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BİLDİRİ YAZIM KURALLARI 

 

GENEL 

Bildiri yazım dili Türkçe’dir. Bildiri yazımında “Times New Roman” karakteri kullanılacaktır. 

Metin içerisinde ticari bir kuruluşun adı ve logosu bulunmamalıdır. 

Bildiriler http://afetsempozyumu.org/ adresinden bildiri kayıt bölümünden gönderilecektir. 

Bildiriler, A4 formatında sağ (iç), sol (dış), üst ve alttan 2 cm boşluk bırakılarak yazılacaktır. 
Bildirilerin uzunluğu 8.000 (sekizbin) sözcüğü aşmamalıdır. Bildiri başlığı 13 punto, Times New 
Roman fontu kullanılarak ortalı, koyu ve tüm harfleri büyük olacak şekilde yazılmalıdır. 

Bildiri metni iki yana yaslı olarak 12 punto, Times New Roman fontu ile tek satır aralıklı yazılmalı, 
paragraf girintileri bırakılmamalı, paragraflar arasında 1 satır boşluk bırakılmalıdır.  

Bildiri başlığının altında yazarların isim, kurumsal adres ve e-posta adresleri verilmelidir (11 punto). 

 

ÖZET 

Bu bölümde bildirinin Türkçe özeti 250 sözcüğü geçmeyecek şekilde 10 punto ve italik olarak yazılacaktır. Bu 
bölümün ana başlığı, 12 punto, koyu ve büyük harfler kullanılarak italik yazılacaktır. 

Anahtar Sözcükler: Bu bölümde çalışmaya ilişkin anahtar sözcükler yer alacaktır. Söz konusu bölüm, 10 
punto yazı büyüklüğünde yazılan ve birbirlerinden virgülle ayrılan en fazla 5 sözcüğü içerecektir. 

 

ABSTRACT 

Bu bölümde  bildirinin İngilizce özeti yer alacaktır. Bu bölümün ana başlığı, 12 punto, koyu ve büyük harflerle, 
İngilizce özet ise 10 punto ve italik olarak yazılacaktır. 

Keywords: Bu bölümde çalışmaya ilişkin anahtar sözcüklerin İngilizce karşılıkları yer alacaktır (10 punto). 

 

1. GİRİŞ ve ANA BÖLÜMLER 

Bildiri ana metni Times New Roman font ile tek satır aralığıyla ve 12 punto yazı büyüklüğünde yazılacaktır. 
Ana başlıklar 12 punto, koyu ve büyük harf, alt başlıklar ise 12 punto, koyu, baş harfleri büyük ve soldan hizalı 
olarak yazılacaktır. 

Şekil ve Çizelgeler 1’den başlayarak artan sırada numaralandırılacaktır (Başlık numarası ile birlikte de 
verilebilir. Örnek: Şekil 1. Şekil adı, Çizelge 1.1. Çizelge adı).  



Şekil isimleri, ilgili şekil altında, çizelge isimleri ise çizelgenin üstüne 10 punto ile yazılmalıdır.  

Bildiri metni içerisinde kullanılacak olan formüller, ana metin yazısı ile aynı boyutlarda, "Equation Editor" 
kullanılarak yazılmalıdır. Formüller 1’den başlayarak artan sıra numarasına göre sıralanmalıdır. Formüller 
ortalanarak yerleştirilmeli, formül numarası formülün yanına sağa dayalı olarak yazılmalıdır. 

 

KAYNAKLAR 

Bildiri yazımında APA (The American Psychological Association) sistemine uygun şekilde kaynak 
gösterilecektir. Buna göre yazı içinde atıfta bulunulan kaynaklar; ya ...Smith (2014) ... şeklinde cümlenin 
içinde, ya ...(Smith, 2014; Adams, 1981) ya da (Smith vd., 2014) şeklinde cümlenin sonunda yazar soyadı ve 
yayın yılı belirtilerek verilmelidir.  

İki yazarlı kaynaklarda iki yazarın da soyadı yazılmalı (Snell ve Ettre, 1971), ikiden fazla yazarlı kaynaklar 
parantez içinde gösterilecek ise vd. kısaltması kullanılmalı (Li vd., 2020), parantez dışında Li ve diğerleri 
(2020) kullanılmalıdır. 

Tüzel kişi tarafından yazılmış kaynaklarda ilk atıfta (Kurum Adı[Kurumun Kısaltılmış Adı], Yıl: s. No) 
şeklinde verilmeli ikinci ve sonraki atıflarda ise (Kurumun Kısaltılmış Adı, Yıl: s. No) kullanılmalıdır. 

Aynı yazarın aynı yıldaki çalışmalarında kaynak gösterimi (Li, 2020(a): 25); (Li, 2020(b): 152) şeklinde 
verilmelidir. 

Soyadları aynı iki yazarın kaynakları gösterilirken yazarların adlarının başharfi de verilmelidir (A. Smith, 
2014), (J. Smith, 2021). 

Yazarı olmayan kaynaklarda yazar adı yerine eser adı belirtilmelidir. Birden fazla kaynağa aynı anda atıf 
yapılacağı zaman kullanılan kaynaklar ; işareti ile ayrılmalıdır  (Smith, 2014; Adams, 1981). 

Birincil kaynağa erişilemediği ve dolaylı kaynak kullanılacağı durumlarda (Aktaran: Smith, 2014) şeklinde 
aktarımın yapıldığı kaynak verilmedir. 

Bildiri metninin sonunda kaynaklar bölümü bulunmalı ve yazar soyadına göre A’dan Z’ye doğru alfabetik 
sıralama yapılmalıdır. Kaynaklar, Times New Roman 11 punto ile yazılmalıdır. Kaynaklar kısmında yer alan 
ulusal-uluslararası makalelerin yer aldığı dergi adları kısaltılmış halleriyle değil, açık olarak yazılmalıdır. 
(örnek olarak dergi adı Wat. Res. şeklinde değil Water Resources şeklinde yazılmalı.) 

 Kaynak gösterimleri aşağıdaki örnekler gibi yapılmalıdır. 

i) Ulusal - Uluslararası Makaleler 

Li, G., Hart, A. ve Gregory, J., (2020). Flocculation and sedimentation of high turbidity water, Water 
Resources, 25, 9, 1137-1143. 

ii) Ulusal - Uluslararası Bildiriler 



Li, G., Hart, A. ve Gregory, J., (2020). Flocculation and sedimentation of high turbidity waters, Proceedings, 
9th Biennial Conference, International Association on Water Quality, 1137-1143, Vancouver. 

iii) Ulusal - Uluslararası Kitap 

Li, G., Hart, A. ve Gregory, J., (2020). Flocculation and sedimentation, 295, Technomics Press, Lancaster PA. 

iv) Makaleler 

Li, G., Hart, A. ve Gregory, J., (2020). Flokülasyona hız gradyanı etkisi, Su Kirlenmesi Kontrolü Dergisi, 7, 
4, 26-32. 

Snell, F. D. ve Ettre, L. S., (1991). Encyclopedia of Industrial Chemical Analysis, 14, Interscience, New York. 

v)Basılmış Bilimsel Rapor 

Li, G., Hart, A. ve Gregory, J., eds. (2020). The effect of velocity gradient in flocculation, Technical Report, 
NATO Science for Stability Programme, 150, Brussels. 

vi)Mesleki Teknik Rapor 

Li, G., Hart, A. ve Gregory, J., eds. (2020). Flokülasyona hız gradyanı etkisi, Teknik Rapor 45, İTÜ Geliştirme 
Vakfı, İstanbul. 

vii) Doktora, Y. Lisans Tezi 

Li, G., Hart, A. ve Gregory, J., (2020). Flokülasyona hız gradyanı etkisi, Doktora tezi, İTÜ Fen Bilimleri 
Enstitüsü, İstanbul. 

viii) Güncel Yazı 

Li, G., Hart, A. ve Gregory, J., (2020). Flokülasyona hız gradyanı etkisi, Bilim ve Teknik, 363, 8, 23-45 

Li, G., Hart, A. ve Gregory, J., (2020). Flokülasyona hız gradyanı etkisi, Milliyet Gazetesi, sf.2, 3, 24. 

Web adresleri 

http://afetsempozyumu.org/ 

 

POSTER SUNUMLAR  

Poster sunumları sempozyum sırasında yapılacak olup, posterleri asılı olduğu süre boyunca yazarların 
posterlerinin başında olmaları gerekmektedir.  

Poster boyutu en fazla 70 cm (en) x 100 cm (boy) olmalıdır. Poster metni 1-2 metreden okunabilmelidir. 

 


