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ÖZET 
Sunulan seminerin Türkçe ismi, yazar isimleri ve adreslerinin ve varsa elektronik ileti adreslerinin ardından 
sunulan çalışmanın ana esaslarını içerecek şekilde maksimum 200 kelime olmalıdır. Başlık çalışmayı yansıtacak 
şekilde kısa ve açık olmalıdır (Başlık 14 punto büyüklüğünde ve koyu yazılarak ortalanmalı). 1 satır boşluk 
bırakıldıktan sonra parantez içinde italik büyük harflerle İngilizce başlık da verilmelidir  (Sunum metni İngilizce 
olarak hazırlanacak ise öncelikle İngilizce başlık parantez içinde Türkçe başlık verilmelidir). Başlık yazıldıktan 
sonra 2 satır ara verilerek sırasıyla yazar ismi, adresi ve elektronik ileti adresi yazılmalıdır.  
Özet, 10 punto Times New Roman karakteri kullanılarak yazılmalıdır. Özet ile yazar bilgileri arasında 24 punto 
(2 satır) satır boşluğu bırakılmalıdır. 
Anahtar kelimeler: Özetten sonra, yazının konu sınıflandırmasının yapılabilmesi için en fazla 6 kelime 
belirlenmeli ve alfabetik sırayla verilmelidir.  

 
ABSTRACT 
İngilizce özet metni Türkçesi ile aynı kapsamda olmak üzere 10 punto büyüklüğünde yazılmalıdır. İngilizce 
başlık öncesi 18 punto satır boşluğu bırakılmalıdır. 
Keywords: Özetten sonra, yazının konu sınıflandırmasının yapılabilmesi için en fazla 6 kelime belirlenmeli ve 
alfabetik sırayla verilmelidir. 
 
GİRİŞ 
Sunum metni, Microsoft Word veya Latex formatında hazırlanmalıdır. Yazım kurallarına 
uygun olarak hazırlanmış olan seminer sunumlarının 90-100 gram A4 kağıda basılmış bir 
nüshasının Danışman öğretim üyesine teslim edilmesi gerekmektedir. 
 
Ana başlıklardan önce 14 punto, ara başlıklardan önce 12 punto boşluk bırakılmalıdır. 
Başlıktan sonra boşluk bırakılmamalıdır. Ana başlıklar büyük harflerle ve kalın karakterde, 
ara başlıklar ise ilk harfleri büyük ve kalın karakterde olacak şekilde düzenlenmelidir. 
 
Paragraflar arasında 12 punto boşluk bırakılmalıdır. 
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MATERYAL VE METOD 
 
Sayfa Yapısı 
Sunum metni, ilk sayfa yapısında sayfa kenar boşlukları üstten 3 cm (ilk sayfada 4 cm), alttan 
ve sağdan 2 cm ve soldan 3 cm olacak şekilde; diğer sayfalar ise sayfa kenar boşlukları üstten 
3 cm, alttan ve sağdan 2 cm ve soldan 3 cm olacak şekilde düzenlenmelidir. Metin, tek 
aralıklı, iki yana yaslanmış biçimde yazılmalı; tüm metin, şekil ve tablolarla birlikte 20 
sayfayı aşmamalıdır. 
 
Yazı Karakteri 
Tüm metin, tablo ve şekillerde (başlık, özet, abstract ve kaynaklar hariç) 12 punto Times New 
Roman karakteri kullanılmalıdır. Gerektiği durumlarda şekil ve tablo içerisinde 10 punto yazı 
karakteri kullanılabilir. 
 
Numaralandırma 
Metin, örnekte görüldüğü gibi sayfanın üst kısmına; çift numaralı sayfalarda sayfa numarası 
sola, yazar ismi sağa yaslı biçimde, tek numaralı sayfalarda ise sayfa numarası sağa, metin 
ismi (gerekiyor ise kısaltılarak) sola yaslı şekilde düzenlenmelidir. İlk sayfa 
numaralandırılmamalıdır. 
 
Birimler 
SI birimleri kullanılmalıdır. Birimler, örneğin mg/L, mg/lt yerine mg/l şeklinde 
gösterilmelidir. 
 
Şekiller 
Yazının şekillerini fotoğraflar, grafikler, çizimler oluşturur. Şekiller ve şekil isimleri 
numaralandırılarak ortalanmalıdır. Şekiller, altta 6 punto boşluk bırakıldıktan sonra şekil 
numarası (kalın karakterle) ve adı olacak şekilde yerleştirilmelidir. Şekillerin, baskı 
aşamasında özelliklerini kaybetmemeleri için silik çizimlerden kaçınılması önerilmektedir. 
Grafikler, teknik resim kurallarına uygun olarak ve olabildiğince küçük çizilmelidir. Çizimler 
orijinal olmalıdır. Boyutları ya yazıya doğrudan yerleştirilecek boyutta, ya da % 30 
küçültmeye uygun boyutta olmalıdır. Örnekte görüldüğü üzere şekil kelimesi ve numarası 
kalın karakterde yazılmalıdır.  
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Şekil 1. Anoksik şartlarda nitrat ve fosforun değişimi 
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Tablolar 
Tablolar, üstte tablo numarası (kalın karakterle yazılmış) ve adı, 6 punto boşluk bırakıldıktan 
sonra tablonun kendisi gelecek şekilde yazılmalı, parametre ve isimlerin yeraldığı ilk satırın 
hem altı hem de üstü bir çizgi ile kapatılmalıdır. Daha sonraki satırlarda herhangi bir çizgi 
kullanılmadan son satırın altına bir çizgi daha ilave edilerek tablo sınırlandırılmalıdır. Örnekte 
görüldüğü üzere tablo kelimesi ve numarası kalın karakterde yazılmalıdır.  
 

Tablo 1. Sentetik atıksu kompozisyonları 
 

SET TSB 
(mg/l KOİ) 

Glukoz 
(mg/l KOİ) 

Asetat 
(mg/l KOİ) 

Toplam 
(mg/l KOİ) 

TKN 
(mg/l N) 

TP 
(mg/l P) 

1 150 150 - 300 22 20 
2 240 - 60 300 26 20 
3 100 - 100 200 13 7 

 
Sembol/Notasyon 
Her sembol ilk kullanıldığı yerde tanımlanmalıdır. Notasyonlar uluslararası standarda uygun 
olmalıdır.  
 
Denklemler 
Metin içinde referans verilmiş olan denklemler numaralandırılmalı ve bu numaralar satır 
sonunda gösterilmelidir. Paragraf arasında yazılan denklemler yazılardan önce ve sonra 1 satır 
boşluk bırakılarak yazılmalıdır.  
 
                                                              x² + y³ = z                                                                   (1) 
 
GENEL DÜZEN 
Sunum metinleri; “GİRİŞ”, “MATERYAL VE METOD” ve “SONUÇLAR VE 
DEĞERLENDİRME” gibi ana bölümlerden oluşmalıdır. Şekil ve tablolar zorunlu olmadıkça 
kağıda normal yazı gibi dikey olarak yerleştirilmelidir. 
  
SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRME 
Çalışmanın sonuçları; “Sonuçlar”, “Değerlendirme” veya “Sonuçlar ve Değerlendirme” 
başlıkları altında verilebilir. Metin sayfa adedi en fazla 20 sayfa olmalıdır. 
 
KAYNAKLAR 
 
• Metin içerisinde kaynak gösterimi,  
       Baradan (2002) ...” şeklinde cümlenin içinde ya da   
“...(Baradan, 2002; Türkel ve diğer., 1997).”  şeklinde cümlenin sonunda yazar adı ve yayın yılı belirtilerek 
verilmelidir. Metin içerisinde yer alan tüm kaynaklar Kaynaklar bölümünde yer almalıdır. Kaynak olarak metin 
içerisinde belirtilmeyen çalışma, Kaynaklar kısmında yer almamalıdır.  
 
• Kaynaklar,  
Kaynaklar, 10 punto yazı karakteri ile ilk satır hariç 1 cm içeriye girecek şekilde aralarında boşluk bırakılmadan 
ve Alfabetik olarak verilmelidir. 
 
Makale : Yazarın Soyadı, Adının ilk harfi, parantez içerisinde yılı. “ yazının başlığı (sadece ilk kelimenin ve 
özel isimlerin ilk harfi büyük yazılmalıdır)”, yayınlandığı yer, cilt, (sayı), sayfa numarası verilmelidir.  
 
Chu, C.W., Poon, C.S., Cheung, R.Y.H. (1998). “Characterization of raw sludge, chemically modified sludge 

and anaerobically digested sludge in Hong Kong”. Water Science & Technology, 38(2), 25-32.  
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Filibeli, A. (2001). “Türkiye’de arıtma çamuru problemi”. Su Kirlenmesi Kontrolü Dergisi, 11 (2), 3-5. 
 
Seminer : Yazarın Soyadı, Adının ilk harfi, parantez içerisinde yılı. “ yazının başlığı (sadece ilk kelimenin ve 
özel isimlerin ilk harfi büyük yazılmalıdır)”, yayınlandığı sempozyum, zamanı ve yapıldığı yer ve sayfa numarası 
verilmelidir.  
 
 
Filibeli, A., Ayol, A., Büyükkamacı, N. (2002). “Improvement of settleability properties of treatment plant              

sludges”, IWA 5th Specialised Conference on Small Water and Wastewater Treatment Systems, 
September24-26, 2002, Istanbul, Turkey. 

 
Kitap : Yazarın Soyadı, Adının ilk harfi, parantez içerisinde yılı. “ kitabın başlığı (sadece ilk kelimenin ve özel 
isimlerin ilk harfi büyük yazılmalıdır)”, Basım yeri : Basım yayınevi verilmelidir. 
 
 
APHA, AWWA, WEF (1992). “Standard methods for the examination of water and  wastewater”. 18.th edition., 

Washington DC : American Public Health Association. 
Pinker, S. (1998). Language acquisition. In M. I. Posner, (Ed.). Foundations of cognitive science (6th ed.) (359-

400). Massachusetts: MIT Press. 
 
Rapor : Yazarın Soyadı, Adının ilk harfi, parantez içerisinde yılı. “ raporun başlığı (sadece ilk kelimenin ve özel 
isimlerin ilk harfi büyük yazılmalıdır)”, Raporun basıldığı yer, yayın no, sayfa.  
 
Filibeli , A. (2002 ). “Arıtma  çamurlarının işlenmesi”, D.E.Ü. Mühendislik Fakültesi Basım Ünitesi, Yayın No: 
          255.   
  
Tez : Yazarın Soyadı, Adının ilk harfi, parantez içerisinde yılı. “ tezin başlığı (sadece ilk kelimenin ve özel 
isimlerin ilk harfi büyük yazılmalıdır)”, Tezin türü, Tezin basıldığı üniversite adı, basıldığı yer.  
 
Arpalıyiğit, İ., (2005). “Soma grabeni’nin (Batı Türkiye) Pliyosen-Kuvarterner jeolojisi”. Doktora Tezi, Dokuz 
Eylül Üniversitesi , İzmir.   
 
İnternet :  
• Yazarın Soyadı, Adının ilk harfi, parantez içerisinde yılı. “ Alınan yazının başlığı (sadece ilk kelimenin ve 

özel isimlerin ilk harfi büyük yazılmalıdır)”, Alınma tarihi. İnternet Adresi.  
 
Foster, J. (2004).  “Education as sustainability”. 22 Nisan 2001. http://elyadal.org/dedektif/ruya2.htm  
 
 
• Konu Başlığı, Parantez içerisinde yayın tarihi. Alınma tarihi. İnternet Adresi.  
 
Education as sustainability, (2000). 22 Nisan 2001. ttp://elyadal.org/dedektif/ruya2. 
 


