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Bildiri Hazýrlama Biçimi
Bildiriler kýsa, öz ve açýklayýcý olmalý, doðru imla ve doðru cümle yapýsý ile Türkçe ve Ýngilizce
olarak hazýrlanmalýdýr. Matematik simgeleri ve formüller metin içine yazýlmalý, metrik simgeler
kullanýlmalýdýr. Standart kýsaltmalar kullanýlabilir. Her bir bildiri baþlýk, yazar adý, adres, ülke,
posta kodu ve yazýþmalarýn yapýlacaðý yazarýn e-posta adreslerini mutlaka içermelidir. Bildirilerin
hazýrlanmasýnda aþaðýda verilen örnek kullanýlmalýdýr.
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Öz'ün ana metninin hazýrlanmasý sýrasýnda aþaðýda verilen
örnek dikkate alýnmalýdýr. Paragraf baþlarýnda ilk satýr 1,25 cm
içeriden baþlayacak þekilde düzenlenmeli ve paragraflar arasýnda
boþ satýr býrakýlmamalýdýr.
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Öz'ün ana metninin hazýrlanmasý sýrasýnda ön sayfada verilen örnek bildiri ve numaralandýrýlmýþ
açýklamalar dikkate alýnmalýdýr.
1

Baþlýk metninde ana kelimelerin ilk harfleri büyük olmak kaydý ile küçük harflerle yazýlmalý
(Times New Roman, 13 punto), kalýn (bold) olmalýdýr,

2

Baþlýktan sonra bir satýr boþluk býrakýlmalýdýr,

3

Yazar isimleri ve adres rumuzlarý (sayý/sembol) küçük harflerle yazýlmalý (Times New Roman,
11 punto), kalýn (bold) olmalýdýr. Eðer, 10'dan fazla yazar ismi var ise yazýþmanýn yapýlacaðý
yazar ismi ve çalýþma grubunun kýsaltmasýnýn kullanýlmasý önerilir,

4

Baþlýk, yazar isim ve adreslerinin yer aldýðý satýrlar ortalanmalýdýr, Yazar isimlerinden sonra bir
satýr boþluk býrakýlmalýdýr,

5

Takip eden satýrda yazar adresleri ve posta kodlarý açýk bir þekilde verilmelir (Times New
Roman, 10 punto),

6

iletiþim için yazarýn e-posta adresi eklenmelidir (Times New Roman, 10 punto),

7

Yazar adresleri, posta kodlarý ve e-mail adresleri bölümünden sonra bir satýr boþluk
býrakýlmalýdýr. Her bir adres bilgisi arasýnda satýr aralýðý býrakmaya gerek yoktur,

8

Öz ve ana metin iki yana yaslanmalý (justify) ve Times New Roman 11 punto ile yazýlmalýdýr,

9

Öz'den sonra bir satýr boþluk býrakýlmalýdýr,

10

Ana metin içerisinde her bir paragraf arasýna boþ satýr býrakýlmamalýdýr.
Anahtar Sözcükler: Yazarlar 4- 6 tane anahtar sözcük sunmalýdýrlar (Times New Roman, 11
punto). Çoðul kelimeler ve büyük harften kaçýnýlmalýdýr. Anahtar sözcükler küçük harflerle
yazýlmalý ve virgül ile ayrýlmalýdýr.
Sayfa Düzeni: Bildiriler, bir A4 sayfasýný ya da 300 kelimeyi geçemeyecektir!
Sayfa Boyutu: A4
Kenar Boþluklarý (cm): Sol: 3,0 Sað: 2,0
Üst: 2,5 Alt : 2,0 þekline düzenlenmelidir.

