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KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA 

PROJELERİ ÇALIŞTAYI BİLDİRİ YAZIM KILAVUZU 
 

* NOT: Proje yürütücüleri bildirilerini isteklerine bağlı olarak poster veya sözlü olarak 

sunabilirler. Ancak özet gönderme esnasında tercihlerini bildirmeleri gerekmektedir. 

Çalıştay kitapçığında basılmak üzere proje yürütücüleri özet şeklinde bildiri 

gönderebilir. 

 

1. Kâğıt Boyutu ve Kullanım Alanı: A4 boyutunda kâğıtların bir yüzü kullanılarak, 

üstten 3, alttan 3, soldan 3 ve diğer taraftan 3 cm boşluk bırakılacaktır. 

 

2. Yazı Karakteri ve Boyutu: 12 punto büyüklüğündeki Times New Roman karakteri 

kullanılacaktır. 

 

3. Yazı Şekli ve Sayfa Sınırı: Bildiriler 1 tam aralıkla, blok yazım şekli (paragraf başı 

içi girinti yok) kullanılarak yazılmalıdır. Paragraflar arasında, başlıklardan, 

eşitliklerden, çizelge ve şekillerden önce ve sonra birer boşluk bırakılmalıdır.  

 

4. Bölüm Başlıkları: Tüm bölüm başlıkları mümkünse koyu (bold) karakterlerle satır 

başından itibaren yazılmalı ve numaralandırılmalıdır. Aşağıda başlık örnekleri 

verilmiştir. 

1. BİRİNCİ DERECE BAŞLIK (SOL BAŞTAN)  

1.1 İkinci Derece Başlık (Sol Baştan) 

1.1.1 Üçüncü derece başlık (Sol Baştan) 

 

5. Kaynak Gösterme: Bütün atıflar metin içerisinde gösterilmelidir. (Korkmaz 1998: 

48 veya [1] şeklinde numara verilerek bildiri sonunda referanslar bu numaralara uygun 

şekilde topluca verilmelidir. Metin içerisinde gösterilmesi mümkün olmayan 

durumlarda dipnotla gösterme yoluna başvurulabilir. Metin içerisinde yer alan tüm 

kaynaklara kaynaklar listesinde alfabetik sırayla yer verilmelidir. Ör: Ergin, Muharrem 

(2009). Dede Korkut Kitabı. II.Cilt. Ankara: TDK Yayınları. 

 

6. Şekiller ve Çizelgeler: Bildiride yer alan her türlü resimleme “Şekil” olarak 

adlandırılacaktır; çeşitli bilgi ve sayısal verilerin düzenli satır ve sütunlar halinde 

verilmesi de “Çizelge” olarak değerlendirilmelidir. Tanımlayıcı yazılar şekillerin 

altında, çizelgelerin üstünde yer almalıdır. Şekil ve çizelgelerde yer alan her türlü işaret 

ve yazılar kolayca okunabilmelidir. Şekil ve çizelgeler kendilerine atıfta bulunulan en 

yakın yerde yer almalı, temiz ve özenli olmalıdır. 

 

7. Simgeler ve Kısaltmalar: Bir simge ya da kısaltma yalnızca ilk defa kullanıldığı 

yerde açıklanmalıdır. Aynı büyüklüğü tanımlamada farklı simgeler ya da farklı 

büyüklükleri tanımlamada aynı simge kullanılmalıdır. 

 

8. a. Bildiri Başlığı: Büyük harflerle ve koyu (bold) karakterlerle ortalanarak sayfa üst 

kenarından 35 mm aşağıya yazılmalıdır. Bunun altında bildirinin İngilizce karşılığı 

yazılmalıdır. 

b. Yazar(lar)ın Adı: Bildiri başlığından sonra 2 boşluk bırakılarak isimler küçük, 



soyadı büyük harflerle olacak şekilde yazarın adı, çalıştığı kurum, şehri ve mail adresi 

ortalanarak yazılır. Yazar sayısı birden fazla ise aynı işlem birer satır aralıklarla diğer 

yazarlar için tekrarlanır. 

c. Özet: Yazarların adından sonra iki boşluk bırakılarak “ABSTRACT ve ÖZET” 

yazıldıktan sonra bildirinin abstract’ı ve özeti 300 kelimeyi geçmeyecek şekilde yazılır. 

 

9. POSTER FORMATI: Poster Bildirisi hazırlanırken formatı sözlü bildiri formatı ile 

aynı olacaktır. Maksimum poster boyutu 100 cm (yükseklik) X 70 cm (genişlik) 

olmalıdır. Poster bildirisi yapmak isteyenler de özetini çalıştay formatına uygun şekilde 

göndermelidir. 

 

10. BİLDİRİ VEYA POSTER DİLİ: İngilizce ya da Türkçe olmalıdır. 

     

11. ÖRNEK BİLDİRİ ÖZETİ 
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ÖZET (ABSTRACT) 

Kâğıt Boyutu ve Kullanım Alanı: A4 boyutunda kâğıtların bir yüzü kullanılarak, üstten 

3, alttan 3, soldan 3 ve diğer taraftan 3 cm boşluk bırakılacaktır. Yazı Karakteri ve 

Boyutu: 12 punto büyüklüğündeki Times New Roman karakteri kullanılacaktır. Yazı 

Şekli ve Sayfa Sınırı: Bildiriler 1 tam aralıkla, blok yazım şekli (paragraf başı içi girinti 

yok) kullanılarak yazılmalıdır. Paragraflar arasında, başlıklardan, eşitliklerden, çizelge 

ve şekillerden önce ve sonra birer boşluk bırakılmalıdır. Bildiriler başlık sayfasıyla 

birlikte en fazla 6 sayfa (ekler dâhil) olmalıdır. Bölüm Başlıkları: Tüm bölüm başlıkları 

koyu (bold) karakterlerle satır başından itibaren yazılmalı ve numaralandırılmalıdır.  

Kaynak Gösterme: Bütün atıflar metin içerisinde gösterilmelidir. Örnek; (Korkmaz 

1998: 48 veya [1] şeklinde numara verilerek bildiri sonunda referanslar bu numaralara 

uygun şekilde topluca verilmelidir). Metin içerisinde gösterilmesi mümkün olmayan 

durumlarda dipnotla gösterme yoluna başvurulabilir. Metin içerisinde yer alan tüm 

kaynaklara kaynaklar listesinde alfabetik sırayla yer verilmelidir. (Ör: Ergin, Muharrem 

(2009). Dede Korkut Kitabı. II.Cilt. Ankara: TDK Yayınları.) Şekiller ve Çizelgeler: 

Bildiride yer alan her türlü resimleme “Şekil” olarak adlandırılacaktır; çeşitli bilgi ve 

sayısal verilerin düzenli satır ve sütunlar halinde verilmesi de “Çizelge” olarak 

değerlendirilmelidir. Tanımlayıcı yazılar şekillerin altında, çizelgelerin üstünde yer 

almalıdır. Şekil ve çizelgelerde yer alan her türlü işaret ve yazılar kolayca 

okunabilmelidir. Şekil ve çizelgeler kendilerine atıfta bulunulan en yakın yerde yer 

almalı, temiz ve özenli olmalıdır. Simgeler ve Kısaltmalar: Bir simge ya da kısaltma 

yalnızca ilk defa kullanıldığı yerde açıklanmalıdır. Aynı büyüklüğü tanımlamada farklı 

simgeler ya da farklı büyüklükleri tanımlamada aynı simge kullanılmalıdır. 
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