
 

ÖZET YAZIM KURALLARI 

Özet Formuna gerekli bilgiler yazılmalıdır. 

Başvuru formunda yer alacak özet en az dört yüz, en fazla beş yüz kelime uzunlukta 

olmalıdır.Özet metninde konu açık şekilde ifade edilmeli, çalışmanın amacı, kapsamı ve 

sonuçları yer almalıdır. 

Özet Times New Roman fontu, 10 punto ve satır aralığı 1 (tek) olmalı.Özetin bir satır altına 

en az üç, en fazla beş kelimeden oluşananahtar kelimeler yazılmalıdır. Özet Formu için 

tıklayınız 

 

TAM METİN YAZIM KURALLARI 

Bildirilerde Chicago veya APA kaynak ve referans sistemi tercih edilecektir. 

Başlık: Başlık metnin yazıldığı dilin yanı sıra Türkçe ve İngilizce olarak da yazılmalıdır. 

Başlık büyük harflerle yazılmalı ve 14 punto olmalıdır (İngilizce başlıksözcüğün ilk harfi 

büyük olacak şekilde yazılmalıdır).Yazar adı ve soyadı başlığın altında olacak şekilde sağa 

doğru hizalı olmalı ve dipnotta Unvan, Üniversite, Bölüm/Anabilim Dalı, e-mail yazılmalıdır. 

Özet ve Anahtar Kelimeler: Özetler metnin yazıldığı dilin yanı sıra Türkçe ve İngilizce 

olarak da yazılmalıdır ve çalışmanın amacını, kapsamını ve sonuçlarını yansıtmalıdır. Tam 

metinde özet en az yüz, en fazla iki yüz kelime uzunlukta olmalı,Times New Roman 10 

punto ve satır aralığı 1 (tek) olmalı. Özetin bir satır altına en az üç, en fazla beş kelimeden 

oluşan anahtar kelimeler yazılmalıdır.  

Sayfa Yapısı:        A4 ebadında, Times New Roman 12 punto 

Kenar boşlukları sağdan, soldan, üstten ve alttan 2,5 cm 

Satır Aralığı 1,5 ve 6 nk yarım satır boşluk olmalı 

Sayfa numarası sayfanın altında, ortalı bir şekilde verilmeli 

Ana başlıklar: Tamamı büyük harflerle sola yaslı ve koyu yazılmalıdır. GİRİŞ ve SONUÇ 

bölümleri haricinde numaralandırma yapılacaktır. 

Alt başlıklar: Tamamı koyu, sola dayalı; her kelimenin ilk harfi büyük yazılmalıdır. 
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Şekil, tablo, harita ve fotoğraflar: Şekil, tablo, harita ve fotoğraflar yazım alanı dışına 

taşmamalı, gerekiyorsa her biri ayrı bir sayfada yer almalıdır. Şekil ve tablolar 

numaralandırılmalı ve içeriğine göre Türkçe veya İngilizce olarak adlandırılmalıdır. Numara 

ve başlıklar şekil, tablo, harita ve fotoğrafların altında gelecek biçimde kelimelerin yalnızca 

ilk harfleri büyük olacak şekilde 10 punto ile yazılmalı. Tablo ve şekillerin içeriklerinde 

de Times New Roman 10 punto kullanılmalıdır. 

NOT:Tebliğlerini slaytla sunmayı düşünen katılımcıların sunumlarını, sempozyum için 

hazırlanan ortak sunum taslağına göre hazırlamaları ve sempozyum tarihinden önce 

göndermeleri gerekmektedir.Sunum taslağı için tıklayınız 
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