FİLM FESTİVALLERİ SEMPOZYUMU
(10-11 KASIM 2021 ANKARA)
ÖZET VE TAM METİN YAZIM KLAVUZU

• Özetler 1 Ekim 2021 2021 tarihine kadar infoscreenfest@gmail.com eposta adresine gönderilmelidir.
• Tam metin 1 Aralık 2021 tarihine kadar infoscreenfest@gmail.com eposta adresine gönderilmelidir.
• Sempozyuma kabul edilen bildiri özetleri ‘Bildiri Özetleri Kitabı’
olarak sempozyum başlamadan önce sempozyum web sayfasından
indirilebilecektir.
• Sempozyumda sunulan bildirilerin tam metinleri ise De Ki Basım Yayım
tarafından yayımlanacak olan ISBN no'lu ‘Film Festivalleri-1 e-Kitabı’nda
sempozyum web sayfasında yayımlanacaktır.
• Başlık Tümü Büyük Harf, ‘Times New Roman’ Font, 12 Punto
ve tam metnin tamamı “TIMES NEW ROMAN’’ font ile yazılmalıdır.
• Özet ve tam metin aynı dosya içerisinde olmalıdır.
• Özet gönderimine ek olarak özgeçmiş, ünvan, kurum, iletişim bilgileri
yazacak şekilde ilave bir Word dosyası gönderilmelidir. Bildiri özetlerine
kör okuma nedeniyle kesinlikle isim ve iletişim bilgileri yazılmamalıdır.
• Sayfa düzeni boyutları: Üst: 2.5cm, Alt: 2.5cm, Sağ: 2.5cm, Sol: 2.5
olmalıdır.
• Metin her iki kenara bloklanmalıdır (iki yana yaslı metin).
• Başlık ve yazar bilgilerinin hemen ardından ‘Öz’ başlığı gelmelidir.
• Özet Türkçe ve İngilizce yazılmalıdır.
• Özet başlığını, özet metin takip etmeli ve özet metin 10 punto olmalıdır.
Özetler, en az 150 en fazla 350 kelime olmalıdır.
• Özet metin tek satır aralığıyla yazılmalıdır.
• Özet metinde kaynakça kullanılmamalıdır.
• Özet metin ‘Anahtar Sözcükler’ başlığıyla metnin altında, çalışmanın
içeriğiyle uyumlu, 2-5 anahtar sözcüğe yer verilmelidir. İngilizce özetten
sonra “Abstract” yer almalı ve 2-5 key words yer verilmelidir.
• Özet metinlerden sonra ana metin gelmelidir.
• Bildiri tam metni 3,000-5,000 sözcük arasında olmalıdır.
• Ana metin12 punto, kaynakça 11 punto olarak yazılmalıdır.
• Ana metin satır aralığı tek (1,5) olmalıdır.
• Paragraf başı 1cm TAB içeriden başlamalıdır.
• Özet ve ana metin içinde vurgulama yapılacak ise italik olarak yapılmalıdır.
• Metnin hiçbir yerinde paragraf boşluğu olmamalıdır.

1

• Metin içinde atıf kullanılmış ise metin içi gösterimlerde ve kaynakçada
APA 7 yazım kurallarına dikkat edilmelidir.
• Başlıkta, Özette ve ana metin içinde kullanılan filmlerin adları italik
yazılmalı, ardından parantez içerisinde yönetmen ve yapım yılı
belirtilmelidir. Yabancı filmlerin metin içinde geçtiği ilk yerde parantez
içinde yönetmen ve yapım yılının yanında Türkçe adı da belirtilmelidir.
• Kaynakça soyadı alfabetik sıraya uygun şekilde hazırlanmalıdır. Kaynakça
APA 7 Yazım Kılavuzunda belirtilen örneklere uygun biçimde
hazırlanmalıdır.
ABSTRACT AND FULL TEXT TEMPLATE
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