kelime olmalıdır. 

8. En az 3 anahtar kelime belirtilmelidir. 

9. Başlıklar ortalanmalı, metnin diğer kısımları iki yana dayalı olarak yazılmalıdır. 

10. Kaynaklar APA 6 kuralarına uygun bir şekilde yazılmalıdır.  

11. Poster hazırlamada renk sınırlaması olmayıp, görselliği arttırıcı renkli şekil ve 

fotoğrafların  kullanılmasına ağırlık verilmelidir. 

12. Poster sayfasının üst, alt, sağ ve sol kenarlarından 2 cm boşluk bırakılmalıdır. 

13. Posterin sol üst köşesinde  Kurum adı ve  Kongre logosunu  konulmalıdır. 

14. Posterlerde tüm yazılar, okunması kolay olan bir yazı stili kullanılarak verilmelidir. 

15. Posterler iki metreden rahatça okunabilecek şekilde, mümkünse grafik ya da şekil ağırlıklı ve ilgi 

çekecek şekilde hazırlanmalıdır 

16. Şekiller, uzaktan kolay görülebilecek boyutlarda verilmelidir. 

17. Poster başlığı büyük harflerle yazılmalıdır.Bir sonraki satıra yazarlar, unvanları, çalıştıkları kurum 

yazılmalıdır. 

 

4)SÖZLÜ BİLDİRİ GÖNDERİMİ VE YAZIM KURALLARI 

. 

1. Kongreye sözlü sunumlar kabul edilecektir. Bildiri özetleri Türkçe olarak hazırlanmış olmalıdır. Bu 
bildirilerin sunumları Türkçe olarak yapılacaktır. 
 

2. Sözlü Bildiri özeti boşluklar dâhil en az 200 en fazla 300 kelimeden oluşmalıve en az 4 tane 
anahtar kelime içermelidir 

 
3. Bildiri özetleri aşağıdaki kurallara göre hazırlanmalı ve infotgder.com.tr adresine gönderilmelidir. 

 
4. Sempozyum için gönderilecek olan özetlerin içerik olarak Tıbbi Görüntüleme Tekniklerlerine 

yönelik ve Tıbbi Görüntüleme disiplinine fayda sağlayıcı nitelikte olmalarına özen gösterilmelidir. 
 

5. Bildirilerin, Bilimsel Komite tarafından değerlendirmeye alınması için bildiri formunun 
doldurularak  E Posta  ile yollanması ile değerlendirilmeye alınacaktır. 
 

6. Elektronik olarak bildiri sahiplerine özetlerinin alındığı iletilecektir. 
 

7. Bildiri özetleri ve bildiriler Türkçe hazırlanacaktır. Sunum şekli olarak Sözel ya da Poster olarak 
belirtilmesi gereklidir. Ancak bilimsel program ve bildirinin içeriğine göre Bilimsel Komite 
bildirinin sunum şeklini değiştirebilir.  

 
8. Kabul edilen bildiriler, bilimsel programda ve bildiri kitabında yer alacaktır. 

 
9. Kabul edilen poster bildirilerde yazarlardan en az birinin; sözlü sunumlarda sunum yapacak olan 

kişinin kongre kayıt işlemlerini yaptırması zorunludur. Kongre kaydı olmayan bildiri sahiplerinin 
bildirileri kongre bildiri kitabında yer almayacaktır. Bu konuya gereken hassasiyetin 
gösterilmesini önemle rica ederiz. 
 



10. Gönderilen bildirilerin üzerinde kabul sonrası değişiklik yapılamaz. 
 

11. Özetlere kitapçığında ka�lımcı tara�ndan yollandığı şekliyle yer verileceğinden özetlerin hatasız 
yazılmasına özen gösterilmelidir. 
 

12. Bildiriler en fazla 400 kelimeden oluşmalıdır. Gönderilecek bildiri içinde şekil resim veya grafikler 
yer almayacak�r. 
 

13. Her öze�n bir başlığı olmalı, büyük harflerle yazılmalı ve başlıkta kısaltma kullanılmamalıdır. 
 

14. Araş�rma konulu özetlerin Giriş-amaç / Yöntem / Bulgular / Sonuç şeklinde yapılandırılması 
gereklidir. 
 

15. Özet açık, konu orijinal, yöntem uygun ve sonuçlar yöntem ile uyumlu olmalıdır. 
 

16. Me�n tek aralıklı, 12 punto, Times New Roman karakteriyle yazılmalıdır. 
 

17. Bildiri özetlerinin kabul edilebilmesi için sunumu yapacak yazarın kongreye kayıt yap�rması 
zorunludur. 

5)POSTER YARIŞMASI 

Tgder 2021 Kongresi’nde ayrıca Poster Yarışması düzenlenecektir. Bildirisi poster sunumu olarak kabul 
edilen araştırmacıların posterleri kongre sırasında jüri tarafından değerlendirilecektir. 
 

6) KABUL EDİLEN BİLDİRİLERE GERİ DÖNÜŞ YAZISI 

Bildiri göndererek yoğun ilgi gösteren siz değerli katılımcılara, değerli katkılarından dolayı çok teşekkür 
ederiz.Yapılan hakem değerlendirmesi neticesinde listede yer alan bildiriler kongrede sunulmak üzere 
kabul  yazısı sizlere mail olarak geri dönüşü sağlanacaktır.Siz Değerli misafirlerimizi Antalya’da   Tgder 
2021  kongremizde ağırlamaktan mutluluk duyacağız. 
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