
 

Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi 

Bildiri Gönderim Şablonu ve Yazım Kuralları 

 

1-) Bildirinin İçeriğinin İlgili Olduğu Konu Başlığını İşaretleyiniz. 

(İlgili başlığı koyu yaparak işaretlemeyi gerçekleştiriniz. Koyu yazılan başlıklarda ise altını çizerek 

bunu gerçekleştiriniz.) 

 

EĞİTİM BİLİMLERİ 
Bilgisayar Öğretim 
Teknolojileri Eğitimi 
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 
Eğitimi 
Eğitim Bilimleri 
Güzel Sanatlar Eğitimi 
Ortaöğretim Sosyal Alanlar 
Eğitimi 
Sosyal, Beşeri ve İdari 
Bilimler 
Ortaöğretim Fen ve 
Matematik Alanlar Eğitimi 
Özel Eğitim 
Rehberlik ve Psikolojik 
Danışmanlık 
Temel Eğitim 
Yabancı Dil Eğitimi 
Fen Bilgisi Eğitimi 
Türkçe Eğitimi 
Sınıf Öğretmenliği Eğitimi 
Okul Öncesi Eğitimi 
 
FİLOLOJİ 
Çağdaş Türk Lehçeleri ve 
Edebiyatları 
Çeviribilim 
Klasik Türk Edebiyatı 
Türk Dili 
Türk Halk Bilimi 
Halk Kültürü 
Yeni Türk Edebiyatı 
 
GÜZEL SANATLAR 
Geleneksel Türk Sanatları 

 
Hukuk 
 
İlahiyat 
Türk İslam Edebiyatı 
 
SOSYAL, BEŞERİ VE 
İDARİ BİLİMLER 
Arkeoloji 
Atatürk İlkeleri 
Avrupa Birliği 
Bankacılık ve Sigortacılık 
Beşeri ve İktisadi Coğrafya 
Bilgi ve Belge Yönetimi 
Türk Dünyası İle İlgili 
Bölgesel Çalışmalar 
Çağdaş Dünya Tarihi 
Çocuk Gelişimi 
Dilbilimi 
Ekonometri 
Eski Anadolu Tarihi 
Eski Ön Asya Tarihi 
Felsefe 
Finans 
Antropoloji 
Paleoantropoloji 
Coğrafya 
Gazetecilik ve Medya 
Çalışmaları 
Genel Türk Tarihi 
Görsel İletişim Tasarımı 
Halkla İlişkiler 
İktisadi Düşünce 
İktisat Tarih 
İletişim Çalışmaları 

Kamu Yönetimi 
İktisat 
Maliye 
Muhasebe 
Organizasyon 
Tarih 
Asya Tarihi 
Müslüman Türk Devletleri 
ve Toplumları Tarihi 
Türk ve İslam Düşünce 
Tarihi 
Osmanlı Kurumları ve 
Medeniyeti 
Psikoloji 
Pazarlama 
Reklamcılık 
Sanat Tarihi 
Sinema 
Siyasal Düşünceler 
Siyasal Hayat ve Kurumlar 
Siyaset Bilim 
Sosyal Hizmet 
Sosyal Politika 
Sosyal ve Kültürel 
Antropoloji 
Sosyoloji 
Turizm 
Türk İslam Sanatı 
Uluslararası İktisat 
Uluslararası İlişkiler 
Uluslararası Ticaret 
Yerel Yönetimler 
Yönetim 
Yükseköğretim Çalışmaları 

 

 

 

 



2-) Ekteki Yazım Kurallarına Uyarak Bildiri metninizi 15 Kasıma kadar hazırlayıp, mail ile 

ulaştırınız. 

1-) Bildiri Başlığı, koyu ve büyük harflerle yazılmalı ve ikinci dildeki karşılığı küçük harflerle başlığın 
altında yer almalıdır. (Makale Türkçe veya Latin harfli Türk lehçelerinden birinde yazılmış ise bildiri 
Başlığı İngilizce olarak; makale Türkçe ve Latin harfli Türk lehçelerinin dışındaki bu üç dilden birinde ise 
ikinci dil Türkçe olacaktır.) 
2-) Yazar Adı:  Başlığın altına yazılmalı, görev unvanı, kurum adresi ve e-posta bilgileri bir yıldızla 
soyadına ilişkilendirilerek, ilk sayfanın altında verilmelidir. 
3-) Öz: Tebliğ özetleri, en az 200 en fazla 300 kelimeden oluşmalıdır. Özet, Öz başlığı altında 
verilmelidir. Öz içinde kaynak, şekil, çizelge, nota vb. bulunmamalıdır. Özün hemen altında beş anahtar 
kelime verilmelidir. Öz ve Anahtar Kelimeler Türkçe ve ikinci dil olarak İngilizce veya Rusça 
hazırlanmalıdır. 
Tebliğ özetleri,. Öz başlığı altında verilmelidir. 
4-) Tebliğler daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış, Türk Dünyası’na yönelik bir çalışmayı 
içermelidir. 
5-) Tebliğ metinleri Times New Roman yazı tipi ile 12 punto halinde, paragraf başı yapılmadan 1,5 satır 
aralığı ile metin içi atıf/kaynak gösterme yöntemi kullanılarak yazılmalıdır. 
Metin altında sadece özel açıklama ile yazar adı, üniversitesi, ülkesi, ili ve elmek adresi dipnot olarak 
verilmelidir. Dipnotlar 10 punto ve bir satır aralığı ile yazılmalıdır.  
6-) Bildiri, giriş bölümüyle başlamalı, burada yazının hipotezi ortaya atılmalı, gelişme bölümü (ara ve alt 
başlıklarla desteklenebilir) veri, gözlem, görüş, yorum ve tartışmalardan oluşmalı, Sonuç bölümünde 
varılan sonuçlar, önerilerle desteklenerek açıklanmalıdır. 
Ana başlıklarda Büyük Harf A., B., C., ara başlıklarda 1, 2, 3, rakamları kullanılmalı, Giriş ve Sonuç 
başlığında ise harf ve rakam kullanılmamalıdır. Ana Başlıklar Her kelimenin ilk Harfi Büyük diğer harfler 
küçük ve Koyu Renle, yazılmalı; ara başlıklar ise Her kelimenin ilk Harfi Büyük ve diğer harfler küçük 
şekilde ve normal olarak yazılmalıdır. 
7-) Kaynak Gösterme: Kaynak göstermede kesinlikle dipnot kullanılmamalıdır. Metin içinde (Elçin 
1988:8) yazarın aynı yıl yayımlanan birden fazla eseri kaynak gösterilmişse (Elçin, 1988a, Elçin 
1988b...) birden fazla kaynağa atıfta bulunuluyorsa (Köprülü 1940, Kaplan 1974, Elçin 1988), çok yazarlı 
yayınlarda ilk yazar adı (Kaplan vd. 1975), görülemeyen bir yayın kaynak gösteriliyorsa (Raglan 1973, 
Ekici 1988'den) sözlü kaynak kullanılıyorsa kaynak kişi bilgileri Adı, Soyadı, Görüşme Tarihi ve Yeri 
bilgilerini içermelidir. 
 
8-) Kaynakça: Makale metninin sonunda, yazarların soyadına göre alfabetik olarak yazılmalıdır. Bir 

yazarın birden fazla yayını olması halinde, yayımlanış tarihine göre, bir yazara ait aynı yılda basılmış 

yayınlar var ise (1980a, 1980b) şeklinde gösterilmelidir. 

Kitap: Gazete, dergi, ansiklopedi, antoloji, roman, oyun ve film gibi yapıtlar ile öykü ve şiir kitapları “uzun 
yapıt” sayılır ve künyede eğik yazı ile gösterilir. Basılmış tezler de bu kategoriye girer. 

Bir yazar: Tek yazara ait yapıtların künyesi şu şekilde gösterilir. Kullanılan kaynakta yapıtın 
yayımlandığı şehir belirtilmiyorsa, künyede bu bilginin bulunması gereken yerde Yyy (yayım yeri yok), 
yayımlandığı yer belirtilmemişse yy (yayımcı yok), yayımlandığı tarihe ilişkin bilgi yer almıyorsa ty(tarih 

yok) kısaltmaları kullanılır. 

Demirci, Mehmet.  Türk Kültürel Mirası ve Türk Dünyası. Ankara: Töre Yayınları, 2006. 

Koz, M. Sabri, haz. Nasreddin Hoca Kitabı. İstanbul: Kitabevi Yayınları, 1999. 
Reichl, Karl. Türk Boylarının Destanları: Gelenekler, Şekiller, Şiir Yapısı. Çev. Metin 

Ekici. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları, 2002. 

Hobsbawm, Eric ve Terence Ranger, der. Geleneğin İcadı. (çev. Mehmet Murat 

Şahin) İstanbul: Agora Kitaplığı, 2006. 

İki (ya da üç) yazar: İki (ya da üç) yazara ait yapıtların künyesi şu şekilde gösterilir: 

Altun, Şafak ve Cenk Sarıoğlu. Türk Popüler Tarihinde İlkler. İstanbul: Alfa Yayınları, 
2006. 

Üçten fazla yazar: Üçten fazla yazara ait bir kitabın künyesinde ya bütün yazar adları kitaptaki sırasıyla 
verilir ya da ilk yazar adından sonra ve diğer.ifadesi kullanılır. 



Makale vd.:Tek tek şiir, öykü, makale, kitap bölümü, mektup, konferans, konuşma, söyleşi ve kişisel 
görüşme “kısa yapıt” sayılır ve başlıkları çift tırnak içinde yazılır. Ansiklopedi maddelerine yapılan 
göndermelerde madde adı ansiklopedide yer aldığı gibi yazılır (ör. “Özlü, Tezer”). Söyleşilerin ve 
yayımlanmamış tezlerin künye bilgileri aşağıdaki örneklerdeki gibi verilir. 

Düzgün, Dilaver. “Âşıklık Geleneğinin Değişim ve Dönüşüm Sürecinde 
Barış Manço Olgusu”. Millî Folklor 84 (Kış 2009): 42-51. 

Aynı Yazara Ait Birden Fazla Yapıt: “Seçilmiş Bibliyografya”da aynı yazarın birden fazla yapıtına yer 
verildiğinde yapıt adları tarih sırasına göre değil alfabetik sıraya göre listelenir. Böyle durumlarda yazar 
adı ve soyadı tekrar edilmez; bunun yerine (——. şeklinde) yan yana iki uzun çizgi ve bir nokta koyulur; 
ardından yapıt adı ve diğer bilgiler verilir.  

Elektronik Ortamdaki Metinler: Elektronik ortamdaki metinlerin kaynak olarak gösterilmesinde, 
güvenirlik açısından, yazarı, başlığı ve yayım tarihi belirtilmiş olanlar tercih edilmelidir. Künye bilgileri şu 
sırayı izler: yazar adı; metnin başlığı; varsa kaynağın tarihi; erişim tarihi; sitenin adresi. Aşağıdaki örnek 
izlenmelidir. 

Temelkuran, Ece. “Geleneksiz Kadınlar” (06 Ekim 2006) 16 Şubat 2010. 

<http://www.milliyet.com.tr> 

Ses ve Görüntü Kayıtları: Ses ve görüntü kayıtlarına yapılan göndermelerin künye bilgileri yazılırken, 
katkısı öne çıkarılacak kişinin (yönetmen, senarist, oyuncu, yazar, besteci, şarkıcı, vb.) soyadı ve 
adından sonra yapıtın başlığı, katkısı bulunan diğer kişi ya da kurumlar, formatı (plak, videokaset, VCD, 
DVD, vb.) ve yayın ya da dağıtım bilgileri verilir. 

Akay, Ezel, yön. Karagöz Hacivat Neden Öldürüldü?. Sen. Ezel Akay, Levent, Kazak. Oyun. 

Beyazıt Öztürk, Haluk Bilginer, ve diğer. DVD. Özen Film, 2006. 

Yabancı Dillerdeki Yayınlar: Türkçe dışındaki kaynakların künyelerinde, editörü, çevirmeni, cilt ve 
baskı sayısını gösteren ifadeler Türkçeleştirilir. Şehir adlarının Türkçe kullanımlarına yer vermeye özen 
gösterilir (ör. Londra). 

9-) Bildirilerde kullanılan tablolar, resimler, haritalar ve fotoğraflar jpeg formatında kayıt edilerek, 
bildiri metninden ayrı olarak ek bir dosya şeklinde gönderilmelidir. Aksi davranılması halinde 
oluşabilecek; tablolardaki kaymalar, görsellerdeki görüntü problemleri yazarının 
sorumluluğundadır. 
10-) Bildiriler, Word ortamında yazılmalı ve bu haliyle belirtilen kayıt sistemi üzerinden ya da kongre 
mail adresi üzerinden gönderilmelidir. 
11-) Kongrede her bir tebliğin sunumu için ayrılan süre 10 dakikadır. Fakat bildiriler kitabında basılması 
için gönderilecek tam metinlerde sayfa sınırlaması bulunmamaktadır. 
12-) Editörlük Düzeltmeleri: Bildiriler basılırken,  esasa yönelik olmayan küçük düzeltmeler Editörlük 
birimi tarafından yapılabilir. Bu düzeltmelerde TDK Yazım Kılavuz ve Sözlükleri esas alınır. Ancak çok 
fazla bildiri olması sebebiyle, katılımcıların bildirilerini kendilerinin TDK yazım kılavuzuna göre kontrol 
edip göndermesi gerekmektedir. 

13-)Telif Hakkı: Yayımlanan yazıların telif hakkı Türk Eğitim-Sen’e devredilmiş sayılır. Yazıların düşünsel 
ve bilimsel, çevirilerin ise hukukî sorumluluğu yazarlarına/çevirmenlerine aittir. İleri sürülen görüşler 
yazarın kendisini bağlamaktadır. İki ve daha fazla yazarlı yazılarda yazının telif sorumluluğu birinci 
yazara aittir. Bildiri kitabında yayımlanan yazı ve fotoğraflar kaynak gösterilerek alıntılanabilir. 
 

 

 

 

 

 

 

 
Basılacak Bildiri Şablonu: Lütfen Bu kriterlere uyunuz. Aksi takdirde bildirinizin basılmamasının 

mesuliyeti size ait olacaktır.  

http://teskongre.org/kongre/openconf/openconf.php


 

 

BAŞLIK 

 

İkinci Dilde Başlık 

 

(Bildiri Başlığı, koyu ve büyük harflerle yazılmalı ve ikinci dildeki karşılığı küçük harflerle başlığın 
altında yer almalıdır. (Makale Türkçe veya Latin harfli Türk lehçelerinden birinde yazılmış ise bildiri 

Başlığı İngilizce olarak; makale Türkçe ve Latin harfli Türk lehçelerinin dışındaki bu üç dilden birinde 
ise ikinci dil Türkçe olacaktır.) 

 
Yazar Adı* 

(Başlığın altına yazılmalı, görev unvanı, kurum adresi ve e-posta bilgileri bir yıldızla soyadına 
ilişkilendirilerek, ilk sayfanın altında verilmelidir.) 

 
Öz 
Tebliğ özetleri, en az 200 en fazla 300 kelimeden oluşmalıdır. Özet, Öz başlığı altında verilmelidir. Öz 
içinde kaynak, şekil, çizelge, nota vb. bulunmamalıdır. Özün hemen altında beş anahtar kelime 
verilmelidir. Öz ve Anahtar Kelimeler Türkçe ve ikinci dil olarak İngilizce veya Rusça hazırlanmalıdır. 

Tebliğ özetleri,. Öz başlığı altında verilmelidir. 
 

Anahtar kelimeler: 
Özün hemen altında beş anahtar kelime verilmelidir. 

 
 
Abstract: 
Öz ve Anahtar Kelimeler Türkçe ve ikinci dil olarak İngilizce veya Rusça hazırlanmalıdır. Tebliğ 
özetleri, en az 200 en fazla 300 kelimeden oluşmalıdır. Özet, Öz başlığı altında verilmelidir. Öz içinde 
kaynak, şekil, çizelge, nota vb. bulunmamalıdır. Özün hemen altında beş anahtar kelime verilmelidir. 
 
 
Keywords: 
 

Özün hemen altında beş anahtar kelime verilmelidir. 
 
Giriş 
Bildiri, giriş bölümüyle başlamalı, burada yazının hipotezi ortaya atılmalı. Giriş ve Sonuç başlığında ise 
harf ve rakam kullanılmamalıdır. 
 
Ana metin, 
Gelişme bölümü (ara ve alt başlıklarla desteklenebilir) veri, gözlem, görüş, yorum ve tartışmalardan 
oluşmalı, Sonuç bölümünde varılan sonuçlar, önerilerle desteklenerek açıklanmalıdır. 
Ana başlıklarda madde imi olarak, Büyük Harf A., B., C.,  
ara başlıklarda 1, 2, 3, rakamları kullanılmalı,  
 
Ana Başlıklar Her kelimenin ilk Harfi Büyük diğer harfler küçük ve Koyu Renle, yazılmalı; ara başlıklar 
ise Her kelimenin ilk Harfi Büyük ve diğer harfler küçük şekilde ve normal olarak yazılmalıdır. 
 
 
 
 
 
 
 
Sonuç 
Sonuç bölümünde varılan sonuçlar, önerilerle desteklenerek açıklanmalıdır. Giriş ve Sonuç başlığında 
ise harf ve rakam kullanılmamalıdır. 
 

                                                           
* görev unvanı, kurum adresi ve e-posta bilgileri 



 

Kaynakça 

Makale metninin sonunda, yazarların soyadına göre alfabetik olarak yazılmalıdır. Bir yazarın birden fazla 

yayını olması halinde, yayımlanış tarihine göre, bir yazara ait aynı yılda basılmış yayınlar var ise (1980a, 

1980b) şeklinde gösterilmelidir. 

Kitap: Gazete, dergi, ansiklopedi, antoloji, roman, oyun ve film gibi yapıtlar ile öykü ve şiir kitapları “uzun 

yapıt” sayılır ve künyede eğik yazı ile gösterilir. Basılmış tezler de bu kategoriye girer. 

Bir yazar: Tek yazara ait yapıtların künyesi şu şekilde gösterilir. Kullanılan kaynakta yapıtın 
yayımlandığı şehir belirtilmiyorsa, künyede bu bilginin bulunması gereken yerde Yyy (yayım yeri yok), 
yayımlandığı yer belirtilmemişse yy (yayımcı yok), yayımlandığı tarihe ilişkin bilgi yer almıyorsa ty(tarih 
yok) kısaltmaları kullanılır. 

Demirci, Mehmet.  Türk Kültürel Mirası ve Türk Dünyası. Ankara: Töre Yayınları, 2006. 

Koz, M. Sabri, haz. Nasreddin Hoca Kitabı. İstanbul: Kitabevi Yayınları, 1999. 
Reichl, Karl. Türk Boylarının Destanları: Gelenekler, Şekiller, Şiir Yapısı. Çev. Metin 

Ekici. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları, 2002. 

Hobsbawm, Eric ve Terence Ranger, der. Geleneğin İcadı. (çev. Mehmet Murat 

Şahin) İstanbul: Agora Kitaplığı, 2006. 

İki (ya da üç) yazar: İki (ya da üç) yazara ait yapıtların künyesi şu şekilde gösterilir: 

Altun, Şafak ve Cenk Sarıoğlu. Türk Popüler Tarihinde İlkler. İstanbul: Alfa Yayınları, 
2006. 

Üçten fazla yazar: Üçten fazla yazara ait bir kitabın künyesinde ya bütün yazar adları kitaptaki sırasıyla 
verilir ya da ilk yazar adından sonra ve diğer.ifadesi kullanılır. 

Makale vd.:Tek tek şiir, öykü, makale, kitap bölümü, mektup, konferans, konuşma, söyleşi ve kişisel 
görüşme “kısa yapıt” sayılır ve başlıkları çift tırnak içinde yazılır. Ansiklopedi maddelerine yapılan 
göndermelerde madde adı ansiklopedide yer aldığı gibi yazılır (ör. “Özlü, Tezer”). Söyleşilerin ve 
yayımlanmamış tezlerin künye bilgileri aşağıdaki örneklerdeki gibi verilir. 

Düzgün, Dilaver. “Âşıklık Geleneğinin Değişim ve Dönüşüm Sürecinde 
Barış Manço Olgusu”. Millî Folklor 84 (Kış 2009): 42-51. 

Aynı Yazara Ait Birden Fazla Yapıt: “Seçilmiş Bibliyografya”da aynı yazarın birden fazla yapıtına yer 
verildiğinde yapıt adları tarih sırasına göre değil alfabetik sıraya göre listelenir. Böyle durumlarda yazar 
adı ve soyadı tekrar edilmez; bunun yerine (——. şeklinde) yan yana iki uzun çizgi ve bir nokta koyulur; 
ardından yapıt adı ve diğer bilgiler verilir.  

Elektronik Ortamdaki Metinler: Elektronik ortamdaki metinlerin kaynak olarak gösterilmesinde, 
güvenirlik açısından, yazarı, başlığı ve yayım tarihi belirtilmiş olanlar tercih edilmelidir. Künye bilgileri şu 
sırayı izler: yazar adı; metnin başlığı; varsa kaynağın tarihi; erişim tarihi; sitenin adresi. Aşağıdaki örnek 
izlenmelidir. 

Temelkuran, Ece. “Geleneksiz Kadınlar” (06 Ekim 2006) 16 Şubat 2010. 

<http://www.milliyet.com.tr> 

Ses ve Görüntü Kayıtları: Ses ve görüntü kayıtlarına yapılan göndermelerin künye bilgileri yazılırken, 
katkısı öne çıkarılacak kişinin (yönetmen, senarist, oyuncu, yazar, besteci, şarkıcı, vb.) soyadı ve 
adından sonra yapıtın başlığı, katkısı bulunan diğer kişi ya da kurumlar, formatı (plak, videokaset, VCD, 
DVD, vb.) ve yayın ya da dağıtım bilgileri verilir. 

Akay, Ezel, yön. Karagöz Hacivat Neden Öldürüldü?. Sen. Ezel Akay, Levent, Kazak. Oyun. 

Beyazıt Öztürk, Haluk Bilginer, ve diğer. DVD. Özen Film, 2006. 



Yabancı Dillerdeki Yayınlar: Türkçe dışındaki kaynakların künyelerinde, editörü, çevirmeni, cilt ve 
baskı sayısını gösteren ifadeler Türkçeleştirilir. Şehir adlarının Türkçe kullanımlarına yer vermeye özen 
gösterilir (ör. Londra). 

 


