EJERCONGRESS2016
TAM METİN GÖNDERME FORMATI
Sayın Yazarımız,
EjerCongress2016’da sunmuş olduğunuz bildirinizi aşağıdaki kuralları dikkate alarak tamamlayınız. Ayrıca formun altında istenen gerekli iletişim
bilgilerini yazıp imzaladıktan sonra pdf formatında ejer2016.tammetin@gmail.com e-mail adresine gönderiniz.
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Yazım dili Türkçe veya İngilizcedir
Tam metin/makale kenar boşlukları 2.5 cm olan A4 kağıda yazılmıştır.
Tam metin/makale özgünlük ve alana katkı açısından yeterli düzeydedir. Ayrıca çalışmanın özgünlüğüne ve alana katkısına
ilişkin araştırmacı(lar) tarafından da gerekli açıklama ya da tartışma yapılmıştır
Giriş paragrafında bu alanda karşılaşılan sorunlar belirlenerek çalışmaya neden gerek duyulduğu açıklanmıştır.
Her bir paragraf en az üç cümle içermektedir. Paragrafların giriş ve kapanış cümlelerinde atıf verilmemiştir.
Literatür günceldir. Araştırma konusu ile ilgili 2015 ve 2016 kaynakları, araştırma bulgu ve sonuçlarına yer verilmiştir.
Birincil kaynaklara ulaşılmıştır.
Tam metin/makale, tamamında 12 punto Times New Roman yazı tipi kullanılarak hazırlanmış bir Microsoft Word
dokümanıdır.
ilk sayfasında Yazar(ların) adları sunulmuştur. Yazar(ların) kurumları, iletişim adresleri, GSM numaraları, güncel e-postal adresleri,
çoklu yazarlar için; iletişimin yürütüleceği yazar için “Corresponding Author” belirtilmelidir. Yayın süreci boyunca yalnızca bu yazar
ile iletişim kurulacaktır.
Başlık 10-12 sözcük uzunluğundadır.
Türkçe öz ile İngilizce öz 300-400 sözcük uzunluğunda olup, bildirinin başında yer almakta ve Problem Durumu, Araştırmanın
Amacı, Araştırmanın Yöntemi, Araştırmanın Bulguları, Araştırmanın Sonuçları ve Önerileri başlıklarını içermektedir.
İngilizce özden sonra bildiri adında yer almayan en az 4-6 anahtar sözcüğe yer verilmiştir.
Türkçe/İngilizce abstract içerisinde atıfta bulunulmamıştır.
Başlıklar, tabloları, şekilleri, atıfları, kaynakçası ve diğer özellikleri tamamen APA altıncı baskıda belirtildiği şekildedir. APA 6
için http://www.apa.org
Tam metnin tamamı, alıntılar, kaynakça, şekil ve tablo başlıkları da dahil olmak üzere çift aralıklı yazılmıştır ve kaynakça
dahil en fazla Türkçe metin 4000 ve İngilizce metin 5000 kellimedir.
Şekilleri-resimleri (jpg. formatında siyah ve beyaz olarak yüksek çözünürlükte) ve tabloları metin içerisinde bulunmaları
gereken uygun yerlere yerleştirilmiştir, makale sonunda sunulmamıştır.
Metin içerisinde üç farklı düzey başlık kullanılmıştır. Düzey 1, Düzey 2, Düzey 3. Başlıklar bu düzeylere uygun olarak
aşağıdaki şekilde biçimlendirilmiştir:
Ortalı ve Her Sözcüğün İlk Harfi Büyük Yazılmış Başlık (Düzey 1)
Tam Sola Dayalı, İtalik ve Her Sözcüğün İlk Harfi Büyük Yazılmış Başlık (Düzey 2)
İçeriden, italik, tamamı küçük harflerle yazılmış ve nokta ile biten başlık (Düzey 3). (Noktadan sonra normal metin yazımına
devam edilmelidir)
Kaynaklar alfabetik sırada APA 6 kılavuzunda gösterilen örneklere uygun olarak verilmiştir. (kitap, dergi makalesi, veri
tabanları ve tez gibi kaynakların kaynakçada gösterimi doğru olarak verilmiştir. Tüm kaynaklarda tarih ve yer isimleri açıkça
belirtilmiştir.
1. Kitap Formatı
Author, A. A. (Year of publication). Title of work: Capital letter also for subtitle. Location: Publisher.
2. Editörlü Kitapta Bölüm ya da Makale
Author, A. A., & Author, B. B. (Year of publication). Title of chapter. In A. A. Editor & B. B. Editor (Eds.), Title of
book(pages of chapter). Location: Publisher.
3. Yayınlanmış Tez
Lastname, F. N. (Year). Title of dissertation (Doctoral dissertation). Retrieved from Name of database. (Accession or
Order Number)
4. Yayınlanmamış Tez
Lastname, F. N. (Year). Title of dissertation (Unpublished doctoral dissertation). Name of Institution, Location.
5. Online Süreli Yayınlarda Makale
Bernstein, M. (2002). 10 tips on writing the living Web. A List Apart: For People Who Make Websites, 149. Retrieved
from http://www.alistapart.com/articles/writeliving
6. Online Akademik Dergilerde Makale: DOI numarsını vererek
Kenneth, I. A. (2000). A Buddhist response to the nature of human rights. Journal of Buddhist Ethics, 8. Retrieved from
http://www.cac.psu.edu/jbe/twocont.html
7.

Veri Tabanlarından Makale
Smyth, A. M., Parker, A. L., & Pease, D. L. (2002). A study of enjoyment of peas. Journal of Abnormal Eating, 8(3),
120-125. Retrieved from http://www.articlehomepage.com/full/url/
8. Veri Tabanlarından Tezler
Biswas, S. (2008). Dopamine D3 receptor: A neuroprotective treatment target in Parkinson's disease. Retrieved from
ProQuest Digital Dissertations. (AAT 3295214)
9. Türkçe Kaynaklar:
Cinkir, S., & Cetin, S. K. (2010). Ögretmenlerin okullarda mesleki calisma iliskileri hakkındaki görüsleri *Teachers’
opinions about the professional working relationships in schools ]. Kuram ve Uygulamada Egitim Yonetimi, 1
6(3), 353-371.

Kaynakça yazım ve gösterimi için:
http://citationonline.net/CitationHelp/csg04-manuscripts-apa.htm#references
Kaynakçanın yazımı üstte verilen örneklere uygundur.
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Tam metni oluşturan ana ögeler aşağıdaki düzendedir:
İngilizce/Türkçe Ana Başlık (En fazla 12 sözcük)
Yapılandırılmış İngilizce/Türkçe Abstract (En az 300, en fazla 400 sözcük)
Anahtar Sözcükler (İngilizce/Türkçe, bildiri adında yer almayan en az dört, en fazla altı)
Ana Metin
Kaynakça
Tam metnin Ana Yapısı aşağıdaki gibidir: (Bildiri dili İngilizce olan İngilizce, Türkçe olan Türkçe düzenleyecektir)
1.Türkçe/İngilizce Abstract (300-400 words) Sub-headings:
Keywords:./Anahtar sözcükler.
Problem statement:…/ Problem durumu
Purpose of Study:…/Araştırmanın amacı
Method:…./Metot
Findings and Results:…./Bulgular ve Sonuç
Discussion, Conclusions and Recommendations:…/Tartışma sonuç ve öneriler
2.Introduction (Araştırmanın arka planı, araştırmanın özgünlüğü, ilgili literatür-araştırmalar)
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20.

3.Method (sub-headings):
Research Design/Araştırma deseni
Research Sample/Örneklem
Research Instrument and Procedure/Veri toplama aracı ve uygulama
Data Analysis/Analiz
4.Results
5.Discussion, Conclusion and Recommendations (Bağımsız başlıklar olarak sunulmalı)
Discussion (Araştırma soruları alanda yapılmış benzer çalışmalarırn bulgu ve sonuçları ile tartışılarak cevaplanmıştır)
Conclusion:Tartışma bölümünde söylenenlere bakarak ortaya çıkan temel görüşler belirtildi.
Recommendations: Tartışma ve sonuç bölümünde ortaya çıkan en önemli konulara ilişkin olası görüş ve öneriler (ne ,
neden, nasıl, ne zaman gibi soruları dikkate alarak) paragraph formatında (sıra numaraıs vermeden) belirtildi.
Gelecekte benzer konuda yapılacak çalışmalr için araştırmacılara öneriler sunuldu.
6.References
ÖNEMLİ AÇIKLAMA: EJER Editörler Kurulu ve EJERCongress Düzenleme Kurulu, yukarıdaki formata ve daha sonra
istenebilecek formatlara uygun olarak hazırlanmayan bildirileri yayın sürecinden çıkarma hakkını saklı tutar. Bildirimin
yayınlanması durumunda tüm telif hakkını Anı Yayıncılığa devretmeyi Kabul ediyorum.

Tam Metninim sadece Kongre Bildiri kitabında yayınlanmasını istiyorum .
Tam Metninim sadece İndeksli dergilerde yayınlanmak üzere öndeğerlendirilmeye alınmasını istiyorum.
Tam Metninim makale öndeğerlendirme sürecinden geçememesi halinde Kongre Bildiri kitabında tam metin olarak
Yayınlanmasını istiyorum

İstemiyorum

EJERCongress2016’da sunduğum………………….........................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………..adlı
bildiriyi yukarıda belirtilen kurallara ve formata uygun olarak yukarıda belirtilen tüm hususları eksiksiz kabul ediyorum.
İletişim Kurulacak Yazar Adı ve Soyadı:………………………………………….
e-posta:…………………………………………………Cep Tel:………………………………..

İmza:…………………………..

