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 22 Aralık 2021 tarihinde Azerbaycan Cumhuriyeti Tarım Bakanlığı Hayvancılık 

Bilimsel Araştırmalar Enstitüsünün kuruluşunun 90.Yılı ve akademisyen Firuz Melikovun 

120.Yıldönümüne özel “Hayvancılığın modern problemleri ve yenilikçi kavramlar” konulu 

uluslararası bilimsel-pratik konferansı düzenlenecektir.  

 

Konferansta hayvancılık alanına ait olan tüm problemler ve onların modern 

yanaşmayla çözülmesi yolları, hayvancılığın gelişiminde önceliklerinin belirlenmesi, 

hayvancılık alanında son yıllarda yürütülmüş teorik ve pratik araşdırmaların önemli 

sonucları, gelecek perspektifleri tartışılacaktır. Konferansın genel ve sektör toplantılarında 

raporlar, posterlerin gösterilmesi amaçlanıyor. Sunum için multimedya araçları 

kullanılacakdır. Raporlar, konferans materyalleri toplusunda yayınlanılacakdır, genel 

raporlar Organizasyon kurulu tarafından seçilecektir. Raporlar ve tam makaleler 22 Kasım 

2021 tarihine kadar e-posta yoluyla organizasyon kuruluna sunulmalıdır.  

E-posta: livestockconference2021@gmail.com  

 

 Hayvancılık alanının gelişimi için aşağıdaki konularda konferans materyalleri uygun 

görülüyor: 

1. Zootekni; 

2. Veteriner tıp; 

3. Hayvan besleme ve yem üretim teknolojileri, yem bileşenlerinin 

sindirilemesinin araşdırması; 

4. Hayvancılığın mekanikleştirilmesi; 

5. Hayvanclıkta bioteknolojik yöntemlerin uygulanması; 

6. Tarım ürünlerinin ürütimi ve imalatı; 

7. İpek böcekçiliği ve arıçılığın mevcut durumu, gelişimi ve perspektifleri; 

8. Tarım ekonomisi; 

9. Akıllı sistemlerin uygulanmasıyla hayvancılığın organizasyonu ve akıllı 

hayvancılığın programlanması. 

 

Soru ve daha kapsamlı bilgi için Organizasyon kuruluna mektup yazabilirsiniz: 

Müdür yardımçısı – Ferid Dünyamalıyev: mr.duhnyamaliyev@gmail.com    

Uluslararası İlişkiler ve Bilgi ve İletişim Teknolojileri Departmanı  

Müdür – Ayten Aliyeva: aytan.safarova@yahoo.com 

Uluslararası İlişkiler ve Bilgi ve İletişim Teknolojileri Departmanı  

Öncü uzman – Seymur Asadzade: seymourasadzadeh.co@gmail.com. 
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MAKALE ŞARTLARI 

1. Makale, diğer yayınlara sunulmamış ve iyi düzenlenmiş bir şekilde sunulan yeni 

araştırmaların sonucu olmalıdır.  

2. Makalelerin ortak yazar sayısının üçü aşması arzu edilmez.  

3. UOT dizinleri ve anahtar sözcükler her makalenin başında belirtilmelidir.  

4. Makaleler dört dilde sunulabilir - Azerice, İngilizce, Rusça ve Türkçe. Makalelerin 

yazıldığı dile ek olarak diğer 2 dilde de aynı özet metnin sonunda verilmelidir. Özet, 

makalenin içeriğini tam olarak kapsamalıdır. Özetin 100-150 kelime olması önerilir.  

5. Makale metinleri 1 (bir) yazı aralığı ile Times New Roman 12 boyutlu yazı karakteri 

ile yazılmalıdır. Makaleler A4 formatında (210x297 mm boyutunda), dış mesafeler: üstten 

20 mm, alttan 25 mm, soldan 30 mm, sağdan 20 mm olmalıdır.  

6. Makale, sorunun aciliyetini, araştırmanın amacını ve yöntemini, elde edilen teorik 

ve pratik sonuçları, bunların analizi, uygulaması ve kullanımı için önerileri yansıtmalıdır.  

7. Bilimsel makalenin sonunda yazarların bilimsel sonuçları verilmelidir.  

8. Makalede kullanılan kısaltmalar ilk defa açıkça yazılmalıdır.  

9. Bilimsel makalede son 10 yılda yayınlanmış eserlere atıfta bulunulması önerilir. 

Kaynaklar metnin sonunda (özetlerden önce) alfabetik sırayla veya referans sırası ile 

verilmelidir.  

10. Makale metni 4 sayfadan az, 5 ... 6 sayfadan fazla ve 2 ... 3 resimden fazla 

olmamalıdır. Bazı durumlarda, bu sınır istisna olarak değiştirilebilir.  

11. Tüm miktarların boyutları Uluslararası Birimler Sisteminde (BS) verilmelidir. 

Formüller ve semboller Denklem düzenleyicide yazılmalıdır ve grafikler grafik 

düzenleyicilerden birinde sunulmalıdır. Metin ve cetvellerdeki karşılık gelen ölçü birimleri 

aynı olmalıdır. Tabloların başlıkları ve satır numaraları olmalıdır. Makale metninde yer 

alan cetvellere atıfta bulunulması zorunludur.  

12. Aşağıdakı materyaller makaleye eklenmelidir: ayrı bir dosyada yazarlarla ilgili 

profil bilgileri: (soyadı, adı, baba adı, çalışma yeri, konumu, akademik derecesi ve bilimsel 

adı, iş veya cep telefonları, e-posta, vb.); makalenin bir basılı veya el yazısı, ay zamanda 

elektronik versiyonu taktim edilmeli.  

13. Editörler, makalede gerekli düzeltme ve kısaltmalar yapma, makaleyi ek görüş için 

gönderme ve yazıyı iade etmeme hakkına sahiptir.  

14. Yayın Kurulu kararı ile tüm makalelerin intihal olup olmadığı yayın kurulu 

tarafından kontrol edilir. Yüksek düzeyde kopya ve telif hakkı ihlali, makalenin reddedilme 

gerekçesidir.  

 

 

 

 


