Bildiri Özeti (Abstract) Nedir, Nasıl Yazılır?
Bu yazımızda özet bildirileri tüm detayları inceleyeceğiz. Özet bildiri nedir, özet bildiri neden
yazılır, özet bildirinin avantajları nelerdir gibi konulara değineceğiz.
Katılımcının

sunduğu

çalışmanın

sempozyumun/konferansın

bildiriler

kitabına

basılan genellikle 300 kelimelik özetine özet bildiri (bildiri özeti) denir. Özet bildiriler
çalışmayı çok kısa açıklayan bildirilerdir ve akademik yükselmeye belli bir puan katkısı
sağlarlar. Özet bildirilerde çalışmanın içeriğinden, kullanılan çözüm yaklaşımlarından ve
varılan sonuçlardan birkaç cümle ile bahsedilir.
Özellikle çok sayıda katılımcının yer aldığı sempozyumlarda sadece özet bildiri kabul
edilmektedir. Sempozyumda yer almak isteyen katılımcılar belli bir tarihe kadar özet
bildirilerini sisteme yüklemekte, sempozyumdaki değerlendirme ekibi sadece bu özet
bildirileri dikkate alarak sempozyuma kimlerin kabul edileceğine karar vermektedir. Özet
bildirilerin önemi de bu noktada ortaya çıkmaktadır. Çünkü genellikle 300 kelimelik bir
yazıda çalışmanın özgün yanlarını, kullanılan metodolojiyi ve varılan sonuçları etkin bir
şekilde açıklayabilmek kolay değildir. Girilen gereksiz detaylar tabiri caizse laf kalabalığı
yapacaktır. Benzer şekilde değinilmeyen önemli bir nokta sebebiyle de belki de
değerlendiriciler çalışmanın önemini ve özgünlüğünü kavrayamayacak ve çalışmayı
reddedecektir. Kısacası, neredeyse tüm sempozyumlarda özet bildiriler için bir kelime
sınırlaması olduğu için aradaki ödünleşmeyi sağlamak oldukça önemlidir.
Özet bildiride sırasıyla şu konulardan birkaç cümle ile bahsedilmesi kaliteli bir özet bildirinin
yazılmasını sağlayacaktır.
-Problemin konusu
-Problem için önerilen çözüm yaklaşımı ve neden bu yaklaşımı seçildiği
-Varılan sonuç ve çalışmanın özgün değeri
Özet bildirilerde tablolara şekillere vs. yer verilemez. Ayrıca özet bildiride herhangi bir
kaynağa atıf yapılmaması ve tüm cümlelerin özgün olması da zorunluluk düzeyine yakın bir
gerekliliktir. Pek çok kişi özet bildiriyi yazarken karmaşık cümleler kurmaya çalışmakta ve bu
yolla değerlendiricileri olumlu yönde etkileyeceğini düşünmektedir. Bu doğru bir düşünce
değildir. Özet bildiriler yazılırken sadece akıcı ve anlaşılır bir dil kullanılmalı, aktarılmak

istenen düşünce net bir şekilde okuyucuya aktarılabilmelidir, gereksiz yinelemelerden ve
çalışmayı öven bir üsluptan (böyle bir çalışma henüz dünyada yapılmadı gibi) kaçınılmalı,
yumuşak ve bilimsel bir üslup tercih edilmelidir.
Özet bildiriler araştırmacılar için güzel bir yayın fırsatıdır. Hazırlanışının çok fazla zaman
almaması en büyük avantajıdır. Çünkü araştırmacılar yoğun oldukları zamanda elde ettikleri
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bulamayabilmektedirler. Böyle bir durumda da özet bildiri olarak çalışmayı yayınlamayı
tercih edebilmektedirler. Ayrıca özet bildiriler kabulu en kolay yayın türüdür denebilir. Sayısı
bir elin parmağını geçmeyecek bazı üst düzey sempozyumları bir kenara koyarsak diğer
sempozyumlarda gönderilen özet bildirilerin %75’ten fazlası kabul edilmektedir. Diğer
taraftan, yükselmeye etkisinin diğer yayınlara oranla nispeten az olması da bir dezavantajdır.
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