
BİLDİRİ TAM METİN KİTABI (BOOK OF PROCEEDINGS) YAZIM KURALLARI: 

 

Kağıt Boyutu: A4 Dikey 

 

Üst Kenar Boşluk: 2,5 cm 

Alt Kenar Boşluk: 2,5 cm 

Sağ Kenar Boşluk: 2,5 cm 

Sol Kenar Boşluk: 2,5 cm 

 

Yazı Tipi: Times New Roman 

Yazı Tipi Stili: Normal 

Hizalama: İki yandan yaslanmış metin 

Yazı Boyutu: 11 punto * (Sadece ana metin için) 

Tablo-grafik: 10 punto * (Tablolarda sadece yatay çizgiler kullanılacak olup, her tabloya bir 

başlık / isim verilmelidir. Başlık/isim tablonun üst bölümünde yer almalı ve tabloya yapışık 

olmalıdır.) 

Paragraf Aralığı: Önce 6 nk; sonra 6 nk * (Paragraf başında satır boşluğu kullanılmamalı) 

Satır Aralığı: Tek 

 

Özet: 

Tam metnin başına 200-250 kelime arası hem Türkçe hem İngilizce özet bulunmalıdır. Her iki 

dildeki özet, 9 punto, Times New Roman, iki yandan yaslanmış ve tek satır aralığı ile 

yazılmalıdır. 

Özetler, Ana metinden hem sağ hem sol boşluklardan 1 cm içeride yaslı olarak yazılmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Özetlerin altında 3-5 arası anahtar kelime bulunmalıdır. Sadece ilk 

anahtar kelimenin ilk harfi büyük, diğer anahtar kelimeler küçük harfle yazılmalı ve 

birbirlerinden noktalı virgül (;) ile ayrılmalıdır. 

 

Başlıklar: 

Metnin ana başlığı 12 punto ve koyu, diğer tüm ana ve alt başlıklar 11 punto ile yazılmalıdır. 

Ana ve alt başlıkların sadece ilk kelimesinin ilk harfi büyük, diğer tüm kelimeler küçük harfle 

yazılmalıdır. 

Ana başlıklarda (Giriş, Literatür, Yöntem, Bulgular, Sonuç, Tartışma... vb.) koyu yazı 

karakteri kullanılırken, tüm alt başlıklarda normal yazı karakteri kullanılmalıdır ve hem ana 

başlıklar hem de alt başlıklar uygun şekilde numaralandırılmalıdır. 

 

Metin içi alıntı ve Kaynakça 

Hem metin içi alıntılarda hem de Kaynakçada APA 6 kullanılmalıdır. 

Özgünlük: Bildiri tam metni, intihal raporu ile birlikte gönderilmelidir (iThenticate veya 

Turnitin). Benzerlik oranı %20’nin üzerinde olan metinler (kaynakça hariç & alıntılar dahil) 

yazarına iade edilir ve kitaba dahil edilemez. 

 

** Metinler en az 5000 kelimeden oluşmalıdır. 

** Tercihen 8000 kelimeyi aşmamalıdır. 

** Yazım kurallarına uymayan metinler, hakem ve editör kontrolüne geçilmeden reddedilir ve 

yazarına iade edilir. 

***İngilizce yazılacak olan metinlerin bir native speaker tarafından proofreading 

yaptırıldıktan sonra gönderilmesi rica olunur. 


