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BİLDİRİ YAZIM KURALLARI 
 

1. Bildiri genel olarak; Başlık, Türkçe ve İngilizce özet, Giriş, Materyal ve Yöntem, 

Bulgular (Bulgular ve Tartışma), Tartışma ve Sonuç, Kaynaklar, ana başlıkları 

altında hazırlanmalıdır.  

2. Bildiri tamamı metin, çizelge ve şekiller dahil olmak üzere 10 sayfayı geçmemelidir.  

Özet ise 1 sayfa olup 250 kelimeyi geçmeyecek şekilde hazırlamalıdır.  

3.Bildiri A4 kağıdı formatında hazırlanacaktır, 12 punto Times New Roman yazı tipinde ve 

düz metin şeklinde hazırlanmalıdır. Zorunlu olmadıkça hiçbir özel format 

kullanılmamalıdır.  

4.Bildiri metni, üstten ve alttan 3 cm, sağ ve sol yandan 2.5 cm boşluk bırakılarak 

yazılmalıdır. 

5. Bildiri metni, 1.0 satır aralıklı ve “Times New Roman” yazı karakteri ile yazılmalıdır. 

6. Yazar adları, başlıktan sonra 1 satır boşluk bırakılmalı, yazarların adları ve soyadları küçük 

kısaltılmaksızın, 12 yazı karakteri büyüklüğü ile koyu yazılmalıdır. Birden fazla yazar 

adı virgülle ayrılarak yan yana sıralanmalıdır.  

7. Yazar adlarından sonra boşluk bırakılmadan yazarların çalıştıkları kurum adları, adresleri 

ve sorumlu yazarın e-posta adresi yer almalı, 12 yazı karakteri büyüklüğü ile 

yazılmalıdır.  

8. Adreslerin ardından 1 satır boşluk bırakılarak “Özet” bölümüne başlanmalıdır. Özet metni 

12 yazı karakteri büyüklüğü ile 1 satır aralıklı yazılmalı ve altında “Anahtar kelimeler:” 

yer almalıdır.  

9. Özet bölümünün ardından 1 satır boşluk bırakılarak İngilizce başlık 12 yazı karakteri 

büyüklüğü ile yazılmalıdır. İngilizce başlıktan sonra 1 satır boşluk bırakılarak 

“Abstract” bölümüne başlanmalıdır. Abstract metni 12 yazı karakteri büyüklüğü ile 1 

satır aralıklı yazılmalı ve altında “Keywords:” yer almalıdır. 

10. Bölüm başlıkları ve metin, “Times New Roman” yazı karakteri ile 12 büyüklüğünde 

yazılmalıdır.  

11. Bölüm başlıkları, koyu, ilk harfleri büyük harfle ve soldan hizalı olarak, bölümler içindeki 

alt başlıklar ise koyu yazılmalı, başlıkların hepsi numarasız olmalıdır.  



 

ULUSAL MERMER VE TAŞ OCAKLARI ONARIM 
TEKNİKLERİ SEMPOZYUMU 

 

12. Bildiri metni, sağdan ve soldan hizalı olarak yazılmalı paragrafların ilk satırında 1 cm 

girinti yapılmalıdır. Paragraf aralarında boşluk bırakılmamalıdır.  

13. Kaynaklar: Metin içinde geçen kaynaklar yazarların soyadları ve yayın yılı ile birlikte 

verilmelidir (Örnek: Oliver vd., 1996; Boydak ve Çalıkoğlu, 2008). Metin sonundaki 

kaynaklar önce alfabetik sonra kronolojik sıraya göre sıralanmalıdır. Bir yazarın aynı 

yılda birden fazla yayınına atıf yapılmışsa, bu kaynaklar yayın yılından sonra gelecek a, 

b, c… harfleriyle ayrılmalıdır (Örnek: Jensen, 1998a; 1998b; 1999). 

14. Çizelgeler ve şekiller: Bütün çizelge ve şekiller (grafik, fotoğraf, harita vb.) metin 

içerisinde atıf sıralarına göre ardışık olarak numaralandırılmalı ve metnin sonuna 

eklenmelidir. Çizelgelerin üzerinde ve şekillerin altında başlıkları yer almalıdır. Çizelge 

ve şekiller mümkün olduğu kadar sade olmalı, içerilerindeki metin, rakam, sembol vb. 

unsurlar hem elektronik ortamda hem de kağıt baskıda net olarak görünür ve 

anlaşılabilir olmalıdır. Şekiller en az 300 dpi çözünürlüğünde ve 8,15 ya da 17 cm 

genişliğinde hazırlanmalıdır. Şekillerde kullanılan karakterler Times New Roman yazı 

tipinde ve 8 punto büyüklüğünde olmalıdır. 

15. Semboller ve kısaltmalar: Birim sembolleri Uluslararası Birimler Sistemine (The 

International System of Units; SI) uygun olmalıdır. Kısaltmalar ise metin içerisinde ilk 

geçtiği yerde parantez içinde açıklanmalıdır.  

 

KİTAPLAR İÇİN: 

Yazarın soyadı, adının baş harfi, yayın yılı, (kitapta bölüm yazarları iseler, bölüm adı ve 

kitabın yazarı), kitabın adı, yayınevi. 

Fontana , A.J., 1987. Water activity: why it is important for food safety. In: Rockland , L.B., 

Beuchat, L.R. (Eds.), Water Activity: Theory and Applications to Food. Marcel Dekker, Inc., 

New York , pp. 287–294. 
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DERGİLER İÇİN; 

Makalede yazarın soyadı, adının baş harfi, yayın yılı, makalenin adı, derginin adı, cilt no, sayı 

no, sayfa no.  

Turanli, F., F. Sen, K.B. Meyvaci and U. Aksoy, 2010. Effects of Short-term Controlled 

Atmosphere Treatment at Elevated Temperature on Dried Fig Fruit. Journal of Stored 

Research 46: 1-6. 

 

URL İÇİN; 

Schaeffer, L. R., 1997. Subject: Random Regressions. 

Anonymous,1997. http://chuckagsci.colostate.edu/wais/logs/agdg869258263.html , Erişim: 

Kasım 1997.  

Anonim, 2002.DPT , Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı. Gıda Sanayii Özel İhtisas 

Komisyon Raporu. 

Anonim, 2002 http://ekutup.dpt.gov.tr/gida/oik646.pdf , Erişim: Kasım 2002. 

 

POSTER BİLDİRİ İÇİN; 

Posterler 70 cm x 100 cm boyutundan büyük olmamalıdır. Yazı boyutu 1 m uzaklıktan 

okunabilecek büyüklükte olmalıdır. Katılımcıların Ad, Soyad ve Adresleri belirtilerek posteri 

sunacak katılımcının altı çizilmelidir. 

 

Poster bildiriler de Sempozyum Kitabında yer alacaktır. Bu nedenle poster bildiriler de, sözlü 

bildiri yazım kuralları çerçevesinde hazırlanacak ve kesinlikle 3 sayfayı geçmeyecektir.  

http://chuckagsci.colostate.edu/wais/logs/agdg869258263.html
http://ekutup.dpt.gov.tr/gida/oik646.pdf

