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Toprak Yönetimi Ve Taş›nmaz Değerlemesi
Bilimsel Toplant›lar› 3-4 Aral›k 2003
tarihlerinde Y›ld›z Teknik Üniversitesi
İstanbul’da Yap›ld›

Almanya Bonn Üniversitesi Toprak Düzenleme ve Toprak

Ekonomisi Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Erich

Weiss, 03-04 Aral›k 2003 tarihleri aras›nda, Y›ld›z Teknik

Üniversitesi (YTÜ), Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği

Bölümü, Kamu Ölçmeleri Anabilim Dal› ve Harita ve Ka-

dastro Mühendisleri Odas›’n›n düzenlemiş olduğu “Toprak

Yönetimi ve Taş›nmaz Değerlemesi” toplant›lar›n›n davet-

lisi olarak, YTÜ Oditoryumunda, Taş›nmaz İyeliği Düzen-

lemesi ve Ekonomisinin Toplumsal Politikadaki Yeri; Al-

manya’da Ölçme Mühendisliği; Arazinin Değere Göre Ver-

gilendirilmesinden Taş›nmaz Vergilendirilmesine Gelişim;

Kentsel ve K›rsal Toprak Düzenlemelerinde Değerlemenin

Özel Ödevleri konular›nda konferanslar vermiştir.

Toplant›n›n ikinci gününde Toprak Yönetimi Paneli dü-

zenlenmiştir. Prof. Dr. Zerrin Demirel başkanl›ğ›nda yürü-

tülen panele, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas› Başka-

n› Hüseyin Ülkü, y›ld›z Teknik Üniversitesinden Doç. Dr.

Hülya Melek Demir, Milli Emlak Genel Müdür Yard›mc›s›

İlyas Arl›, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü İstanbul

Bölge Müdürü Ömer Ali Anbar, Tar›m Reformu Genel Mü-

dürlüğü Arazi İşleri Daire Başkan› Dr. Zafer Babagiray,

Karayollar› Kamulaşt›rma Şube Müdürü Mustafa Naz›m

Erman, Devlet Su İşleri Kamulaşt›rma Daire Başkan› Mus-

tafa Karataş, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sulama Da-

ire Başkanl›ğ›’ndan Ali K›l›ç kat›lm›şlard›r.

Hülya Melek DEMİR / İstanbul

GIS Day / CBS Günü
(19 Kas›m 2003) Kutland›

Bilişim teknolojisinde h›zl› ve baş döndürücü gelişmelere
tan›kl›k eden 21. Yüzy›lda, bilgiyi toplamak, s›n›fland›r-
mak, işlenebilir hale getirmek ve bilgiye ulaşmak en önem-
li unsurlar olmuştur. Bu noktada konumsal tabanl› bilginin
yönetilmesinde etkin bir araç haline gelen Coğrafi Bilgi Sis-
temleri (CBS), bugünün ve geleceğin en etkili bilgi tekno-
lojisi say›lmaktad›r. 

Üçüncü bin y›la girilen günümüzde bilginin ve bilgi tekno-
lojisindeki gelişimin insanl›k hizmetine sunulmas›, yaşam›n
her alan›nda insanca ve sağl›kl› yaşan›labilir bir sürecin yara-
t›lmas›n›n gerekliliği tart›şmas›z olarak kabul edilmektedir.

Bilim ve teknoloji öngörüsünün yap›lmas› ve kalk›nma
stratejilerinin ulusal bilim ve teknoloji politikalar› temeline
oturtulmas› ön koşul olarak karş›m›za ç›kmaktad›r.  

Belirtilen bilgi ve bilgi teknolojilerinin birey, toplum ve
insanl›ğ›n en üst düzeyde yararlanabilmesi için öncelikle
toplumun CBS konusunda bilgilendirilmesi gerekmektedir.
Ülkemizde CBS'nin tan›t›m› ve CBS kullan›c›lar›n›n bir
araya gelmesi de büyük önem taş›maktad›r. CBS kullan›c›-
lar›, uzmanlar ve akademisyenlerin yapt›klar› uygulamalar›,
kutlama etkinlikleri içerisinde sunarak bilgi paylaş›m›nda
bulunmalar› son derece önemlidir. CBS bilincinin yerleşti-
rilip, bilgi ve teknolojisinin daha fazla yayg›nlaşt›r›lmas›

CBS'yi henüz tan›mam›ş öğrencilere, demokratik kitle ör-
gütlerine, sivil toplum kuruluşlar›na, ilgili meslek disiplin-
lerine, akademisyenlere ve kamu yöneticilerine tan›t›lmas›,
hem meslek disiplinimiz hem de ülkemiz aç›s›ndan önem
taş›maktad›r. 

1999 y›l›nda başlat›lan "GIS Day/CBS Günü" etkinliği
ile dünyada 100'ü aşk›n ülkede yüzlerce kamu kurum ve ku-
ruluşunun kat›l›m›yla, milyonlarca kişi Coğrafi Bilgi Siste-
minden haberdar edilerek bilgilendirilmekte, eğitiminin ge-
rekliliği vurgulanmakta ve kullan›m›n›n insanl›k hizmetin-
deki yeri öne ç›kar›lmaktad›r. 

Bu amaçla Ülkemizde de GIS Day/CBS Günü Odam›z-
ca; Jeodezi ve  Fotogrametri (Harita ve Kadastro) Mühen-
disliği öğrencilerine, genç kuşaklara, ilgili meslek disiplin-
lerine ve kamuoyuna CBS uygulamalar›n› ve bu teknoloji-
nin günlük yaşam›m›zdaki yerini anlatt›ğ› ve tan›tt›ğ› bir
gün olarak kutlanmaya başlanm›şt›r.

CBS olgusunu artt›rmak amac›yla bu y›lki GIS
Day/CBS Günü etkinlikleri Odam›z›n Ankara, Antalya,
Bursa, İstanbul, İzmir, Konya, Samsun, Trabzon Şubelerin-
ce yürütülen çal›şmalar ile 19 Kas›m 2003 tarihinde, gerek
eğitim ve öğretim kuruluşlar›nda ve gerekse  kamu kurum
ve kuruluşlar›, demokratik kitle örgütleri, sivil toplum kuru-
luşlar› ile meslek kuruluşlar›n›n kat›l›m›yla kutlanm›şt›r.
Kutlamalar sürecinde Ülkemizin her bölgesinde, Harita ve
Kadastro Mühendisleri Odas› Genel Merkez ve Şubelerince
CBS'nin tan›t›m›na yönelik etkinlikler düzenlenmiştir.

Etkinliklerin düzenlendiği birimlerimizde görevli arka-
daşlar›m›z başta olmak üzere sunuş yapan değerli kat›l›mc›-
lara ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz. İzleyici olarak
kat›lan kişilere önemli katk›lar sağland›ğ›na inand›ğ›m›z et-
kinliklerin geliştirilerek yayg›nlaşmas› ve bu yönde çal›ş-
malar›n sürdürülmesi tart›şmas›zd›r.

A.Fahri ÖZTEN / Ankara
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17 Ocak - 29 Şubat, TMMOB HKMO

Şube Genel Kurullar› 
17-18 Ocak 2004 İstanbul Şube, İstanbul

İzmir Şube, İzmir

Adana Şube, Adana

Konya Şube, Konya

24-25 Ocak 2004 Ankara Şube, Ankara

Diyarbak›r Şube, Diyarbak›r

14-15 Şubat 2004 Trabzon Şube, Trabzon

Samsun Şube, Samsun 

21-22 Şubat 2004 Antalya Şube, Antalya

28-29 Şubat 2004 Bursa Şube, Bursa

16-17-18 Nisan 2004 HKMO Genel Merkez

Genel Kurulu, Ankara

http://hkmo@hkmo.org.tr

Bilimsel Etkinlikler 

Ocak 2004 
26-28 Ocak, Ostrava, Çek Cumhuriyeti

1st  international symposium, GIS Ostrava 2004

http://gis.vsb.cz/GISEngl/Conferences/GIS_

Ova/GIS_Ova_2004/gis_Ostrava_2004.htm

28-30 Ocak, New Delhi, Hindistan

Map India 2004.

http://www.maprindia.org 

Şubat 2004
16 Şubat, Barcelona, Spain

Managing Photogrammetric Projects around the World.

Public lecture given by Prof. Ralf Schroth, Vice President

of FIG. Organised by Institute e Geomatica.

Venue: Lecture Hall, Insitute Cartografic de Catalunya,

Park de Montjuic, s/n, E-08038 Barcelona at 18:00.

http://www.fig.net/figtree/events/2004/schroth_

Barselona_02_2004.pdf

Mart 2004
3-5 Mart, Belgrad, S›rbistan/Montenegro

Intergeo-East.

http://www.fig.net/figtree/events/2004/Intergeo_East_200

4.pdf

4 Mart, London, İngiltere

Environmental mapping for developing nations (GPS,

Satellite imagery and ecology in Belize).

http://www.rics-

foundation.org/publish/document.aspx?did=3183&f=y

15-19 Mart, Zürich, İsviçre

Ingenieurvermessung 2004 - 14th International

Conference on Engineering Surveying.

Organised by ETH Zürich, Switzerland. Tutorials co-

sponsored by Commission 6.

naldi@geod.baug.ethz.ch  http://www.iv2004.ethz.ch

16-19 Mart, London, İngiltere

Oceanology International.

http://www.oceanologyinternational.com

29-31 Mart, Kuming, Çin

4th International Conference on Mobile Mapping

Technology. Co-organised by FIG Commission 5

Working Group 5.3.

iep@kmust.edu.cn

http://www.geoict.net/mmt2003/index.htm 

28-30 Mart ve 30 May›s - 3 Nisan,
Bangkok, Tayland

International Workshop: Valuing Infrastructure and

Utility Properties fllowed by the 6th International Study

Visit, Infrastructure and Real Estate (Bangkok-

Kanchanaburi-Pattaya). Organised by Thai Appraisla

Foundationa dn International Property Tax Institute.

www.thaiappraisal.org,

http://www.trebs.ac.th/English/test/program.asp 

Nisan 2004
17-21 Nisan, Cape Town, Güney Afrika

18th ICEC Congress and 4th World Congress. Organised

by the International Cost Engineering Council.

e-mail: organise@be-events.co.za

http://www.be-events.co.za

21-25 Nisan, Chelmsford, Essex, İngiltere

Alleviation of Poverty; the role of surveyors, land

economists and related professions. CASLE seminar

followed by the CASLE General Assembly.

e-mail: sspedding@rics.org.uk

23-24 Nisan, Berlin, Almanya

CLGE Spring Meeting.

e-mail: gerda.schennach@bev.gv.at 
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19-30 Nisan, New York, Amerika Birleşik Devletleri

12th Session of the Commission on Sustainable

Development.

http://www.un.org/esa/sustdev/csd/csd12/csd12.htm 

May›s 2004
2-7 May›s, Toronto, Kanada

CIB World Building Congress 2004.

http://www.cib2004.ca 

10-15 May›s, Küba

IV Congreso Internacional GEOMATICA 2004.

e-mail: geomatica2004@geocuba.co.cu

http:// www.informaticahabana.com 

11-14 May›s, Cairns, Avustralya

Global H2O: Hilltops-2-Oceans Partnership Conference.

http://www.hilltops2oceans.org/ 

12-14 May›s, Miami Beach, Florida, Amerika Birleşik

Devletleri

Geo Spatial World 2004.

The Intergraph GeoSpatial Users Community

International Training and Management Conference.

http://www.geospatialworld.com/ 

22-27 May›s, Athens, Yunanistan

FIG Working Week and XXVII General Assembly

http://www.fig2004.gr.

24-28 May›s, Kuala Lumpur, Malezya

18th Plenary of ISO TC 211.

www.isotc211.org

24-25 May›s, Moscow, Rusya Federasyonu

Geodesy, Cartography, Cadastre in the Service of Russia.

The Jubilee International Scientific and Technical

Conference devoted to the 225th Anniversary of

MIIGAiK.

Organised by MIIGAiK, an Academic Member of FIG.

Haziran 2004
2-4 Haziran, Innsbruck, Avusturya

Commission 7 Symposium on E-Land Administration.

e-mail: gerda.schennach@bev.gv.at

2-5 Haziran, Bratislava, Slovakya

EUREF - 2004.

The EUREF 2004 Symposium of the IAG

Subcommission for Europe (EUREF).

http://web.gku.sk/euref2004/ 

7-12 Haziran, Helsinki, Finlandiya

The 17th International Geodetics Students Congress. Co-

sponsored by FIG.

e-mail: igsm2004-info@tky.hut.fi

http://otax.tky.hut.fi/IGSM2004/ 

28 Haziran - 1 Temmuz, Nottingham, İngiltere

FIG International Symposium on Engineering Surveys for

Construction Works and Structural Engineering with a

workshop on "Measurements and Analysis of Cyclic

Deformations and Structural Vibrations". Organised by

FIG Commission 6 and The University of Nottingham.

Co-sponsored by Commission 5.

e-mail: gethin.roberts@nottingham.ac.uk

http://www.fig.net/figtree/nottingham 

Temmuz 2004
7-10 Temmuz, Helsinki/Järvenpää, Finlandiya

XX Nordic Surveyors Congress. Organised by the Finnish

Association of Surveyors, MIL.

http://www.maanmittari.fi/kongress/

12-23 Temmuz, Istanbul, Turkey

Geo-Imagery Bridging Continents – XX ISPRS Congress.

http://www.isprs2004-istanbul.com/

12-19 Temmuz, Vladivostok, Rusya ve Çin

Intercarto 10 - Sustainable Development of Territories:

GIS and Practical Experience. Organised by ICA,

International Geographic Union etc. 

e-mail: yermoshin@tig.dvo.ru http://www.tig.dvo.ru

Ağustos 2004
8-10 Ağustos, San Diego, Amerika

2004 Survey Summit. Organised by ESRI in conjunction

to the ESRI International User Conference.

e-mail: dsosa@esri.com 

Gelecekteki Önemli Etkinlikler

IGSM 2005
18. Uluslararas› Jeodezi Öğrencileri Kongresi, İstanbul

e-mail: jfk@ins.itu.edu.tr

Genç Haritac›lar Günleri 2005
e-mail: hkmo@hkmo.org.tr

Dünyadaki Genel Mesleki Etkinlikleri takip
etmek için web sayfalar›

FIG
http://www.fig.net/figtree/events/events.htm

ISPRS
http://www.isprs.org/calendar.html

http://www.isprs.org/calendar/other_calendar.html

IAG
http://www.gfy.ku.dk/~iag/symposia.html

ICA
http://www.icaci.org/en/agenda.html
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1. Genel Yay›m Kurallar›

Hakemli Dergi olarak Yay›n Hayat›na giren Harita ve Kadastro Mühendis-
liği Dergisi (hkm jeodezi, jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi);
Bilimsel araşt›rma ve geliştirme çal›şmalar›na, güncel teorik bulgular›n kapsaml› ve

ilgi uyand›racak uygulamalar›na, yeterli say›da bilimsel yay›n› tarayarak güncel bir

konuyu yorumlayan derleme yaz›lara, bilimsel değerde ve güncel tercümelere, bilim-

sel etkinlikleri özetleyen k›sa haberlere,  yeni yay›nlar hakk›nda k›sa değerlendirme-

lere,  derginin özelliklerine uygun diğer haber ve tan›t›mlara, düzeyli yorum, görüş ve

tart›şmalara yer verecektir. 

- Dergi, TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas›nca, özel  say›lar ha-

riç, düzenli olarak y›lda  iki kez (Ocak-Temmuz aylar›nda ) yay›mlan›r. 

- Dergide Yay›mlanan yaz›lardan ve içeriklerinden, yazarlar› sorumlu olup, Oda

ve Dergi Tüzel Kişiliği sorumlu   değildir. 

- Yay›mlanan yaz› ve resimlerin her hakk› sakl› olup, önceden izin almak veya

kaynak gösterilmek koşulu ile yararlan›labilir. 

- Yay›mlanmak üzere gönderilen yaz›lara al›nd› yaz›s› gönderilir ve hakem de-

ğerlendirmelerine tabi tutulur. Değerlendirmede dergi ilkelerine uygun bulunmayan

yaz›lar iade edilmez, yazarlar› sonuç hakk›nda bilgilendirilir.

- Çeviri yaz›larda, hangi yay›ndan çevrildiği, dili, eserin ad›, yazar›n ad›, yay›n

evi ile bas›m tarihi belirtilmeli ve çevirisi yap›lan eserin asl› ya da fotokopisi de gön-

derilmelidir.

- Çevrilerden doğacak her türlü sorumluluk ve gerekiyorsa çevrilebileceğine iliş-

kin izin yaz›s› al›nmas› çevirene aittir ve varsa bu izin yaz›s› da gönderilmelidir.

- Yaz›lar›n, ayn› veya kapsam ve içerik yönünden değiştirilmemiş benzerinin

başka bir yerde yay›nlanmam›ş olmas› gerekir. Özgün çal›şmalarda, yazarlar›n, yaz›-

n›n başka bir yerde yay›nlanmad›ğ›na ilişkin imzal› beyan›n› içeren bir belge başvu-

ruya eklenmelidir.

- Yaz›lar, belirtilen yaz› standard› ve alan›nda  80 graml›k A4 boyutunda beyaz

kağ›da bas›lm›ş üç örneği ile birlikte ve ek olarak elektronik ortamda (microsoft

uyumlu taş›nabilir manyetik ortamda kay›tl› ya da e-posta ekinde s›k›şt›r›lm›ş dosya

biçiminde) gönderilmelidir.

- Yay›mlanan yaz›lara telif ücreti ödenir ve yaz›lar›n, 5 (beş) adet kopyas› yaza-

r›na ücretsiz olarak gönderilir. 

2. Yaz›m Kurallar›: 

Yaz›lar, Microsoft Word format›nda olmak üzere bilgisayarda; Times New Roman ti-

pi karakterlerle, bask›ya haz›r olarak, aşağ›da belirtilen kurallara göre yaz›lmal›d›r:

1* Türkçe yaz›larda Türk Dil Kurumu’nca belirlenen yaz›m kurallar›na ve bu

kurumun en son yay›mlad›ğ› sözlük diline, İngilizce yaz›lm›ş olan yaz›larda ise bu di-
lin kurallar›na uyulmal›d›r. Yaz›mda yal›n bir dil, üçüncü  tekil şah›s ve edilgen fiil-

ler kullan›lmal› ve devrik  tümcelerden kaç›n›lmal›d›r. 

2* Sayfa büyüklüğü DIN A4 (210*297 mm) standard›nda olmal›d›r. Yaz›larda

her sayfada sağdan ve soldan 17.5 mm, alttan 22 mm, üstten, her yaz›n›n  birinci say-

fas›nda  40 mm, diğer sayfalarda 25 mm boşluk b›rak›lmal›d›r. 

3* Yaz›n›n Başl›ğ› olabildiğince k›sa ve çal›şman›n içeriğine uygun olmas› gö-

zetilerek ilk sayfada, baş harfleri  büyük, 14 punto koyu harflerle, sola dayal› yaz›l-

mal›d›r. 

4* Yazar adlar›, yaz› başl›ğ›ndan sonra bir sat›r aral›k b›rak›l›p, ayn› sat›rda vir-

gülle ayr›larak (baş harfi büyük)  isim ve (büyük harflerle) soyad› biçiminde, 11 pun-

to harflerle koyu, yazar adresleri bir sat›r aral›kla 8 punto harflerle " "dipnot" olarak,

ayn› adresteki yazarlar›n ünvanlar›, üst indis kullan›larak , ayn› sat›rda  olmak üzere,

alt alta yaz›lmal›d›r.

5* Yazar isimlerinden sonra, iki sat›r boş b›rak›larak, özetler ve yaz›n›n metni

çift sütunda birer aral›kla yaz›lmal›d›r. Her sütunun genişliği eşit ve sütunlar aras›

boşluklar 5mm olmal›, yaz›lar, tek sütunla değil,   yak›n boyda paralel iki sütunda

sonland›r›lmal›d›r.

Başl›klar  alt›nda ve genel olarak resim, çizelge ve formül sonlar›nda b›rak›lan

boş sat›rlardan sonra  ilk paragraflar sola dayal› başlamal›, diğer paragraflar 5mm sa-

ğa kay›k olarak,  paragraf aralar›nda boş sat›r b›rak›lmaks›z›n yaz›lmal›, sat›r sonla-

r›nda, ilişkin komutla,  otomatik olarak  hece ayr›m› yap›lmal›d›r ve sütunlar sağa, so-

la yaslanmal›, noktalama işaretlerinden sonra 1 harflik aral›k b›rak›lmal›, sayfa numa-

ras› verilmemelidir.   

6* İlk sütunun birinci sat›r›na , sola dayal›, 1 nk kal›nl›ğ›nda bir  yatay çizgi çi-

zilmeli ve ikinci sütun bu çizginin hizas›nda başlat›lmal›d›r.

Çizgiden sonra bir sat›r aral›k b›rak›larak Türkçe ve İngilizce (İngilizce yaz›lar-

da önce İngilizce) özetler yer almal›d›r :  

- Başl›k olarak "Özet" sözcüğü, 11 punto koyu harflerle italik, özet metni, baş-

l›ktan sonra bir sat›r aral›k b›rak›larak  9 punto, yine  italik  harflerle bir sat›r aral›k-

larla yaz›lmal›d›r.

- Türkçe özet 100 sözcüğü geçmemelidir.  Özet bölümlerinde  çal›şman›n gerek-

çesi, yöntemler ve ulaş›lan sonuçlar k›saca belirtilmelidir. (Bkz. TÜBİTAK Öz Ha-

z›rlama Klavuzu)

- Özet metninin sonunda bir sat›r boş b›rak›larak, düz yaz›  ile, 10 punto, koyu

"Anahtar Sözcükler" başl›ğ› ve onun alt›na 9 punto anahtar sözcükler yaz›lmal›d›r.

- İki sat›r aral›k b›rak›ld›ktan sonra, Türkçe özetin  içeriğine ve şekline uygun

olarak en çok 200 sözcüklü bir İngilizce özet ve Türkçe’sine uygun anahtar sözcük-

ler yaz›lmal›d›r. 

İngilizce özette 11 punto koyu "Abstract"  başl›k sözcüğünden sonra, bir sat›r boş

b›rak›l›p 10 punto koyu harflerle, ortalanm›ş olarak yaz› başl›ğ›n›n  İngilizce karş›l›ğ›

yaz›lmal› ve bir sat›r boş b›rak›ld›ktan sonra bunu İngilizce özet metni izlemelidir

7* Özet bölümünden sonra iki sat›r aral›k b›rak›larak başlat›lan yaz› metni genel

olarak ; Giriş, Ana ve Ara Bölümler, Say›sal Uygulama, İrdelemeler, Sonuç ve Öne-

riler, (varsa) k›sa tutulacak teşekkür, Kaynaklar ve (varsa)  Ekler şeklinde bölümlen-

dirilmelidir. 

8* Özetlerden sonra tüm metin 10 punto ile yaz›lmal›, bölüm başl›klar›, baş harf-

leri büyük, ard›ş›k numaraland›r›larak, giriş ve ana bölümler 12, ara ve alt ara bölüm-

ler s›ras› ile 11 ve 10 puntolarla koyu harflerle ( örneğin 1. Giriş,  2. Ana Bölüm,
2.1. Ara Bölümler, 2.1.1. Alt Ara Bölümler) şeklinde yaz›lmal›d›r. Bölüm sonlar›n-

da ikişer sat›r aral›k, bölüm başl›klar›ndan sonra birer sat›r aral›k b›rak›lmal›d›r. Bö-

lüm başl›ğ› sütun sonunda yaln›z kal›yorsa, izleyen sütuna kayd›r›lmal›d›r. 

9*Giriş bölümünde çal›şman›n temel amac›, konuyu ele al›ş biçimi anlat›lmal›-

d›r. İzleyen  bölümlerde kuramsal temeller, kullan›lan ya da önerilen yöntemler ve sa-

y›sal uygulamalar belirtilmeli, İrdelemeler bölümünde elde edilen bulgular tart›ş›lma-

l› ve Sonuç bölümünde ulaş›lan sonuçlar ile varsa yazar›n önerileri yer almal›d›r

10* Şekiller, Grafikler, Tablolar, Resimler vb. blok halinde ortalanmal›d›r. Ge-

rekiyorsa bu alanlar ortalanm›ş olarak, her iki sütun alan›n› kapsayabilir ya da Tablo-

larda yaz› ve rakamlar bulunduğu sütunlara s›ğd›r›lmas›  için  8 puntoya kadar küçül-

tülebilir. Tan›t›m bilgileri;  şekil, grafik ve resimler, özel alanlar›n›n alt›na bu kelime-

lerden sonra bir harf boş b›rak›larak,  bu alanlar›n sol s›n›r›na dayal› yaz›lacak olan

"ard›ş›k s›ra numaras›: , ad" bilgileri ile tan›mlanacak, tablolarda ise ayn› anlamdaki

bilgiler, benzer olarak ard›ş›k numara ve ad›  ile, tablo ve çizelge alan›n›n üstüne 9

punto yaz›lacakt›r. Örnek: Şekil  * : ad, Tablo * : ad.  Bu alanlarla metinler aras›nda

bir sat›r, bu alanlar birbirini izliyorsa aralar›nda iki sat›r boş b›rak›lacakt›r.   

Resimlerin ve özel altl›klara çizilmiş olarak şekillerin metinden ayr› olarak ori-

jinal kopyalar› gönderilebilir. Bu durumda bunlar›n metin içindeki yerleri, adlar› be-

lirtilerek boş b›rak›lmal› ve bu şekil ve resimlerin kağ›t bask›lar›, metnin eki olarak

da gönderilmelidir. Bu resim ve şekiller  say›sal ortamda bulunuyorsa bask›ya uygun

çözünürlükte (en az 300 dpi) olmal›d›r 

11* sola dayal› yaz›lacak denklemlere parantez içinde sağa dayal› ard›ş›k s›ra

numaras› verilmelidir. Matrisler büyük harflerle, vektörler küçük harflerle, her ikisi

de koyu gösterilmelidir. Harflere verilen anlamlar ve k›saltmalar ilk geçtikleri yerde

tan›t›lmal›d›r. 

12* Metin içerisinde 
-   Al›nt›lar t›rnak içinde, Göndermeler, büyük harflerle, "soyad›", parantez için-

de "y›l", ikiden fazla yazar için "ilk yazar›n soyad›, vd".,"y›l", şeklinde yaz›lma-

l›d›r.  Örnekler:  "DEMİR (1998)’e göre...", "KAYA ve TOPRAK (1997)’nin

hesaplamalar›nda...", "BERKAN vd. (1996)’n›n araşt›rma sonuçlar›na göre..."

-   Kaynaklar, parantez içinde büyük harflerle "soyad›", "y›l"..şeklinde belirtilme-

lidir. Örnek: "......olduğu gösterilebilir (SERKAN 1995), (DEMİR ve KOŞAR

1993), (KIRGIZ vd. 1992). Web sayfalar›, tan›mlay›c› bir k›saltma ile, buna

“wep p.” kelimesi de eklenerek verilmelidir. Örnek (HKMO web p. )

13* Göndermeler ve kaynaklar, 10 punto koyu “Kaynaklar” başl›ğ› alt›nda

metnin sonunda, metin içindeki  ilk yazarlar›n alfabetik soyad› s›ras›na göre listelen-

meli, büyük harflerle soyad› ve bir harf kayd›r›larak ad›n›n, nokta ile bitirilen baş har-

fi, varsa, virgüllerle ayr›larak ayn› düzende diğer yazarlar verilmeli, üst üste iki nokta

ile ayr›larak kaynak metni koyu harflerle olmak üzere diğer bilgiler ikinci sat›r ve

sonras›nda, 5mm sağa kayd›r›lm›ş olarak,  8 punto harflerle aşağ›daki kurallara göre

yaz›lmal›d›r:

Kaynak ya da Gönderme; 
Periyodikler, Dergiler vb. içinde makale  ise:

Yazarlar, makalenin ad›, dergi ya da periyodik ad›, cilt numaras›, say›s› (yay›m tari-

hi), başlad›ğ› ve bittiği sayfa numaralar›, yeri.

Kitap, Yay›mlanm›ş Ders Notu vb. ise:

Yazarlar, kitap ad›, yay›n evi, yay›m numaras› ( ya da ISBN), yeri, tarihi.

Bildiri, Poster, Seminer vb. ise :

Yazarlar, bildirinin tam ad›, etkinliğin tam ad› ve düzenlenme tarihi, (yay›mlanm›şsa

bildiriler cildinin aç›k ad›, varsa cilt numaras› ), bildirinin bulunduğu ilk sayfa-son

sayfa, yeri, tarihi.

Tez, Araşt›rma Raporu vb. ise:

Yazarlar, tez yada raporun tam ad›, araşt›rma kurumu, araşt›rma birimi, tarihi. 

Diğerlerinde:

Soyad, ad, eserin ya da araşt›rman›n ad›, etkinliğin ad›, varsa yay›m numaras›, çal›ş-

man›n bulunduğu ilk sayfa- son sayfa, yeri, tarihi.

Yararlan›lan internet siteleri ya da yazar ad› olmayan kaynaklar:

Alfabetik s›radaki k›saltmas›ndan sonra, Sitenin ad›, kaynağ›n tam ad›, sitede

kaynağ›n bulunduğu sayfas›n›n adresi, kaynağ›n al›nd›ğ› günün tarihi bilgileri ile

verilir.
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