
 
 

ISI BİLİMİ VE TEKNİĞİ DERGİSİ İÇİN MAKALE HAZIRLAMA ESASLARI 
 

Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi’nde, ısı bilimi alanındaki özgün teorik ve deneysel çalışmaların sonuçlarının sunulduğu 
makaleler ve yeterli sayıda makaleyi tarayarak hazırlanmış olan literatür özeti makaleler yayınlanmaktadır. 
Makaleler, Türkçe veya İngilizce olarak kabul edilmektedir. Makaleler ilk sunumda serbest formatta hazırlanabilir. 
Ancak yayın için kabul edilmiş olan makaleler dergimizin basım formatına tam uygun olarak yazarlar tarfından 
hazırlanmalıdır. Aşağıda, ilk sunuş ve basıma hazır formatta makale hazırlamak için uyulması gereken esaslar detaylı 
olarak açıklanmıştır. 
 
 
İLK SUNUŞ FORMATI 
 
İlk sunuşta, makale A4 boyutundaki kağıda tek sütun 
düzeninde, 1.5 satır aralıklı ve sayfa kenarlarından 30’ar 
mm boşluk bırakılarak yazılmalıdır. Yazı boyutu 11 
punto olmalı ve Times New Roman karakter 
kullanılmalıdır. Şekiller, tablolar ve fotograflar makale 
içinde olmaları gereken yerlere yerleştirilmelidir. 
Yazılar üç kopya halinde basılı ve elektronik olarak 
sunulmalıdır. 
 
BASIMA HAZIR MAKALE FORMATI 
 
Hakem değerlendirmelerinden sonra, yayın için kabul 
edilmiş olan makaleler, dergimizin basım formatına tam 
uygun olarak yazarlar tarafından hazırlanmalıdır. 
Makaleler yazarların hazırladığı haliyle basıldığı için, 
yazarların makalelerini basım için hazır formatta 
hazırlarken burada belirtilen esasları titizlikle takip 
etmeleri çok önemlidir. Aşağıda, basıma hazır formatta 
makale hazırlamak için uyulması gereken esaslar detaylı 
olarak açıklanmıştır. 
 
Genel Esaslar 
 
Makaleler genel olarak şu başlıklar altında 
düzenlenmelidir: Makale başlığı (title), yazar(lar)ın 
ad(lar)ı, yazar(lar)ın adres(ler)i, özet (abstract), anahtar 
kelimeler (keywords), semboller, giriş, materyal ve 
metod, araştırma sonuçları, tartışma ve sonuçlar, 
teşekkür, kaynaklar, yazarların fotografları ve kısa 
özgeçmişleri ve ekler. Yazılar bilgisayarda tek satır 
aralıklı olarak, 10 punto Times New Roman karakteri 
kullanılarak Microsoft Office Word ile iki sütun 
düzeninde yazılmalıdır. Sayfalar, üst kenardan 25 mm, 
sağ kenardan 23 mm, sol ve alt kenarlardan 20 mm 
boşluk bırakılarak düzenlenmelidir. İki sutun arasındaki 
boşluk 7 mm olmalıdır. Paragraf başları, sütunun sol 
kenarına yaslanmalı ve paragraflar arasında bir satır 
boşluk olmalıdır.  
 
Birinci seviye başlıklar büyük harflerle kalın olarak, 
ikinci seviye başlıklar bold ve kelimelerin ilk harfleri 
büyük harf olarak ve üçüncü seviye başlıklar sadece ilk 
harfi büyük olarak yazılır. Bütün başlıklar sutunun sol 
kenarı ile aynı hizadan başlamalıdır ve takip eden 
paragrafla başlık arasında bir satır boşluk olmalıdır. 
Şekiller, tablolar, fotoğraflar v.b. metin içinde ilk atıf 

yapılan yerden hemen sonra uygun şekilde 
yerleştirilmelidir. İlk ana bölüm başlığı, Özetten 
(Abstract’tan) sonra iki satır boşluk bırakılarak birinci 
sutuna yazılır.  
 
Başlık, Yazarların Adresi, Özet, Abstract ve 
Anahtar Kelimeler 
 
Yazılar Türkçe veya Ingilizce olarak hazırlanabilir. Her 
iki durumda da makale özeti, başlığı ve anahtar 
kelimeler her iki dilde de yazılmalıdır. Eğer makale 
Türkçe olarak kaleme alınmışsa, Türkçe başlık ve özet 
önce, İngilizce başlık ve Özet (Abstract) sonra yazılır. 
Eğer makale İngilizce olarak kaleme alınmışsa önce 
İngilizce başlık ve özet (abstract) sonra Türkçe başlık 
ve özet yazılır. Başlık, sayfanın üst kenarından 50 mm 
aşağıdan başlar ve kalın olarak 12 punto büyüklüğünde, 
büyük harflerle bütün sayfayı ortalayacak şekilde 
yazılır. Yazar(lar)ın adı, adresi ve elektronik posta 
adresi başlıktan sonra bir satır boşluk bırakılarak 
yazılmalıdır. Yazarların adı küçük, soyadı büyük 
harflerle yazılmalı ve bold olmalıdır. Yazarların 
adresinden sonra üç satır boşluk bırakılarak, Özet ve 
Abstract 10 punto büyüklüğünde bütün sayfa 
genişliğinde yazılır. Özet ve Abstractan sonra anahtar 
kelimeler (Keywords) yazılır. 
 
Birimler 
 
Yazılarda SI birim sistemi kullanılmalıdır. 
 
Denklemler  
 
Denklemler, 10 punto karakter boyutu ile bir sütuna (8 
cm) sığacak şekilde düzenlenmelidir. Veriliş sırasına 
göre yazı alanının sağ kenarına yaslanacak şekilde 
parantez içinde numaralanmalıdır. Yazı içinde 
denklemlere ‘Eş. (numara)’ şeklinde atıfta 
bulunulmalıdır. 
 
Şekiller 
 
Şekiller 8 cm (bir sütun) veya 16 cm (iki sütun) 
genişliğinde olmalıdır ve makale içerisinde olmaları 
gereken yerlere bilgisayar ortamında sutunu (veya 
bütün sayfa genişliğini) ortalayacak şekilde 
yerleştirilmelidir. Şekil numaraları (sıra ile) ve isimleri 
şekil altına, 9 punto büyüklüğünde yazılmalıdır.  



 
Tablolar 
 
Tablolar 8 cm (bir sütun) veya 16 cm (iki sütun) 
genişliğinde olmalıdır. Makale içerisinde olmaları 
gereken yerlere bilgisayar ortamında sutunu (veya 
bütün sayfa genişliğini) ortalayacak şekilde 
yerleştirilmelidir. Tablo numaraları (sıra ile) ve isimleri 
tablo üstüne, 9 punto büyüklüğünde yazılmalıdır.  
 
Fotograflar 
 
Fotograflar, siyah/beyaz ve 8 cm (bir sütun) veya 16 cm 
(iki sütun) genişliğinde olmalıdır. Fotograflar digitize 
edilerek, makale içinde bulunmaları gereken yerlere 
bilgisayar ortamında sutunu (veya bütün sayfa 
genişliğini) ortalayacak şekilde yerleştirilmelidir ve 
şekil gibi numaralandırılmalı ve adlandırılmalıdır.  
 
Yazar(lar)ın Fotograf ve Kısa Özgeçmişleri 
 
Yazarların fotografları digitize edilerek, makalenin en 
sonuna özgeçmişleri ile birlikte uygun bir şekilde 
yerleştirilmelidir. 
 
SEMBOLLER 
 
Makale içinde kullanılan bütün semboller alfabetik 
sırada Özetten sonra liste halinde tek sütun düzeninde 
yazılmalıdır. Boyutlu büyüklükler birimleri ile birlikte 
ve boyutsuz sayılar (Re, Nu, vb.) tanımları ile birlikte 
verilmelidir. 
 
 
 
 
 

KAYNAKLAR 
 
Kaynaklar metin sonunda, ilk yazarın soyadına göre 
alfabetik sırada listelenmelidir. Kaynaklara, yazı içinde, 
yazar(lar)ın soyad(lar)ı ve yayın yılı belirtilerek atıfta 
bulunulmalıdır. Bir ve iki yazarlı kaynaklara, her iki 
yazarın soyadları ve yayın yılı belirtilerek (Bejan, 1988; 
Türkoğlu ve Farouk, 1993), ikiden çok yazarlı 
kaynaklara ise birinci yazarın soyadı ve "vd." eki ve 
yayın yılı ile atıfta bulunulmalıdır (Ataer vd, 1995). 
Aşağıda makale, kitap ve bildirilerin kaynaklar listesine 
yazım formatı için örnekler verilmiştir. 
 
Ataer, Ö. E., Ileri, A. and Göğüş, Y. A., Transient 
Behaviour of Finned-Tube Cross-Flow Heat 
Exchangers, Int. J. Refrigeration, 18, 153-160, 1995. 
 
Bejan, A., Advanced Engineering Thermodynamics 
(First Ed.), Wiley, New York, 1988. 
 
Türkoğlu, H. and Farouk, B., Modeling of Interfacial 
Transport Processes in a Direct-Contact Condenser for 
Metal Recovery, Proc. of 73rd Steel Making Conference, 
Detroit, 571-578, 1993. 
 
DİĞER HUSUSLAR 
 
Hakem değerlendirmesinden sonra kabul edilen 
makaleler, yukarıda açıklandığı şekilde dizilerek basıma 
hazırlandıktan sonra, bir elektronik kopyası ve bir basılı 
kopyası editöre gönderilmelidir. Makalenin basıma 
hazır kopyası ile birlikte "Telif Hakkı Devri Formu" da 
doldurularak göderilmelidir. Telif Hakkı Devir 
Formu’na ve bu yazım klavuzuna www.tibtd.org.tr 
adresinden ulaşılabilir.  

 
 


