
BİLDİRİ YAZIM KURALLARI 

 Yazım dili Türkçe (Türkiye-Azerbaycan Türkçesi) veya İngilizcedir ve sayfa sınırlaması yoktur. 

 - Başlık Türkçe ve İngilizce dillerinde, büyük harflerle, tek satır boşluğuyla, ortalı, “12 punto” ve “Times 

New Roman” fontu ile yazılmalıdır. 

 - Yazarların tümünün unvanları, adları, soyadları, e-posta adresleri ve kurumları başlık altında tek 

boşlukla, ortalı, “11 punto” ve Times New Roman” fontu yazılmalıdır 

 - Bildirinin Türkçe ve İngilizce özeti tek boşlukla, iki yana yaslanmış, “9 punto” ve “Times New Roman” 

yazılmalıdır, 300’er kelimeyi geçmemelidir. 

 - Bildirinin Türkçe ve İngilizce anahtar kelimeleri / keywords tek boşlukla, sola yaslanmış, “9 punto” ve 

“Times New Roman” yazılmalıdır, 5 kelimeyi geçmemelidir. 

 - Metin tek boşlukla, iki yana yaslanmış, “10 punto” ve “Times New Roman” yazı karakteri kullanılarak 

yazılmalıdır. 

 - Kaynakça bölümü tek boşlukla, iki yana yaslanmış,“9 punto” ve “Times New Roman” yazı karakteri 

kullanılarak yazılmalıdır. 

 - Sayfa kenar boşlukları 2,5 cm (standart) olmalıdır. 

 - Metinde paragraf arası boşluk bırakılmamalı ve Paragraf başlangıcı yapılmamalıdır. 

 - Metin içinde kullanılan kısaltmalar parantez içinde açıklanmalıdır. Klavyede bulunmayan işaret ve 

semboller siyah kalemle çizilmelidir. 

 - Kaynaklar metin içinde gösterilmelidir. Kaynak gösterilirken, yazarın soyadı ve yıl parantez içinde 

yazılmalıdır. Örnek: (Soylu, 2008). 

 - Çalışmanın en sonunda kaynakça gösterilirken alfabetik sıraya göre yazılmalıdır. 

 - Kaynakça yazımında; kitaplar yazılırken: Önce yazarın soyadı yazılmalı, virgül konulmalı ve adının baş 

harfi yazıldıktan sonra nokta konularak kitap adı, basım yeri, basım sayısı, basıldığı yer, yılı ve sayfa 

numarası sırasıyla yazılır ve nokta konulur. İki yazarlı kaynaklarda ilk yazarın adının baş harfinden sonra 

noktadan sonra virgül yazılarak devam edilir. Örnek: Soylu, D. Managing Brand Equity: Capitalizing on 

the Value of Brand Name, Free Press, New York, 2001, s.7. 

 - Makale ve diğer kaynaklar gösterilirken ise; önce yazarın soyadı yazılmalı, virgül konulmalı ve adının 

baş harfi yazıldıktan sonra nokta konularak tırnak içinde makalenin adı yazılmalı sonra virgül konulmalı, 

sırasıyla ve aralara virgül konularak dergi adı, cilt ve sayı no, basım yeri, yılı ve sayfa numarası yazılır ve 

nokta konulur. İki yazarlı kaynaklarda ilk yazarın adının baş harfinden sonra noktadan sonra virgül 

yazılarak devam edilir. 

 - Metinler Microsoft Office Word ortamında hazırlanıp, gönderilmelidir. 

 - Gönderilen metinler daha önce başka bir yerde sunulmamış, yayımlanmamış olmalıdır. 
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