
 

Değişen Çevre ve Orman 

Yangınları 
4-5 Ağustos 2021 

İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü 

İstanbul, Türkiye 

 

Orman Genel Müdürlüğü, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa’nın da katkılarıyla “Değişen Çevrede Orman 

Yangınları” isimli uluslararası bir konferans düzenliyor. Gerçekleştirilecek olan konferans yarı çevrim içi yarı 

fiziksel olarak planlanmıştır. 

Avrupa Birliği Sivil Koruma (ECHO) tarafından desteklenen “İstanbul İçin Uzun Vadeli Orman Yangını Önleme 

Çerçevesinin Geliştirilmesi” isimli proje kapsamında düzenlenecek konferansta herhangi bir katılım ücreti 

olmayacaktır.   

 

Önemli Tarihler  

Özet Kabulü, 15 Mart – 15 Nisan  

Kabul Edilen Özetlerin Duyurulması, 15 Mayıs 

Kayıtlar, 15 Haziran 

Konferans, 4-5 Ağustos  

Tam metinlerin gönderimi için son tarih, 15 Ağustos 

Seçilen tam metinli bildirileri basımı, 15 Eylül 

 

Konferans Kapsamı 

Konferans teması tüm etkileri ile iklim değişikliği ve iklime bağlı gerçekleşen tüm zararları ve orman 

yangınlarını kapsamaktadır. 

 

 

 



Ayrıntılı Ön Program 

4 Ağustos 2021 – Açılış Konuşmaları ve Oturumlar  

Sabah Oturumları (fiziksel)  

 Orman Yangınları ve Önleme Aktiviteleri (Konferans Salonu A, 10:00) 

 İklim Değişikliği, Zararları ve Ekosistemler -1 (Konferans Salonu B, 10:00) 

Öğlenden Sonra Oturumları (çevrim içi)  

 Orman Yangınlarının Çevresel Etkileri (Zoom Bağlantısı, 13:00) 

 İklim Değişikliği, Zararları ve Ekosistemler -2 (Zoom Bağlantısı, 13:00) 

5 Ağustos 2021 – Teknik Gezi 

Özet Gönderim Kuralları ve Kabul 

 Özetler İngilizce yazılmış olmalıdır. Yazım sırasında kolaylık sağlaması açısından sonda verilmiş olan 
örnek şablonu kullanabilirsiniz.  

 Özetler 250 kelimeyi geçmemelidir. 

 Özet başlığı, özetin amacını yansıtır netlikte ve çalışmayı yansıtan bir nitelikte olmalıdır. 

 Özetlerinizde standart kısaltmalar ve semboller kullanınız. Kısaltmalara olabildiğince az yer veriniz 
ve kısaltma kullanacağınızda ilk seferde lütfen tam açıklaması bile birlikte gösteriniz. Özetlerinizde 
herhangi bir tablo ya da şekil paylaşmayınız ve herhangi bir ekli içerik göndermeyiniz (kaynakça, 
resim, tablo, grafik, şekil vb.). 

 Özetleriniz için lütfen MS Word kullanınız, yazım kurallarına dikkat ederek gönderiniz. Gönderim 
yaparken çalışmanıza uygun olduğunu düşündüğünüz oturumu belirtiniz. Gönderdiğiniz özetler; 
yazar, başlık ve içerik bakımından son gönderim tarihi bitiminden itibaren değiştirilemeyecektir. 

 Özetlerinizi hazırlarken lütfen aşağıdaki hususlara özen gösteriniz; 
o Yapılan çalışmanın amacını 
o Kullandığınız metodoloji 
o Elde edilen sonuçlardan bazıları 
o Bazı önemli sonuçlar 
o Kısa çıkarımlar 
o Anahtar kelimeler (en az 2, en fazla 5) 

 Özetlerin Konferans Komitesi tarafından kabulü, herhangi bir mali yükümlülük, ücret talebi ya da 
ödeme hakkını ortaya çıkartmaz. Konferans ücretsizdir ancak fiziki katılım sağlayacak katılımcıların 
masrafları kendilerine aittir.  

 Konferans organizatörleri programda değişiklik yapma, gönderilen özetleri kendi uygun buldukları 
oturumlara taşıma ve özetlerin kabulü, seçimi ve tam metinlerin basımı konusundaki haklarını saklı 
tutar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sunumlar  

Sözlü sunum yapacak olan katılımcılara çalışmalarını sunmaları için 10 dakika ve soru ve cevapları için ek 5 

dakika verilecektir. Moderatörler zamanlama konusunda kesin olacaktır. Sunumlarınız PowerPoint (PPT, 

PPTX) veya PDF formatında olmalıdır. 

Çevrimiçi katılımcılar için, çevrimiçi sözlü sunumlar için ücretsiz ZOOM uygulaması aracılığıyla canlı bir ses-

video bağlantısı aracılığı ile gerçekleştirilecektir. Ekranınızı diğer katılımcılarla paylaşmanız ve PowerPoint 

sunumunuzu normal şekilde açmanız gerekmektedir. Sunuma sorular, toplantı içi sohbet yoluyla önerilebilir. 

Oturum yöneticisi daha sonra sunum bittikten sonra hangi soruların sorulacağını seçecektir. 

Saat dilimi farklılıkları, zayıf internet bağlantısı veya belirtilen zamanda çalışmanızı sunamamanızın başka bir 

nedeni varsa, bize önceden kaydedilmiş sesli bir video veya anlatımlı bir PowerPoint slayt gösterisi 

gönderebilirsiniz. 

 

Özet gönderimi ve diğer sorularınız için: ufukozkn@gmail.com 

 

Örnek Özet Şablonu 

 

The Role of Urban Development on Forest Fires 

Mustafa ÇELİK1, Ali TÜRK2, Aslı DEMİR1 

1Faculty of Forestry, İstanbul University-Cerrahpaşa 

2Faculty of Agriculture, University of California 

 

ABSTRACT 

The role of urban areas……….. 

 (Toplam 250 kelime) 
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