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FORMAT FOR EXTENDED WORKS (FULL PAPERS):
 Paper must be typed in an A4, written in a PC compatible computer with MS Word
 Pages must be margined 2.5 cm on top and bottom sides and 2.5 cm left and right
sides.
 Paper must be written using Times New Roman. Also;
o Headline of the paper must be centered and written with bold letters 14 font size
with single spacing, all in uppercase
o Leaving a space beneath the title, authors' names should be written again
followed by a space and institution addresses and e-mail addresses must be
written by one under the other. Name of author who would submit the
presentation must be underlined.
o The other headlines in the paper must be written with bold letters 12 font size
with title case justified on the left.
o Paper must be written in 11 font size justified on left and right with single
spacing
 References in the paper should be like ([1],[2],[3]..........) and must be ordered in the
end of the paper.
 Paper order must be like abstract, introduction and objective, if it is experimental
(materials, methods,…..), results and discussion, references.
 Papers should be understandable in detail with no more than ten pages in English or
Turkish
 The paper must not contain an advertisement
 Presentation can be submitted either individually or on behalf of a firm
 If the paper does not suit to the format, it cannot be acceptable.
 It must be written in the front page of the paper what kind of presentation equipment
you prefer (overhead projector, slayt, video, Data-show,…..)
BİLDİRİ TAM METİN YAZIM KURALLARI
 Bildiriler A-4 normuna uygun kâğıda tek taraflı, Microsoft Word kelime işlem
programı kullanılarak yazılmalıdır.
 Kâğıdın alt ve üst kenarlarından 2,5’er cm, sağ ve sol kenarlarından 2,5’er cm
boşluk bırakılmalıdır.
 Bildiriler Times New Roman yazı tipi kullanılarak yazılmalıdır. Ayrıca;
o Bildiri başlığı 14 punto, tamamı büyük harfle, ortalanmış
o Yazarın adı, kuruluşu ve ülkesi 12 punto, ortalanmış,
o Yazar sayısı birden fazla olduğu durumda, bildiriyi sunacak yazarın adının altı
çizilmiş ve e-posta adresi yazılmış,
o Metin içindeki başlıklar 12 punto, koyu (Bold), kelimelerin baş harfleri büyük,
sola hizalanmış,
o Metnin kendisi 11 punto, sağ ve sol kenarlara yaslanmış (Justified) olmalıdır.
o Bir satır aralığı olmalıdır.
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Referanslar, metin içerisinde köşeli parantez içinde numaralandırılmalı ([1], [2],
[3],…..) ve metnin sonunda sıralanmalıdır.
Bildiri metni, yazarın adı, kuruluşu ve ülkesi yazıldıktan sonra;
Türkçe Özet, Genişletilmiş İngilizce Özet yaklaşık 2 sayfa (Abstract), Giriş ve
Amaç, Konunun Anlatımı (Materyal, Metot, Bulgular), Sonuç-Tartışma ve Literatür
şeklinde olmalıdır.
Birimler metrik sisteme göre verilmelidir.
Bildirinin tümü 10 sayfayı geçmemelidir.
Bildiriler, ticari reklam unsuru içermemelidir.
Bildiriler, kişi veya kuruluş adına sunulabilir.
Yukarıda belirlenen formata uygun yazılmayan bildiriler, basıma uygun olmadığı
gerekçesiyle reddedilebilir.
Tepegöz, slayt, video, Data-show gibi ek sunum cihazları gerekiyorsa bildiri
metinlerinin iletildiği kapak yazısında ayrıca belirtilmelidir.

POSTER FORMAT
Posters will be prepared as 90/100 (width/height) cm, vertical and one piece. The title of the
subject should be written by capital letters on the top of the poster and the content of the work
should be given. The degrees, names, surnames of writers and their establishments must be
written below the title. The name that belongs to the responsible writer should be underlined.
If it is not specified by an underline, the first name will be accepted as the responsible writer.
The communication address of the responsible writer must be given below the names. If it is
possible posters may largely include visual contents like photograph, figure, chart, etc. Article
should be big enough (title of poster 65-75 font, name of authors, communication and
company/university name 30-40 font, other parts 25-30 font) that can easily be read from 1m
distance of the poster and abstract, introduction and objective, if it is experimental
(materials, methods, etc.), results and discussion, references, as in other presentations by
giving a scientific message.
POSTER FORMATI
Posterler 90/100 (en/boy) cm boyutlarında tek parça ve dikey olarak hazırlanacaktır.
Posterin üst kısmında posterin adı büyük harflerle yazılmalı ve çalışmanın içeriğini
yansıtmalıdır. Poster başlığının altında, yazarların unvanlı ad ve soyadları ile çalıştıkları
kurumlar mutlaka yazılmalı, posterden sorumlu yazarın adı altı çizili olarak belirtilmelidir.
Belirtilmemesi durumunda birinci sıradaki yazar sorumlu yazar olarak kabul edilecektir.
Sorumlu yazarın iletişim adresi mutlaka verilmelidir. Posterde mümkün olduğu kadar
fotoğraf, şekil, harita gibi görsel malzemelere ağırlık verilmelidir. Yazılar 1 m uzaklıktan
(poster başlığı 65-75 punto, yazar isimleri, iletişim adresleri ve kurum adı 30-40 punto, diğer
bölümler için 25-30 punto) rahatça okunabilir büyüklükte olmalı, diğer bildirilerde olduğu
gibi sunum giriş, gelişme ve sonuç mantığı şeklinde hazırlanmalı ve bilimsel bir mesaj
vermelidir.
Ofis Adresimiz/ Address: Kıbrıs Şehitleri Caddesi 1441 sokak No:4 Kat:3 D:5 Alsancak 35220 İZMİR – TÜRKİYE
Tel: 0232 421 3535
Fax: 0232 464 5908
Web: www.kmoetkinlik.org
e-posta/ e-mail: kmoegekongre@gmail.com

