YAŞANABİLİRLİK AÇISINDAN İSLÂM DİNİ
(U L U S L A R A R A S I S E M P O Z Y U M U)

SEMPOZYUM ve BİLDİRİ METİNLERİYLE İLGİLİ TEMEL ESASLAR /
BASIC PRINCIPLES ON SYMPOSIUM AND PAPERS TEXTS

 Sempozyuma gönderilecek bildirilerin dipnot ve kaynakça kısmında İSNAD yazım
sisteminin

sayfa

altı

dipnot

kuralları

esas

alınacaktır.

http://www.isnadsistemi.org/guide/.

 Metin içi atıf sistemi (APA) kullanılmayacaktır.
 Özet metinlerin başlık, problem tespiti, içerik, öneri ve sonuç gibi temel parametreler
dikkate alınarak hazırlanması gerekir.

 Özet bildiri metinlerinin en fazla 350-400 kelime aralığında olması gerekir.
 Özet, Abstract ve Kaynakça dâhil bildiri tam metinlerinin en fazla 7000-7500 kelime
aralığında olması gerekir.

 Tam bildiri metinleri içindeki Öz/Özet kısımların ise, en fazla 200-250 kelime arasında
olması gerekir.

 Özet veya tam bildiri metinleri hazırlanırken sayfa kenar boşluklarının A4 kâğıdı
üzerinde üst ve alt 4 cm.; sağ ve sol 3 cm. boşluk bırakılmasına dikkat edilmelidir. Yazı
stili olarak Cambria, metin kısmı 11 punto ve 1,5 satır aralığı; dipnotlar ise 9 punto ve
tek satır aralığı olarak ayarlanmalıdır.

 Sempozyuma aynı isimle en fazla bir Özet gönderilebilir.
 Gönderilecek çalışmaların daha önce her hangi bir yerde bildiri/tebliğ olarak
sunulmamış veya yayımlanmamış olması gerekir.

 Sempozyum Çevrimiçi (Online) olarak tertip edilecektir.
 Sempozyuma bildiri olarak Türkçe, İngilizce, Arapça, Farsça, Kırgızca, Kazakça Özbekçe
ve Rusça bildiriler gönderilebilir. Katılımcıların sunumlarını kendi ana dillerinden
yapmaları tercih edilir.

 Özet ve bildirilerin bilimsel yayın etiği kuralları açısından sorumluluğu yazarlarına
aittir.

 Sempozyumda sunum yapılabilmesi için bildirinin tam metninin belirtilen ve ilan
edilen tarihte gönderilmiş olması gerekir.

 Bildiri sahipleri, Sempozyumda sunacakları ve Sempozyum kitabında yer alacak bildiri
metinlerinin telif hakkını Sempozyum Düzenleme Kuruluna devretmeyi taahhüt
ederler

(Sempozyumun

icrasından

sonra

bildiri

sahiplerine

taahhütname

gönderilecektir).

 Zamanında gönderilen tam bildiri metinleri, hakem raporları doğrultusunda
Uluslararası bir Yayınevi tarafından yayımlanacaktır.

 Sempozyumda tam metin olarak sunulan bildiriler, son düzeltmelerden sonra hakem
sürecine alınacak ve hakem hocalarımızın kararına göre bildirinin yayımlanıp
yayımlanmayacağına Sempozyum Düzenleme Kurulu karar verecektir.

 Sempozyuma katılan bildiri sahiplerinden katılım ücreti alınmayacaktır.

