
V. ULUSLARARASI AĞRI DAĞI ve NUH’UN GEMİSİ SEMPOZYUMU 

ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME 

 

          16-18 Ekim 2019 tarihleri arasında Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nde düzenlenecek 

olan “V. Uluslararası Ağrı Dağı ve Nuh’un Gemisi Sempozyumu”na sunacağınız bildirinin 

Türkçe ve İngilizce konu başlığı ve özetleri gönderilme tarihi, en geç 25 Ağustos 2019’dir. Bu 

tarihten sonra gönderilecek bildiri başlığı ve özetler, değerlendirilmeyecektir.  

          Başvuru sahiplerine, en geç 15 Eylül 2019 tarihine kadar bildirinin kabul edilip 

edilmediği konusunda bilgi verilecektir. 

          Bildirisi kabul edilen katılımcı, Ağrı ili dışı ve yurt dışından katılacaksa, ulaşım 

masrafları kendisi tarafından karşılanacaktır.  

          Bildirisi kabul edilen katılımcının konaklama ve yemek masrafları, Ağrı Valiliği, Ağrı 

Belediyesi ve İbrahim Çeçen Üniversitesi yönetimi tarafından karşılanacaktır. Konaklama yeri 

ve telefonu hakkında bilgi, en geç Eylül ayı sonuna kadar katılımcıya bildirilecektir. 

          Katılımcının sunacağı bildirinin, daha önce yayınlanmamış olması, araştırma ve 

incelemeye dayanan özgün bilgiler içermesi gerekmektedir. Aksi takdirde, daha önce 

yayınlanan ve bilimsel olmayan bildiriler, kesinlikle kabul edilmeyecektir. 

          2020 yılında yayınlamayı amaçladığımız “V. Uluslararası Ağrı Dağı ve Nuh’un Gemisi 

Sempozyumu” kitabından, her katılımcıya bir adet ücretsiz olarak verilecektir. 

          Sempozyuma sunulan bildiriler, ertesi yıl kitap olarak yayımlanmaktadır. Sempozyum 

kitabının 1 sene içinde yayımlanması başarısını, Amerika, Avrupa Ülkeleri ile Orta Doğu 

Ülkelerinde görmek mümkün değildir. 

          Daha önceki yıllarda yayımlanan ve mevcutları tükenen “I. , II. , III. ve IV. Uluslararası 

Ağrı Dağı ve Nuh’un Gemisi Sempozyumu” kitapları, Türkiye başta olmak üzere, Avrupa 

Ülkeleri, Amerika, Gürcistan, Ermenistan, İran, Nahçıvan, Azerbaycan, Çin ve Hong Kong gibi 

ülkelerde, bilimsel ve tasarım yönünden en başarılı eser olarak kabul edildiğinden, piyasada 

bulmak mümkün değildir ve bu yüzden ancak karaborsa alınıp satılabilmektedir. 

          Sempozyumda sunulan bildirilerin ortak dili, Türkçe’dir. Amerika ve Avrupa 

ülkelerinden Sempozyuma katılacak bilim insanları, kendi dillerinde bildirilerini sunabilirler. 

Sunum esnasında simultane çeviri yapılmayacaktır.     

 

 

 

 

 



V. ULUSLARARASI AĞRI DAĞI ve NUH’UN GEMİSİ SEMPOZYUMU 

BAŞVURU FORMU 

 

 

Lütfen bu formu 25 Ağustos 2019 tarihine kadar aşağıdaki adrese, e-posta veya faks 

aracılığıyla gönderiniz. Her bir özet 350-500 kelime olmalıdır. 

 

İLETİŞİM ADRESİ: 

 

Vedat Evren BELLİ 

Gsm: 0533 63 63 902 

Fax: 0216 384 10 13 

e-posta: evrenbelli@gmail.com - agri.dagi.sempozyumu@gmail.com 

Sempozyum Web Sitesi:  https://www.agri.edu.tr/agri.dagi.sempozyumu 

 
 

Unvanı  

Adı ve Soyadı  

Kurumu  

Adres  

Telefon Gsm: İş: Diğer: 

e-posta  

BİLDİRİNİN BAŞLIĞI: 

TÜRKÇE BİLDİRİ ÖZETİ:           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İNGİLİZCE BİLDİRİ ÖZETİ: 
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V. ULUSLARARASI AĞRI DAĞI ve NUH’UN GEMİSİ SEMPOZYUMU 

SEMPOZYUM YAZIM KURALLARI 

● Bildiri metni, Times New Roman karakteri ve 12 punto büyüklüğü kullanılarak Microsoft 

Office Word belgesi olarak hazırlanmalıdır. Özet, tablo, dipnot ve kaynakların yazımındaki 

punto büyüklüğü ise 10 olmalıdır. 

●A4 kâğıdında bütün kenarlardan 2, 5 cm boşluk bırakılmalı, alt bilgi ve üst bilgi ise 1, 25 cm 

olarak ayarlanmalıdır.  

●Tek satır aralığı ile yazılacak olan metinde, paragraflar arasında satır aralığı bırakılmamalı; 

girinti: 0 cm, aralık: önce 6 nk- sonra 6 nk olarak ayarlanmalıdır. 

●Bildiri metininin, 15 sayfayı geçmemesine özen gösterilmelidir. 

●Başlık, büyük harfle koyu olarak ortalı yazılmalı, hemen altında her iki yana yaslı olarak 

yazarın adı, soyadı yer almalıdır. Sayfa altına verilecek numarasız açıklama dipnotunda 

(yıldızında-astriksinde) sırası ile akademik unvan, kurum ve e-posta adresi bulunmalıdır. 

●Başlık ve yazar adından sonra, 10 punto harf büyüklüğüyle, Türkçe ve bir Avrupa dilinde 

yazılmış olan özet 600-700 kelime arasında olmalı; Türkçe ve yabancı dilde anahtar kelimeler 

verilmelidir. 

●Avrupa dilinde yazılan özetin alt kısmında, yazarın unvanı ve mesleği de aynı dilde 

yazılmalıdır. 

●Fotoğraf, çizim, grafik, harita vb. görsel malzemelerin hepsi şekil olarak tanımlanmalı, nerede 

kullanılacağının belirlenmesi amacıyla metinde içinde değinme yapılmalı; her bir şeklin 10 

punto ile yazılmış ayrı numarası ve açıklaması olmalı, alındığı kaynak belirtilmelidir. Şekillerin 

numara ve açıklamaları altta, tablolarda ise üstte yazılmış olmalıdır. 

●Şekiller ayrı bir klasör olarak CD’ye kaydedilerek gönderilmelidir. Her bir şekil, 1MB dan 

küçük olmayacak boyutta ve JPG ya da TIF uzantılı olarak hazırlanmalıdır. 

●Metin içerisinde kaynak gösterilecek ise parantez içinde yazar soyadı, yayın yılı ve sayfa 

numarası sıralı biçimde (Çaycı, 2002:520); dipnot olarak gösterilecek ise yazar adı, soyadı, 

kitabın adı (italik); (makale ise tırnak içinde ve dergi adı italik), yayınevi, yayın yeri, tarihi, 

sayfa numarası sıralı biçimde verilmelidir. Kullanılan kaynaklar, metin sonunda soyadına göre 

alfabetik olarak sıralanmış ve aşağıdaki örneklerle uygun olarak verilmelidir. 

 

Makale örneği  

Belli, O. 2001: “An Early Iron Age Cemetery in the Van Region: Ernis-Evditepe”, (ed.O. Belli), 

İstanbul University’s Contributions to Archaeology in Turkey (1932-2000),İstanbul, 145-150. 

Kitap örneği Belli, O. :The Anzaf Fortresses and the Gods of Urartu, Arkeoloji ve Sanat 

Yayınları, İstanbul 1999. 

●A4 boyutundan büyük orijinal belge, resim, harita vb. şekiller, ek olarak numaralandırılarak 

metin sonunda verilmelidir. 

●Toplam şekil sayısı 15’i geçmemelidir. 

 

 

 


