
17. KURULTAY BİLDİRİ HAZIRLAMA REHBERİ 

 
DİL 

 
 Bildiriler Türkçe olarak hazırlanmalıdır. 
 Yazımda yalın, basit ve edilgen cümleler kullanılmalıdır. 

 
SAYFA DÜZENİ 

 

 Sayfa büyüklüğü A4 (210*297mm) standardında olmalıdır.  
 Sayfa düzeni tek sütunlu olmalıdır. 
 Sayfalar numaralandırılmamalıdır.  
 Bildiride her sayfada sağdan ve soldan 2cm, alttan ve üstten 2.5cm boşluk bırakılmalıdır. 
 Bildiri metni 10 sayfayı geçmemelidir. 
 Paragraflar iki yana yaslı olmalıdır.  
 Bildirinin kabul edilmesi durumunda, sorumlu yazardan kaynak dosyanın (Ms. Word 

formatında) sisteme yüklenmesi istenecektir.  
 

METİN DÜZENİ 
 

Bildiri Başlığı 
 

 Bildirinin başlığı olabildiğince kısa ve çalışmanın içeriğine uygun olmalıdır. 

 Bildiri başlığı, sadece baş harfleri büyük olacak şekilde, sola hizalı, 15 punto büyüklüğünde 
ve Arial/bold yazı karakterinde olmalıdır.  

 
Yazar Ad ve Adresleri 

 
 Yazar adları, bildiri başlığından sonra bir satır aralık bırakılıp, sadece baş harfleri büyük olacak 

şekilde, sola hizalı, 11 punto büyüklüğünde ve Arial yazı karakterinde olmalıdır.  
 Her bir yazar için, soyadından sonra yazar adreslerini gösteren, ondalık üst indisler kullanılır.  
 Sorumlu yazarı belirtmek için üst indis olarak “*” işareti kullanılır. 
 Yazar adresi, yazar adlarından sonra 1 satır aralık bırakılarak, baş harfleri büyük olacak 

şekilde, sola hizalı biçimde, 8 punto büyüklüğünde Arial/italik yazı karakterinde olmalıdır. 
Adres bilgisi kısaltma kullanmadan; üniversite adı, fakülte ve bölüm adı, ya da organizasyon 
adı, posta kodu ve şehir biçiminde verilebilir. 

 Aynı adresteki yazarlar, aynı üst indis kullanılarak aynı satırda gösterilmelidir.  
 Adres satırındaki indis numaraları, adres bilgisinin en solunda olmalıdır. 
 Adreslerde yazar unvanları kullanılmamalıdır. 
 Sorumlu yazara ilişkin telefon ve faks bilgileri, sayfa en altına dip not olarak, 8 punto 

büyüklüğünde Arial yazı karakterinde aşağıdaki örnekte belirtildiği şekli ile düzenlenmelidir 
ve indis belirteci olarak “*” işareti kullanılmalıdır. 

 Bildirinin tüm yazarlarının e-posta adresleri sorumlu yazar bölümünün altına, 8 punto 

büyüklüğünde Arial yazı karakterinde yazılmalıdır. 
 
Örnek: 
 
* Sorumlu Yazar: Tel: +90 (466) 2151040 Faks: +90 (466) 2151057 
E-posta: hakinci@artvin.edu.tr (Akıncı H.), etanir@ktu.edu.tr (Tanır Kayıkçı E.) 

 
Özet 

 
 Özet bölümünde çalışmanın gerekçesi, yöntemler ve ulaşılan önemli sonuçlar kısaca 

belirtilmelidir. 
 Özet metni Türkçe olarak hazırlanmalıdır. İngilizce özet (abstract) istenmemektedir. 
 Başlık olarak “Özet” sözcüğü, 11 punto büyüklüğünde Arial/bold italik yazı karakterinde sola 

hizalı olarak yazılmalıdır.  
 Özet metni 9 punto büyüklüğünde, Times New Roman/italik yazı karakterinde, her iki yana 

hizalı olmalıdır. 
 Sözcük sayısı en çok 250 olmalıdır.  
 Standart ve bilinen kısaltmalar hariç, kısaltma kullanımından kaçınılmalıdır. Fakat kısaltma 

kullanımı gerekli ise özet metni içerisinde ilk bahsedildiği yerde parantez içerisinde 
belirtilmesi gerekmektedir.  



 

Anahtar Sözcükler 

 
 Özetten hemen sonra en az 3, en çok 6 anahtar sözcük tanımlanmalıdır. 
 Özet metninin sonunda 1 satır boşluk bırakılarak, Times New Roman yazı karakterinde, sola 

dayalı, altı çizili, 9 punto harflerle, “Anahtar Sözcükler”, başlığı yazılmalıdır. 

 Anahtar sözcükler 9 punto Times New Roman yazı karakterinde ve Anahtar Sözcükler başlığının 

altında sola hizalı olarak yazılmalıdır. 

 
Bölümler 

 
 Bildiri metni özetten sonra genel olarak; Giriş, Ana ve Ara Bölümler, Sayısal Uygulama, 

İrdelemeler, Sonuçlar (veya Sonuç ve Öneriler), Teşekkür (varsa), Kaynaklar şeklinde 
bölümlendirilebilir.  

 Giriş bölümünde çalışmanın temel amacı, konuyu ele alış biçimi ve çalışmaya dayanak 

sağlayan genel literatür yer alabilir.  
 İzleyen bölümlerde kuramsal temeller, kullanılan ya da önerilen yöntemler, sayısal 

uygulamalar belirtilebilir ve elde edilen bulgular tartışılabilir.  
 Sonuçlar bölümünde ulaşılan sonuçların özeti ve yazarların önerileri yer alabilir. 

 Çalışmaya maddi destek sağlayan kurum, kuruluş veya kişilere, bildiri gönderilmeden ön 
inceleme yapıp öneride bulunan kişilere “Teşekkür” bölümünde yer verilmelidir, bildirinin 

diğer bölümlerinde dipnotlarla veya herhangi bir biçimde belirtilmemelidir. Teşekkür bölümü 
çok kısa olmalıdır. 

 Bölüm metinleri 10 punto büyüklüğünde, “Times New Roman” yazı karakterinde 
düzenlenmelidir.  

 Bölüm sonlarında ve bölüm başlıklarından sonra 1 satır boşluk bırakılmalıdır. 
 Bölüm başlığı sayfa sonunda yalnız kalıyorsa, izleyen sayfaya kaydırılmalıdır. 
 Başlıklar altında ve genel olarak resim, çizelge ve matematik formül sonlarında bırakılan bir 

boş satırdan sonra paragraflar başlamalı, diğer paragraflarda ilk satır 5 mm (0,5 cm) içerden 
başlayacak şekilde düzenlenmeli.  

 
Bölüm Numaralandırma 

 
 Bölümlerin başlıkları ve alt başlıkları ardışık ondalık sistemde numaralandırılmalıdır. 

Numaralandırmada derinlik üçten fazla olmamalıdır.  

 Özet bölümü numaralandırılmamalıdır. 

 
(Örnek:  1. Giriş,  2. Ana Bölüm,  2.1. Ara Bölüm,  2.1.1. Alt Ara Bölüm gibi)  
 

 Bölüm başlıkları, baş harfleri büyük, giriş ve ana bölümler 11, ara ve alt ara bölümler sırası 

ile 10 ve 9 punto büyüklüğünde, Arial/bold yazı karakterinde (örneğin 1. Giriş, 2. Ana 
Bölüm, 2.1. Ara Bölümler, 2.1.1. Alt Ara Bölümler) düzenlenmelidir.  

 
Kısaltmalar 

 

 Kısaltmalar ilk geçtikleri yerde anlamlarının ardından parantez içerisinde belirtilmelidir.  
 
Matematiksel İfadeler 

 
 Değişkenler, matrisler ve vektörler italik harflere yazılmalıdır. Matrisler büyük harflerle, 

vektörler küçük harflerle ve her ikisi de koyu karakterlerle gösterilmelidir.  

 Metnin satır aralarında basit formüller kullanılması gerekli ise, formüller metin biçiminde 
hazırlanmalıdır. 

 Formüller denklem editörleri kullanılarak (ör. Ms. Word Equation Editor, MathType) 
düzenlenebilir biçimlerde hazırlanmalıdır. Resim formatında denklemeler, yazıda 
kullanılmamalıdır. 

 Denklemler sola hizalı olarak düzenlenmelidir. Denklem numaraları 10 punto Times New 
Roman yazı karakterinde, parantez içinde sağa hizalı yazılmalıdır. Denklemlere ardışık sıra 

numarası verilmelidir. 
 
Tablolar 

 
 Tablolar blok halinde sayfaya ortalanmalıdır.  



 Tablo numarası ve içeriği hakkında bilgi içeren başlık, tablonun 1 satır üzerine, “Tablo 1: Başlık” 

örnek biçiminde 9 punto büyüklüğünde, Arial/italik yazı karakterinde, sayfayı ortalayacak 

şekilde düzenlenmelidir. 
 Tablo ve şekiller sayfa ortasında olmamalıdır. Sayfanın üst veya alt kısmında olmalıdır. Metin 

içerisinde ilk tanımlandığı yerden sonra kullanılmalıdır. 
 Tablolardaki yazı ve rakamlar bulunduğu sayfalara sığdırılması için 8 puntoya kadar 

küçültülebilir. 

 Tablolar için kullanılan dipnotlar tablonun altında yer alacak şekilde 8 punto harflerle 
düzenlenmelidir. 

 Tablo ve şekillerle metinler arasında bir satır, tablo ve şekiller birbirini izliyorsa aralarında iki 
satır boşluk bırakılmalıdır. 

 Tablolar resim formatında olmamalıdır.  
 Tablolara metin içerisinde yapılan göndermeler, aşağıdaki örnekte belirtildiği gibi 

kullanılmalıdır. 
Örnek:  … Tablo 1’de görüldüğü gibi … 

 
Şekiller 

 
 Şekiller (grafikler, resimler vb.) blok halinde sayfaya ortalanmalıdır.  
 Şekil numarası ve içeriği hakkında bilgi içeren başlık, şeklin 1 satır altında, “Şekil 1: Başlık” 

örnek biçiminde 9 punto büyüklüğünde, Arial/italik yazı karakterinde, sayfayı ortalayacak 
şekilde düzenlenmelidir. 

 Şekiller en az 300dpi çözünürlükte olmalıdır. 
 Şekillere metin içerisinde yapılan göndermeler, aşağıdaki örnekte belirtildiği gibi 

kullanılmalıdır. 
Örnek:  … Şekil 1’de belirtilen … 

 
Tablo ve Şekil Numaralandırma 

 
 Metindeki tablo ve şekiller birbirini takip eden sıra ile numaralandırılmalıdır, bölüm numarası 

kullanılmamalıdır.  
 

Renk 
 

 Şekiller renkli biçimde düzenlenebilir.  
 

Terimler ve Birimler 
 

 Uluslararası kabul edilmiş birim ve terminoloji standartlarının kullanılmasına dikkat 

edilmelidir. Uluslararası birim sistemi (SI) kullanımı tercih edilmelidir.  
 Eğer birimler farklı sistemde tanımlanmış ise, SI karşılığı parantez içerisinde verilmelidir. 

 
Dipnotlar 

 
 Ek bilgiler vermek için dipnotlar kullanılabilir. Metinde kullanılan dipnotlar, ondalık (decimal) 

sayı sisteminde üst indisler kullanılarak belirtilmelidir.  

 Dipnotlar kullanıldığı sayfanın en altında 8 punto büyüklüğünde Times New Roman/İtalik yazı 
karakterinde belirtilmelidir.  

    
Atıflar ve Alıntılar 

 
 Alıntılar tırnak içinde italik harflerle yazılmalıdır.  

 Atıflar, büyük harfle başlar ve “([Soyadı] [yıl])”, şeklinde yazılır. Gönderme yapılan kaynak 
iki yazarlı ise soyadları “ve” sözcüğü ile ayrılmalı, ikiden fazla yazar için, ilk yazarın soyadı ile 

yayının yıl bilgisi arasına “vd.” eklenmelidir. Atıflar belli bir sayfaya yapılıyorsa, sayfa 
numarası yıl bilgisinden sonra virgül ile ayrılarak verilmelidir. Örnek kullanım biçimleri 
aşağıda verilmiştir. 

 
Demir (1998)’e göre... 

Vanicek ve Kleusberg (1987)’nin  hesaplamalarında ... 
Pavlis vd. (2008)’in araştırma sonuçlarına göre... 
Yavuz (2002, s.175)’e göre ... 

 
...  (Serkan 1995). 



...  (Pursell ve Potterfield 2008). 

...  (Erdoğan 2005; Kırgız vd. 1992). 

...  (Tapley vd. 2005). 
   
Kaynaklar 

 
 Kaynaklar, “Kaynaklar” bölümü altında atıf ve alıntı yapılan yazarların alfabetik soyadı 

sırasına ve daha sonra kronolojik sıraya göre listelenmelidir.  

 Kaynaklar ve Teşekkür bölümleri, bölüm numarası içermemelidir. 
 Kaynaklar, ilk yazarların alfabetik soyadı sırasına göre listelenmeli ve Times New Roman yazı 

karakterinde 9 punto harflerle yazılmalıdır. 
 Kaynaklarda geçen makale adlarının sadece ilk harfi büyük olmalıdır. 
 Her bir kaynak için ikinci satır ve sonrası 5mm (0,5 cm) sağa kaydırılmış olarak yazılmalıdır. 
 Aşağıda farklı yayın türleri için örnek kullanımlar gösterilmiştir. 
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