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SEMPOZYUM KATILIM KOŞULLARI

 

· Çalışmada, başlık 14 punto koyu büyük harfle ortalı yazılmalı, ana başlığın 
altına 12nk aralık bıraktıktan sonra 10 punto, koyu, soyadı büyük harf ve sağa 
h�zalı olarak yazarın adı-soyadı yer almalıdır. (*) �şaret� �le sayfanın altına 
akadem�k unvan, kurum ve e-posta adres� ver�lmel�d�r.

· Başlık ve yazar adından sonra 200'er kel�mel�k 10 punto Türkçe ve İng�l�zce 
özet yer almalıdır. En az 3, en fazla 5 anahtar kel�me kullanılmalıdır.

· Yazılar, A4 boyutunda MS Word uyumlu programda T�mes New Roman yazı 
karakter�nde 12 punto, d�pnotlar �se 10 punto yazılmalıdır.

· Metn�n�n yazımında, sayfanın üst ve sol kenarında 3 cm, alt ve sağ kenarında 
�se 2.5 cm boşluk bırakılır.

· Paragraflarda satır aralığı bırakılmamalı, g�r�nt�: 0 cm, aralık: önce 6 nk- sonra 
6 nk ve satır aralığı: tek satır olmalıdır. Şek�ller�n ve ç�zelgeler�n açıklamaları, 
alıntılar, d�pnotlar ve kaynaklar l�stes�n�n yazımında �se, satırlar b�r satır 
aralığı �le yazılır.

· Tablo ve graf�kler �se ayrı ayrı numaralandırılmalı, tablonun veya graf�ğ�n 
hemen altında �se 10 punto �le kaynağı bel�rt�lmel�d�r.

· Met�n �çer�s�nde kaynak göster�lecek �se parantez �ç�nde yazar soyadı, yayın 
yılı ve sayfa numarası sıralı b�ç�mde (Çaycı, 2002:520) şekl�nde, d�pnot olarak 
göster�lecek �se Yazar adı, soyadı, k�tabın adı (koyu olacak şek�lde-makale �se 
tırnak �ç�nde ve �tal�k), yayınev�, yayın yer�, tar�h�, sayfa numarası sıralı b�ç�mde 
ver�lmel�d�r. Kullanılan kaynaklar, d�pnotlarla aynı b�ç�mde met�n sonuna 
soyada göre alfabet�k olarak sıralanarak konmalıdır.

· Met�nle doğrudan alakalı olmayan Or�j�nal belge, res�m, har�ta ve benzer� 
res�mler gerekmed�kçe met�n �ç�nde yer almamalı numaralandırılarak met�n 
sonuna eklenmel�d�r. Yüksek çözünürlüktek� res�mler ayrıca CD'ye 
kayded�lerek gönder�lmel�d�r.

· B�ld�r� met�nler� 12 �le 20 sayfa arasında olmalıdır.

BİLDİRİ TAM METNİ YAZIM KURALLARI
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