2. Uluslararası Helal Turizm Kongresi Özet Bildiri Yazım Kılavuzu
Kongre özet bildiri formatı ile ilgili yönergeler aşağıdaki gibidir;
1. Kongreye gönderilen özet bildiriler başka bir yerde sunulmamış ve
yayınlanmamış özgün çalışmalar olmalıdır,
2. Özet bildiri değerlendirilmesinden kabul almış olan bildiriler kongre bildiriler kitabında yer
alacaktır. Yazarlar diledikleri takdirde bildirilerinin tam metinlerinin basılmasını talep
edebilirler. Tam metinlerin makale olarak değerlendirilebilmesi üzere kongreye destek
veren dergiler bildiri yayın imkânı sekmesinde belirtilmektedir.
3. Özet dosyası aşağıdaki kısımlardan oluşmalıdır:
Özet (Bu başlık için, Times New Roman, kalın, sola yaslı, 12pt, numaralandırmayacaktır.)
Giriş: Çalışmaya kısaca giriş yapılmalıdır.
Amacı: Çalışmanın niçin yapıldığı, varılmak istenilen hedefin ne olduğu açıklanmalıdır.
Literatür: Literatür hakkında kısaca bilgi verilmelidir.
Araştırma Yöntemi: Bu bölümde çalışmanın türü, ana kütle, örneklem, araştırmanın modeli, ölçekler,
veri toplama araçları, işlem ve verilerin analizi ile ilgili bilgilere yer verilmelidir.
Bulgular (tamamlanmış veya beklenen bulgular): Bu bölümde araştırma sonuçlarına ilişkin elde
edilen bulgulara yer verilmelidir.
Sonuç ve Öneriler: Bu bölümde araştırma sonuçlarına ilişkin genel bir özet ve gelecekteki
araştırmalara/uygulamalara yönelik önerilere yer verilmelidir.
Araştırmanın sınırları/kısıtlılıklar (varsa): İçermedikleri/sonraki adımlar
Pratik kapsamı (varsa): Uygulamadaki yeri
Sosyal etkileri (varsa): Toplum/politika üzerine etkisi
Orijinalliği/değeri: Bu çalışmadan kim yararlanabilir? Çalışmanın yeni tarafları nelerdir?
Anahtar Kelimeler: Minimum 3, maksimum 5 anahtar kelime verilmelidir.
Kaynakça: Kaynakça ve atıflar APA formatına uygun düzenlenmelidir.

4. Özet bildiriler Türkçe ve İngilizce olmak üzere 3 sayfayı aşmamalıdır.
5. Sayfa bilgisi;
a. En az 2 sayfa en fazla 3 sayfa olmalıdır.
b. Sayfa numarası eklenmemelidir.
c. Paragraf girintileri olmamalıdır. Tüm paragraflar, her iki yana yaslı olmalıdır.
d. Bildiri metni A4 kâğıdının bir yüzüne Times New Roman yazı karakterinde, 11
punto, 1 satır aralığında yazılmalıdır.
6. Kenar boşlukları:
a. Üst, Sağ, Sol ve Alt: 2,5 cm
7. Özetler Türkçe, Rusça ve İngilizce dillerinde yazılabilir. Türkçe genişletilmiş özet
bildirilerinin özet kısmı İngilizce, Rusça genişletilmiş özet bildirilerinin özet kısmı Türkçe
ya da İngilizce hazırlanmalıdır.
*Özet bildiri genel çerçevesinin dışına çıkan bildiriler kabul edilmeyecektir.

