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SEMPOZYUMA KATILIM KOŞULLARI 

Özet  ve  Tam Metin  Gönderimi  ve  Değer lendi rme  

Sempozyum, yurt içi ve dışından konuyla ilgili akademisyen ve araştırmacıların katılımına 

açıktır.  Bunun için amaç, yöntem, kullanılacak kaynaklar ve muhtemel bulguları içeren en az 300 

kelimelik bildiri önerilerinin Türkçe ve İngilizce olarak 26 Temmuz 2021 tarihine kadar 

https://tamga.gov.tr/gocsempozyumu adresi üzerinden başvurulması gerekmektedir. Bildiri özetleri 

Bilim Kurulunu oluşturan hakemlere gönderilecektir. Bildiri özetleri Sempozyum konularına, bilimsel 

araştırma yöntemlerine uygunluk ve çalışmanın özgünlüğü açılarından hakemler tarafından 

değerlendirildikten sonra uygun görülen bildiriler ilan edilecektir.  

Tam metinlerin ise en geç 03 Eylül 2021 tarihine kadar 

https://tamga.gov.tr/gocsempozyumu gönderilmesi gerekmektedir. Tam metinler de yine hakemler 

tarafından özet ve bilimsel araştırma yöntemlerine uygunluk açısından incelenerek Sempozyum 

Programı’na dâhil edilecektir.  

Bildirinin daha önce bir yerde sunulmamış veya yayımlanmamış olması, yayımlanmış bir 

kitabın, yayımlanmamış dahi olsa bir tezin bölümü, ana başlığı veya alt başlığında işlenmemiş olması 

gerekmektedir. 

Sempozyum sunum dili Türkçe ve İngilizcedir. Sempozyumda sunulacak olan tüm özet ve 

tam metin bildiriler intihal programından taranarak hakem sürecine alınacaktır. Hakem sürecinden 

geçme şartıyla ISBN numarasıyla e-kitap olarak yayımlanacaktır. 

Bu sempozyum için 40 kişilik bir kontenjan ayrılmıştır. Sempozyuma katılacak olanların yol 

ve konaklama giderleri Atatürk Araştırma Merkezi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ve Recep 

Tayyip Erdoğan Üniversitesi Geliştirme Vakfı tarafından karşılanacaktır. 

Bildir i  Tam Metni  Yazım Kural ları  

1. Çalışmada, başlık büyük harfle koyu olarak ortalı yazılmalıdır. Sayfa altına verilecek 

numarasız açıklama dipnotunda sırası ile akademik unvan, kurum ve e-posta adresi 

bulunmalıdır. 

2. Başlıktan sonra 200’er kelimelik 10 punto Türkçe ve İngilizce özet yer almalıdır. İngilizce 

özette başlık da belirtilmelidir.  

3. Harf karakteri Times New Roman ve punto büyüklüğü 12 olmalıdır. Tablo,  dipnot ve 

kullanılan kaynakların punto büyüklüğü ise 10’dur.  

4. Çalışma M. Word programında ve A4 kâğıt boyutuna göre bloklanarak yazılmalı, alt, üst, sağ 

ve soldan 2, 5 cm, alt bilgi ve üst bilgi ise 1, 25 cm boşluk bırakılmalıdır.  

5. Paragraflarda satır aralığı bırakılmamalı, girinti: 0 cm, aralık: önce 6 nk- sonra 6 nk ve satır 

aralığı: tek satır olmalıdır.  

6. Kaynak gösterilerken dipnot olarak Yazar adı, soyadı, kitabın adı (koyu olacak şekilde 

- makale ise tırnak içinde), yayınevi, yayın yeri, tarihi, sayfa numarası sıralı biçimde 

verilmelidir. Kullanılan kaynaklar, dipnotlarla aynı biçimde metin sonuna soyada göre 

alfabetik olarak sıralanarak konmalıdır.  
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7. Tablo ve grafikler ise ayrı ayrı numaralandırılmalı, tablonun veya grafiğin hemen altında ise 

10 punto ile kaynağı belirtilmelidir.  

8. Metinle doğrudan alakalı olmayan Orijinal belge, resim, harita ve benzeri resimler 

gerekmedikçe metin içinde yer almamalı numaralandırılarak metin sonuna eklenmelidir. 

Yüksek çözünürlükteki resimler ayrıca CD’ye kaydedilerek gönderilmelidir. 

9. Bildiri metinleri 8 ile 16 sayfa arasında olmalıdır.  

 

İLETİŞİM 

Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı 

Ziyabey Cad. Nu: 19 

06520 Balgat ANKARA/TÜRKİYE 

Belgegeçer : +90 312 2855527 / Tel: +90 312 2856511 

E-posta: https://tamga.gov.tr/gocsempozyumu  

Web : http://www.atam.gov.tr 

 

 

CONDITIONS OF PARTICIPATION 

Submission of Abstracts/Full Texts and Evaluation 

The symposium is open to the participation of academicians and researchers within and outside 

Turkey. The applicants should submit their paper proposals (in Turkish and in English) including at 

least 300 words and consisting of purpose, method, sources to be used, and possible findings through 

https://tamga.gov.tr/gocsempozyumu until July 26, 2021. The abstracts will be sent to the referees who 

make up the (scientific) committee of the symposium. After the abstracts are evaluated by the referees 

in terms of compliance with the symposium topics, scientific research methods and originality of the 

study, approved papers will be announced.  

The full texts should be sent at the Web address https://tamga.gov.tr/gocsempozyumu until 03 

September 2021. The full texts will also be examined by referees in terms of compliance with abstract 

and scientific research methods, and accordingly included in the Symposium program.  

Applicants are supposed to apply to the event with original papers including original subjects and 

approaches. The submitted paper should not have been presented elsewhere and should not have been 

published and processed in a chapter, main title or sub-title of a thesis.  

Language of the Symposium is Turkish and English. All abstracts and full-texts, which will be 

presented at the symposium, will be scanned by the plagiarism program. After the referee’s review, 

full texts will be published as an e-book with an ISBN number. 

A quota of 40 people is reserved for this symposium. The transportation and accommodation expenses 

of those who will attend the symposium will be covered by the Ataturk Research Center, Recep 

Tayyip Erdogan University, and the Recep Tayyip Erdogan University Development Foundation. 

Abstracts/Full Text Writing Rules  

1. In the study, the title should be written in capital letters and centered. The unnumbered explanation 

footnote to be given at the bottom of the page should include the academic title, institution and e-mail 

address, respectively.  
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2. After the title, there should be an abstract of 200 words written in a 10 font size in Turkish and in 

English. The title should also be stated in the English abstract.  

3. The typeface should be Times New Roman and the font size should be 12. 

 4. The study should be written in MS Word program, on an A4 paper size and with a 2.5 cm margin at 

the bottom, top, right and left, and with 1.25 cm margin for footer and header.  

5. Tables, footnotes and references are written in a 10 font size.  

6. When citing the reference, the author's name, surname, the name of the book (in bold - if the article 

is in quotation marks), publisher, place of publication, date, and page number should be given in order.  

7. Tables and graphics should be numbered separately, and the source should be indicated with 10 

points just below the table or graphic.  

8. Original documents, pictures, maps and similar images that are not directly related to the text should 

not be included in the text unless necessary, and should be numbered and added to the end of the text. 

High resolution images should be sent separately.  

9. Papers should be between 8 and 16 pages.  

Contact 

Directory of Atatürk Research Center 

Ziyabey Cad. No: 19 06520 Balgat ANKARA/TURKEY 

Facsmile: +90 312 2855527 / Tel: +90 0312 285 65 11 

Symposium Website: https://tamga.gov.tr/gocsempozyum 

Web: http://www.atam.gov.tr 
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