
 

1 

IRDITECH 2019 için Hazırlanan Tebliğin Başlığı 
(Başlığın Her Bir Kelimesinin İlk Harfi Büyük Olmalıdır, 14 font, 

kalın) 
 

Adı Soyadı 1, Adı Soyadı 2(11 font, kalın) 
1 Bölüm/ Anabilim dalı/Merkez 

Enstitü/ Üniversite/ Şirket 
2 Bölüm/ Anabilim dalı/Merkez 

Enstitü/ Üniversite/ Şirket 
12 Cadde, Şehir, Posta kodu, Ülke 

ilgili.yazar@kurum.org, yazar@kurum.org 

 

ÖZET (11 FONT, KALIN) 

Bu doküman, IRDITECH 2019 kongresi için hazırlanacak tebliğler için şablondur. 
Tebliğ özeti, MS Word dosyası olarak bu talimatlara uygun bir şekilde yazılmalıdır. 
Yayınlanmadan önce PDF formatına çevrilecektir. 

Tebliğler İngilizce veya Türkçe olarak hazırlanmalıdır. Lütfen bildirinizi Word 

dokümanı (Office 2007, 2010, 2013 veya 2016) olarak gönderiniz. Özetler Times New 

Roman formatında ve 11 font büyüklüğünde olmalı ve 250 kelimeyi geçmemelidir. Sadece 

başlık 14 font büyüklüğünde yazılacaktır. Özetler; grafik, referans ve fotoğraf v.b. ekleri 

içermemelidir. Yazarlar bu şablonu kullanarak ilgili konferans başlığı, tam bildiri başlığı, 
yazışmadan sorumlu yazarların adres, unvan, e-maillerini ve çalışmanın amacı, yaklaşımı,  
yöntemini, sonuçlarını içeren kısa ve öz bilgiyi içeren özetlerini yazmalıdırlar. 

Anahtar kelimeler: 5 taneden fazla olmamalıdır. 

GİRİŞ 

Bu şablon dokümanın hedefi sizlere makalelerinizi kolaylıkla şekillendirmenizde 
yardımcı olmaktır. Bu basımda, tebliğlerin görünümlerinin aynı olmasına katkıda 
bulunacaktır. Bu dokümanı IRDITECH 2019’a gönderilecek makaleler için şablon olarak 
veriyoruz. Bildiri kitabı doğrudan bu formatta gönderilen elektronik dokümanlardan 
oluşturulacaktır. 

Sizlere referans numaralarından oluşan bir dosya adı oluşturarak döneceğiz. (Örnek; 
IRDITECH 034.doc). 

Makaledeki asıl metin bölümlere ayrılmalıdr. Bildiri uzunluğu şekiller, tablolar ve 

kaynaklar dahil 20 sayfayı geçmemelidir.  
Bildiriler, Amerikan veya İngiliz İngilizcesi ile hazırlanacak ve metrik sistem 

kullanılacaktır. Kısaltmalar ilk yazıldığı şekilde kullanılmalıdır.  
 

 

BİLDİRİ FORMATI 

Yazarlar metnini yazmak için bu şablon dosya formatını kullanmalıdırlar. Lütfen 
müteakip detaylara dikkat ediniz; bu şablon dosya sol kenardan, yukarıdan ve aşağıdan 25 
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mm boşluğu olan A4 sayfa formatındadır. Üst bilgi ve alt bilgi kenardan 16 mm açıklıkta 
konumlandırılacaktır. 

Tüm metin paragrafları tek boşluklu, ilk satır başı 1 cm girintili olacaktır. Çift boşluk bu 
şablonda olduğu gibi sadece başlık ve alt başlıklardan önce ve sonra kullanılacaktır. Başlık ve 

alt başlık sitili ve konumu bu dosya örneğinde olduğu gibi olmalıdır. Paragraflar arasında 
boşluk olmayacaktır. Metinde 1 satır aralığının kullanılması beklenmektedir. Bu sayfanın 
sayfa özelliklerini, paragraph ve font ayarlarını değiştirmeden olduğu gibi kullanınız. 

  

Metin boyutları 

Bildiriler de 11 punto Times New Roman yazı tipi kullanılmalıdır. Kalın, italic ve altı 
çizili stilleri kullanınız. 

 

Tablolar ve Şekiller 

Şekil ve tablo başlıkları metne atıfa gerek kalmadan şekli veya tabloyu açıklamak için 
yeterli olmalıdır. Metinde atıfta bulunulmayan şekil ve tablolar tebliğde yer almamalıdır. 
Tablolar ve şekiller için bu şablon dosyada başlık yazı stilleri verilmiştir. Şekillerdeki 
yazıların 10 puntodan küçük olmaması tavsiye edilmektedir. Aşağıdaki Tablo 1 için örnektir. 

“Renk ve çizgi kalınlığının kullanılması” Bildiri Kitabı siyah-beyaz basılacaktır. Tam 
bildiri metinlerinizdeki grafik ve çizimlerde ayırd edici olarak renk yerine çizgi kalınlıklarını 
kullanınız. Şekillerdeki yazı boyutunun 10 punto’dan az olmaması tavsiye edilir.  

 

Tablo 1 Örnek Tablo Başlığı 

Faktör  Önek Sembol  

 10
24 

 yotta  Y 

 10
21 

 zetta  Z 

 10
18 

 exa  E 

 

Tablolar ve şekiller metinde ilk kaynak gösterildikleri yerden hemen sonra 
yerleştirilmelidir.  Bütün şekiller ve tablolar Arap rakamları ile numaralandırılmalıdır. Tablo 
başlıkları tabloların üstünde ortalanmalıdır. Şekil başlıkları şekillerin altında ortalanmalıdır. 
Örnek Şekil 1’de gösterilmiştir. 

 

 
 

Şekil 1 Örnek Şekil Başlığı 

 

Denklemler 

Her bir denklem metnin üstünde ve altında bir boşluk olacak şekilde ayrı bir satırda 
sunulmalıdır. Denklemler açık olmalı, kullanılan ifadeler metinde açıklanmalıdır.  Denklemler 
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aşağıdaki denklem (1) ve (2)’de gösterildiği gibi sayfanın sağ kenarına aynı satırda olacak 

şekilde  numaralanmalıdır:  
 

 
 

 

Kaynaklar 

Metindeki kaynak numaraları köşeli parentez içinde gösterilmelidir. (Örneğin [1-4]) 

kaynaklar metinde atfonulan sırada listelenmelidir. Kaynaklar Times New Roman formatında 
ve 10 font büyüklüğünde olmalıdır. Bu şablonun KAYNAKLAR kısmındaki örneklere 
bakınız [1-4].  

 

SONUÇ 

ÇEŞİTLİ ÖNERİLER 

L ütfen bu dokümanın sonundaki kaynakların tercih edilen kaynak gösterme şeklinde 
olmasına dikkat ediniz. Bütün yazarların isimlerini veriniz; altı yazar veya daha fazlası 
olmadığı sürece “ve arkadaşları” ifadesini kullanmayınız. Yazar isimlerinin baş harfinden 
sonra boşluk kullanınız. Hususi görüşmeler için bağlantı ve adreslerinizi veriniz.  

 

Bildiri başlığındaki her bir kelimenin başında büyük harf kullanınız. Çeviri dergilerde 
yayımlanan bildiriler için, lütfen önce İngilizce atıf daha mütekiben orijinal yabancı dil atfını 
veriniz.  

 

Metinde atıf yapılan tüm yayınlar, kaynaklar bölümünde metinde kullanıldığı sırada 
(alfabetik sırada değil) oluşturulmuş tam bir liste olarak sunulmalıdır. Kaynaklar için tipik 

örnekler aşağıdaki gibidir:  

 

Dergi kaynaklar şunları kapsamalıdır: yazar(lar)ın adı; yıl; makale başlığı; dergi adı 
(italik yazı); cilt; yayım tarihi;ve sayfa numara(lar)ı. Tipik bir örnek: [1] Zonooz, M.R.F., 
Nopiah, Z.M., Yusof, A.M. and Sopian, K. 2009. A review of MARKAL energy modeling. 

European Journal of Scientific Research 26(3): 352-361. 

 

Kitap kaynaklar şunları kapsamalıdır: yazar(lar)ın adı; yayın yılı; başlık; baskı; yer ve 
yayımlayan. Tipik bir örnek: [2] Çengel, Y.A., Boles, M.A. 2002. Thermodynamics. 
Newyork: Mcgraw-hill. 

 

Bildiri kitabı kaynağı örneği: [3] Mayer, A., Biscaglia, S. 1989. Modelling and 

analysis of lead acid battery operation. In Proceedings of the Ninth EC PV Solar Conference. 

Reiburg, Germany, 25-29 September. London: Kluwer Academic Publishers. 

 

İnceleme kaynağı örneği: [4] Lehmann, J., Gaunt, J., & Rondon, M. (2006). Bio-char 

Sequestration in Terrestrial Ecosystems — a review. Mitigation and Adaptation Strategies for 

Global Change, 11, 403-427. 
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Teknik bildiri örneği: [5] Parry, M. L., Canziani, O. F., Palutikof, J. P., van der 

Linden, P. J., & Hanson, C. E. Eds. Contribution of Working Group II to the Fourth 

Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Cambridge, UK, 976 

 

Çevrimiçi dergi örneği: [6] Folger, P. (2009). Carbon Capture and Sequestration 

(CCS). Congressional Research Service, Retrieved November 14, 2009 from the World Wide 

Web: http://ncseonline.org/NLE/ CRSreports/09July/RL33801.pdf 

 

TERİMLENDİRME  
 

Terimlendirme gerektiğinde, kaynaklar listesinden önce konulur. Bu bölümde metinde 
kullanılan metric system birimlerini, kısaltmaları, sembolleri, romen harfleri verilir. 

 

KAYNAKLAR 
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EKLER 

Ekler gerektiğinde kaynaklar listesinden sonra konulur. 

 

http://ncseonline.org/NLE/%20CRSreports/09July/RL33%20801.pdf

