
Bildiri ve Poster Sunumu
Bildiri Sunumu

Kurultayda yerbilimlerinin çeþitli dallarýnda bilimsel, teknik araþtýrma ve uygulamalarý konu 
alan özgün ve yayýmlanmamýþ çalýþmalar sunulabilir. Bildiriler kiþi ve kuruluþ adýna verilebilir. 

Bir kiþi en fazla iki bildiri sunabilir.

Kurultay için internet üzerinde oluþturulan bildiri yönetim sistemine, Kurultay takviminde 
belirtilen tarihe kadar gönderilecek olan bildiri özleri, oturum yürütücüleri tarafýndan ve/veya 
uygun görecekleri kurultay bilim kurulu üyelerinin incelemesinden sonra kabul edilecektir. 

Deðerlendirmeler sonucunda sözlü ve poster þeklinde sunulacak bildirilerin tamamý Kurultay 
Bildiri Özleri kitabýnda / e-kitabýnda yer alacaktýr.

Sözlü Sunum

Sözlü bildiri sunum süresi tartýþmalar dahil 20 dakikadýr. Tüm salonlarda projektör ve iki 
ekran bulunacaktýr. Kurultay Düzenleme Kurulu sözlü sunu yapacak katýlýmcýlarýn sunularýnda 
projektör kullanmalarýný arzulamaktadýr. Sunu yapacaklar için ayrýntýlý bilgi kurultayýn baþlama 

tarihinden yaklaþýk altý hafta önce Kurultay web sayfasýnda yayýnlanacaktýr.

Poster Sunumu

Geçen yýllara göre giderek artan yoðunlukta katýlým yaþandýðý Kurultayýmýzda zamaný daha 
ekonomik kullanma, tartýþma kültürünü geliþtirme ve sunum tekniklerinin zenginleþtirilmesi 

anlamýnda poster sunumlarýna aðýrlýk verilmesi amacý ile 'EN ÝYÝ POSTER' ödülleri verilecektir. 
Posterlerin bilimsel içeriði ve görsel etkisi gibi kriterler ödül sahiplerini belirlemek için 
kullanýlacaktýr. Ödül, kapanýþ töreni sýrasýnda poster sahibine/sahiplerine verilecektir.

Hazýrlanacak posterler için katýlýmcýlara basým aþamasýnda JMO tarafýndan katký 
saðlanacaktýr. Sergilenecek posterler tek parça, yüksekliði 120 cm, geniþliði 90 cm olacak 

þekilde ve dikey olarak hazýrlanacaktýr.

Poster Hazýrlama Kurallarý

Bildirilerin rahatlýkla tanýnabilmesi için bildiri baþlýðýnýn görünür bir þekilde poster panosunun 
üzerine yerleþtirilmesi gerekmektedir. Yazar isimleri, adres ve e-posta bilgileri de açýkça 

yazýlmalýdýr.

Posterde mümkün olduðu kadar fotoðraf, þekil, harita gibi görsel malzemelere aðýrlýk 
verilmeli, yazýlar bir metre uzaklýktan rahatlýkla okunabilir büyüklükte olmalýdýr. Giriþ, geliþme 

ve sonuç bölümleri olmalý ve bilimsel bir mesaj verilmelidir. Metin iki satýr aralýklý hazýrlanmalý, 
gerektiðinde farklý yazý boyutlarý ve tipleri kullanýlmalýdýr. Þekil ve grafiklerde farklý renkte çizgi 

ve desen kullanýlmasýna dikkat edilmelidir.
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ÖZ

       Öz'ün ana metninin hazýrlanmasý sýrasýnda aþaðýda verilen 
örnek dikkate alýnmalýdýr. Paragraf baþlarýnda ilk satýr 1,25 cm 
içeriden baþlayacak þekilde düzenlenmeli ve paragraflar arasýnda 
boþ satýr býrakýlmamalýdýr.

Bildiri Hazýrlama Biçimi
Bildiriler kýsa, öz ve açýklayýcý olmalý, doðru imla ve doðru cümle yapýsý ile Türkçe ve Ýngilizce 
olarak hazýrlanmalýdýr. Matematik simgeleri ve formüller metin içine yazýlmalý, metrik simgeler 
kullanýlmalýdýr. Standart kýsaltmalar kullanýlabilir. Her bir bildiri baþlýk, yazar adý, adres, ülke, 
posta kodu ve yazýþmalarýn yapýlacaðý yazarýn e-posta adreslerini mutlaka içermelidir. Bildirilerin 
hazýrlanmasýnda aþaðýda verilen örnek kullanýlmalýdýr.
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Yazar isimleri ve adres rumuzlarý (sayý/sembol) küçük harflerle yazýlmalý (Times New Roman, 
11 punto), kalýn (bold) olmalýdýr. Eðer, 10'dan fazla yazar ismi var ise yazýþmanýn yapýlacaðý 
yazar ismi ve çalýþma grubunun kýsaltmasýnýn kullanýlmasý önerilir,

Baþlýk, yazar isim ve adreslerinin yer aldýðý satýrlar ortalanmalýdýr, Yazar isimlerinden sonra bir 
satýr boþluk býrakýlmalýdýr,

Takip eden satýrda yazar adresleri ve posta kodlarý açýk bir þekilde verilmelir (Times New 
Roman, 10 punto), 

iletiþim için yazarýn e-posta adresi  eklenmelidir (Times New Roman, 10 punto),

Yazar adresleri, posta kodlarý ve e-mail adresleri bölümünden sonra bir satýr boþluk 
býrakýlmalýdýr. Her bir adres bilgisi arasýnda satýr aralýðý býrakmaya gerek yoktur,

Öz ve ana metin iki yana yaslanmalý (justify) ve Times New Roman 11 punto ile yazýlmalýdýr,

Öz'den sonra bir satýr boþluk býrakýlmalýdýr,

Ana metin içerisinde her bir paragraf arasýna boþ satýr býrakýlmamalýdýr.

Anahtar Sözcükler: Yazarlar 4- 6 tane anahtar sözcük sunmalýdýrlar (Times New Roman, 11 
punto). Çoðul kelimeler ve büyük harften kaçýnýlmalýdýr. Anahtar sözcükler küçük harflerle 
yazýlmalý ve virgül ile ayrýlmalýdýr.

Sayfa Düzeni: Bildiriler, bir A4 sayfasýný ya da 300 kelimeyi geçemeyecektir!
Sayfa Boyutu: A4
Kenar Boþluklarý (cm):  Sol: 3,0 Sað: 2,0

Üst: 2,5   Alt : 2,0 þekline düzenlenmelidir.
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Baþlýk metninde ana kelimelerin ilk harfleri büyük olmak kaydý ile küçük harflerle yazýlmalý 
(Times New Roman, 13 punto), kalýn (bold) olmalýdýr,

Baþlýktan sonra bir satýr boþluk býrakýlmalýdýr,
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Öz'ün ana metninin hazýrlanmasý sýrasýnda ön sayfada verilen örnek bildiri ve numaralandýrýlmýþ 
açýklamalar dikkate alýnmalýdýr.
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Etkinlikler
Sergi

Ýlgilenen katýlýmcýlar, firma ve kuruluþlar, Kurultay süresince ürün ve/veya projelerini 
sergileyebileceklerdir. Bu konuya ilgi gösterenler için ayrýntýlý bilgi Kurultay iletiþim ya da 

kurultay@jmo.org.tr  adresinden alýnabilir.

Sosyal ve Kültürel Etkinlikler

Geleneksel Jeoloji Gecesi

Halk Danslarý, Modern Danslar, Opera, Bale, Tiyatro, Müzik Dinletisi, 
Resim ve Karikatür Sergisi 

Müze Ziyaretleri, Teknik Geziler
Doða ve Maðara Araþtýrmalarý Fotoðraf Sergisi ve Slayt Gösterisi

Kurultay Yeri ve Tarihi

63. Türkiye Jeoloji Kurultayý, 5 - 9 Nisan 2010 tarihleri arasýnda MTA Genel Müdürlüðü Kültür 
Sitesi'nde gerçekleþtirilecektir. Detaylý program bilgilerine, 

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odasý'ndan 
ya da

www.jmo.org.tr  adresinden ulaþýlabilecektir.
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