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ABSTRACT GUIDELINES / BİLDİRİ ÖZETİ KOŞULLARI

The abstracts will be prepared in Turkish and English. The abstracts of at least 200
words in both languages not to exceed two pages and in understandable content format must
be sent to kmoegekongre@gmail.com address to the Symposium Secretariat latest by 17th
of July 2017. The abstracts along with the sub-titles as in "aim", "material-method",
"discussion and recommendations" and “results”, and should contain at least three keywords.

The abstracts, in A4 format, the top and bottom 5 cm and from both sides 4 cm
margins, should be written in "Times New Roman" font size 12 and with single line spacing
on „PC compatible MS Word‟, the titles in Turkish and in English and bold should be
centered; by leaving one blank line for each one, respectively the name and surname of the
authors, institutions they belong, e-mails and mail addresses should be written one under the
other. The presenter‟s name should be underlined. Following the above, the abstracts in
English and Turkish must be written with double line spacing. If desired, graphical summary
can be given.
The presentation slides of the accepted papers should be prepared in English. Simultaneous
translation service will be provided during the symposium presentations.

Bildiri özetleri Türkçe ve İngilizce hazırlanacaktır. Özetler her iki dilde en az 200’er
sözcükten oluşmak üzere, ikişer sayfayı aşmayacak şekilde ve içerik anlaşılabilir biçimde
verilerek 17 Temmuz 2017 tarihine kadar kmoegekongre@gmail.com adresinden
Sempozyum Sekretaryası’na ulaştırılmalıdır. Bildiri özetleri “amaç”, “materyal-yöntem”,
“ön değerlendirmeler” alt başlıkları ile birlikte en az üç anahtar sözcük içermelidir.

Özetler; A4 formatında üstten ve alttan 5’er cm, her iki yandan 4 cm boşluk
bırakılarak, “Times New Roman” fontunda 12 punto ve tek satır aralığında PC Uyumlu MS
Word ile yazılmalı, başlık sayfa ortalanarak kalın harflerle İngilizce ve Türkçe olarak; bir
satır boşluk bırakılarak sırasıyla, yazarların ad ve soyadları; çalıştıkları kurumlar ve yazışma
adresleri ile e-postaları alt alta yazılmalıdır. Bildiriyi sunacak kişinin adının altı çizilmelidir.
Bunlardan sonra 2 satır boşluk bırakılarak İngilizce ve Türkçe özetler yazılmalıdır. Arzu
edilirse grafiksel özet de gönderilebilir.
Kabul edilen bildirilerin yansıları İngilizce hazırlanmalıdır. Sempozyum sunumlarında
eşzamanlı çeviri hizmeti verilecektir.
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