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BİLDİRİ YAZIM KURALLARI
1)

Bildiri dili Türkçe ve İngilizce’dir.

2)
Gönderilecek bildiri konuları sempozyum amacı ve bilim konuları dikkate alınarak
seçilmelidir.
3)
Bildiri özetlerinde çok zorunlu olmadıkça şekil, tablo, formül, resim ve sayfa numarası
yer almamalı ve bildiri özetleri en fazla 300 kelimeden oluşmalıdır.
4)

Belirtilen tarihten sonra gönderilen özetler işleme konulmayacaktır.

5)
Gönderilecek bildiriler daha önce başka bir sempozyumda sunulmamış veya başka bir
dergide yayımlanmamış olmalıdır.
6)
Bildiri metni alt-üst 2,5 cm ve sağ-sol 3,5 cm kenar boşlukları olan sayfa düzeninde
yazılmalıdır.
7)

Bildiri tam metni 10 sayfayı geçmemelidir.

8)
Ana başlık büyük harflerle, tek satır aralığıyla, “12 punto”, “kalın”, “times new
roman” ve “ortalı” yazılmalıdır.
9)
Yazarların isimleri ana başlığın altına “ortalı”, “times new roman”, “10 punto”, “kalınitalic” ve “sadece baş harfleri büyük” olarak yazılmalıdır.
10)
Kişilerin unvanları, iletişim adresleri ve kurumları dip not olarak (“9 punto” ve “times
new roman”) belirtilmelidir.
11)

Metne, isimlerden sonra bir satır aralık bırakarak başlanmalıdır.

12)
Bildiri, tüm metin tek boşlukla “10 punto”, “iki yana yaslı” ve “times new roman” yazı
karakteri kullanılarak yazılmalıdır.
13)
Bildiri boyunca paragraf arası bırakılmamalıdır. Paragraf başlangıcında 1 tab boşluk
bırakılmalıdır.
14)
Ana başlığın ardından özet ve anahtar kelimeler yazılmalıdır. Özette; giriş, çalışmanın
amacı, materyal, metot ve bulgular bölümleri yer almalıdır.
15)

Metin içinde kullanılan kısaltmalar parantez içinde açıklanmalıdır.

16)
Kaynaklar metin içinde gösterilmelidir. Metin içindeki göndermeler parantez içinde
(soyad, tarih: sayfa no) şeklinde belirtilmelidir. Örnek: (ÖZTÜTÜNCÜ, 2010: 35). Üç
satırdan az doğrudan alıntılar, satır arasında ve tırnak içinde; üç satırdan uzun doğrudan

alıntılar ise satırın sağından solundan ikişer santimetre içinde, blok halinde, 9 puntoyla, tek
satır aralığıyla tırnaksız verilmelidir.
17) Kaynak göstermede kesinlikle dipnot kullanılmamalıdır. Metin içinde (Rifat 1976:8)
yazarın aynı yıl yayımlanan birden fazla eseri kaynak gösterilmişse (Rifat, 1999a, Rifat
1999b...) birden fazla kaynağa atıfta bulunuluyorsa (Jakobsen 1941, Culler 1975, Ihwe 1971),
çok yazarlı yayınlarda ilk yazar adı (GÖKAY vd. 2007), görülemeyen bir yayın kaynak
gösteriliyorsa (Borodotsky, 2003, Gerbik, 1988 den) sözlü kaynak kullanılıyorsa kaynak kişi
bilgileri Adı, Soyadı, Görüşme Tarihi ve Yeri bilgilerini içermelidir.
18)
Makale kaynak gösterilirken ise; önce yazarın soyadı yazılmalı, virgül konulmalı ve
adının baş harfi yazıldıktan sonra nokta konularak tırnak içinde makalenin adı yazılmalı sonra
virgül konulmalı, sırasıyla ve aralara virgül konularak dergi adı, cilt ve sayfa no, basım yeri,
yılı ve sayfa numarası yazılır ve nokta konulur. İki yazarlı kaynaklarda ilk yazarın adının baş
harfinden sonra noktadan sonra virgül yazılarak devam edilir.
19)
Çalışmanın en sonunda kaynakça gösterilirken yazarların soy ismine göre alfabetik
sıraya göre yazılmalıdır.
20)

Çalışmalar, kapsamlarına göre gruplandırılarak değerlendirilecektir.
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PAPER WRITING GUIDELINE
1)

Paper languages are Turkish and English.

2)
The subjects of the paper must be chosen in accordance with the objects of the
symposium and scientific issues.
3)
If not necessary, paper abstracts must not include figures, tables, formulas, drawings
and page numbers and must consist of maximum 300 words.
4)

The abstracts submitted after the pre-determined date will not be accepted.

5)
The papers must not have been presented in a symposium or published in a journal
before. .
6)

The margins of the page must be set as follows; Top and Bottom: 2,5 cm - Left and

Right: 3,5 cm.

7)

The full length of a paper must not exceed 10 pages.

8)
The main title must be set as follows: capital letters, single line spacing, “12
points”, “bold”, “times new roman” and “centered”.
9)
The names of the authors must be written under the main title as follows: “centered”,
“times new roman”, “10 points”, “bold-italic” and “only first letters capitalized”.
10)
The titles, contact addresses and institutions of the authors must be stated as footnotes
(“9 points” and “times new roman”).
11)

The text must be started by leaving one line spacing after the names of the authors.

12)

The paper must be written as follows: “10 points”, “justified” and “times new roman”.

13)
Spacing must not be left after the paragraphs throughout the paper. 1 tab spacing must
be set as indentation at the beginning of the paragraph.
14)
The abstract and keywords must be written after the main title. In the abstract,
introduction, the objectives of the study, materials and methods, and findings must be
included.
15)

The abbreviations used in the text must be described in brackets.

16)
The references must be presented within the text. References should be indicated in
parenthesis (ÖZTÜTÜNCÜ, 2010: 35). Direct quotations less than three lines, put in line and
in the quotation; direct quotations for longer than three lines, should be placed in rows of two
centimeters from the left to the right, as a block, in 9 puntoyl, single-spaced without quotes.

17)
Never use footnotes for citation. In the text (Rifat 1976:8), showing the author's
multiple sources published in the same year (Rifat, 1999a, Rifat 1999b...), citation for more
than one source (Jakobsen 1941, Culler 1975, Ihwe 1971), first author's name in many
authors’ publications (GÖKAY et al. 2007), if an unseen source is shown (Borodotsky, 2003,
Gerbik, 1988), If you use oral sources, contact’s information includes Name, Surname,
Interview date and place.
18)
Reference to an article: Last Name of Author, Initial of Author. “Title of the Article,
Name of the Journal, Series Number, Page Number, Place of Publication, Year, Inclusive
Page Numbers.”. In the references with two authors, the initial of the first author and full stop
are written firstly and comma is written afterwards.
19)
The references must be written in alphabetical order according to the last names of the
authors at the end of the study.
20)

The studies will be classified and evaluated in accordance with their scopes.

