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Özet
İki yana dayalı, Times New Roman, 9 punto, 100-150 sözcük arası, tek paragraf. Özetiniz, bildirinizi açık ve net bir dille kısaca
açıklayan nitelikte olmalıdır. Özetinizde metin içi atıf kullanmayınız.

Anahtar Sözcükler: En Az İki Anahtar Sözcük.

Abstract
Türkçe özetin İngilizceye çevirisi. İki yana dayalı, Times New Roman, 9 punto, 100-150 sözcük arası, tek paragraf.

Keywords: Türkçe Anahtar Sözcüklerin İngilizceye Çevirisi
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Giriş
Bildirinizin bir Giriş bölümü mutlaka olmalıdır. Yazınızın Giriş başlığını, mutlaka yeni
bir sayfada başlayınız. Times New Roman yazı karakteri ve 12 punto harf boyutu kullanınız.
Her satırbaşını, metin hizasına göre soldan 1 cm içeriden başlayınız. 1,5 satır aralığı veriniz.
Metni her iki kenara dayalı olarak hizalayınız.
Bildiriniz Giriş bölümünü en fazla iki paragraf olarak yazınız. Paragraflar arasında
boşluk vermeyiniz. Her bir paragraflarınızda en az üç tümce bulunsun. Bildirinizin Giriş
bölümünde, bu bildiriyi hangi konferansta ve ne zaman sunduğunuzu ve bu çalışmanın
bireylere ve kurumlara olan önemini açık ve net bir dille açıklayınız.
Bildirinizin Aslına Sadık Kalarak Başlıkları Veriniz
Başlıklara numara vermeyiniz. Alt başlıklardan önce bir boşluk veriniz. Alt başlıklardan
sonra boşluk vermeyiniz. Times New Roman yazı karakteri ve 12 punto harf boyutu kullanınız.
Her satırbaşını, metin hizasına göre soldan 1 cm içeriden başlayınız. 1,5 satır aralığı veriniz.
Metni her iki kenara dayalı olarak hizalayınız.
Tablo 1’de Üniversitelerin sıralamalarına göre öğrenci sayıları verilmiştir (Ahrefs Site
Explorer & Backlink Checker, 2014). Lorem ipsum dolor sit amet, sea ne suas ancillae
posidonium, in vix lobortis assentior. Nec ut atqui oblique, pri erant insolens cu. Decore
equidem eum ut, ius lorem dolores lucilius ex. Nam eius alterum in, veri feugiat molestie ut
est, cum ullum petentium maiestatis et. Te pro esse dicit. Ubique animal definiebas vim eu.

Tablo 1
Üniversitelerin Sıralamalarına Göre Öğrenci Sayıları (Ahrefs Site
Explorer & Backlink Checker, 2014)
Ülke

Üniversite

Öğrenci Sayısı

Lorem ipsum dolor sit amet, sea ne suas ancillae posidonium, in vix lobortis assentior.
Nec ut atqui oblique, pri erant insolens cu. Decore equidem eum ut, ius lorem dolores lucilius
ex. Nam eius alterum in, veri feugiat molestie ut est, cum ullum petentium maiestatis et. Te pro
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esse dicit (Grafik 1). Ubique animal definiebas vim eu. Lorem ipsum dolor sit amet, sea ne
suas ancillae posidonium, in vix lobortis assentior.

Grafik 1. Öğrenci Sayılarının Ülke Nüfusuna Oranına Göre Mega Üniversiteler (Ahrefs Site
Explorer & Backlink Checker, 2014)

Nec ut atqui oblique, pri erant insolens cu. Decore equidem eum ut, ius lorem dolores
lucilius ex. Nam eius alterum in, veri feugiat molestie ut est, cum ullum petentium maiestatis
et. Te pro esse dicit. Ubique animal definiebas vim eu. Nec ut atqui oblique, pri erant insolens
cu. Decore equidem eum ut, ius lorem dolores lucilius ex. Nam eius alterum in, veri feugiat
molestie ut est, cum ullum petentium maiestatis et. Te pro esse dicit. Ubique animal definiebas
vim eu.
Bildirinizde İkinci Alt Başlık Varsa
İkinci düzey başlık - Kalın ve sola dayalı, her sözcüğün ilk harfleri büyük, Times New
Roman” yazı karakteri ve 12 punto harf boyutu. Lorem ipsum dolor sit amet, sea ne suas
ancillae posidonium, in vix lobortis assentior. Nec ut atqui oblique, pri erant insolens cu.
Decore equidem eum ut, ius lorem dolores lucilius ex. Nam eius alterum in, veri feugiat
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molestie ut est, cum ullum petentium maiestatis et. Te pro esse dicit. Ubique animal definiebas
vim eu.
Lorem ipsum dolor sit amet, sea ne suas ancillae posidonium, in vix lobortis assentior.
Nec ut atqui oblique, pri erant insolens cu. Decore equidem eum ut, ius lorem dolores lucilius
ex. Nam eius alterum in, veri feugiat molestie ut est, cum ullum petentium maiestatis et. Te pro
esse dicit. Ubique animal definiebas vim eu.
Bildirinizde Üçüncü Alt Başlık Varsa. Üçüncü düzey başlık – Kalın ve sola dayalı, 2.
düzey başlığa göre 1 cm içerden ve sadece ilk sözcüğün baş harfi büyük, Times New Roman”
yazı karakteri ve 12 punto harf boyutu. Metni her iki kenara dayalı olarak hizalayınız. Lorem
ipsum dolor sit amet, sea ne suas ancillae posidonium, in vix lobortis assentior. Nec ut atqui
oblique, pri erant insolens cu. Decore equidem eum ut, ius lorem dolores lucilius ex. Nam eius
alterum in, veri feugiat molestie ut est, cum ullum petentium maiestatis et.
Te pro esse dicit. Ubique animal definiebas vim eu. Lorem ipsum dolor sit amet, sea ne
suas ancillae posidonium, in vix lobortis assentior. Nec ut atqui oblique, pri erant insolens cu.
Decore equidem eum ut, ius lorem dolores lucilius ex. Nam eius alterum in, veri feugiat
molestie ut est, cum ullum petentium maiestatis et. Te pro esse dicit. Ubique animal definiebas
vim eu.
Sonuçlar
Bildirinizin bir Sonuç bölümü mutlaka olmalıdır. Times New Roman yazı karakteri ve
12 punto harf boyutu kullanınız. Her satırbaşını, metin hizasına göre soldan 1 cm içeriden
başlayınız. 1,5 satır aralığı veriniz. Metni her iki kenara dayalı olarak hizalayınız.
Bildirinizin Sonuç bölümü en fazla iki paragraftan oluşmalıdır. Bildirinizim Sonuç
bölümünde, çalışmanıza ilişkin kendi görüşlerinizi açık ve net bir dille açıklayınız.
Öneriler
Bildirinizin bir Öneriler bölümü mutlaka olmalıdır. Times New Roman yazı karakteri
ve 12 punto harf boyutu kullanınız. Her satırbaşını, metin hizasına göre soldan 1 cm içeriden
başlayınız. 1,5 satır aralığı veriniz. Metni her iki kenara dayalı olarak hizalayınız.
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Bildirinizin Öneriler bölümünde, çevirisini yaptığınız makaleye dayalı olarak, gelecekte
yapılabilecek çalışmalara ilişkin, kendi düşüncelerinizi açık ve net bir dille açıklayınız.
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Yazarlar Hakkında
Yazarın Adı YAZARIN SOYADI
Yazarlar Hakkında başlığını, yeni bir sayfada veriniz. Yazarlar Hakkında başlığını kalın,
ortalı ve ilk harfleri büyük olacak şekilde yazınız. Makaledeki her bir yazarın güncel ve
ortalama 2,5 x 2,5 cm. boyutunda sola dayalı fotoğrafını veriniz. Fotoğrafınız boyunca,
kendinize ilişkin 100 sözcüklük bir tanıtım bilgisi veriniz. Kendinize ilişkin bilgileri Times
New Roman yazı karakteri, 10 punto, 1,5 satır arası ve iki yana dayalı olarak veriniz.
Kendinize ilişkin bilgilerde doğum yeri ve doğum yılınızdan söz etmeyiniz. Kendinize ilişkin bilgilerde, sadece,
çalıştığınız kurum ve çalışma yılınız, mezun olduğunuz lisans, varsa lisansüstü eğitiminiz ve çalışma
alanlarınızdan söz ediniz.
Posta adresi:
Tel (İş):
GSM:
Eposta:
URL:

+90
+90
Geçerli bir eposta adresi olmalı
http://

Makalenizde dipnot kullanmayınız.

