
BİLDİRİ GÖNDERİM FORMU
Yazarlar, şekil şartlarına uygun hazırladıkları bildirilerinin tamamını, sonuçlar, tablolar, çizimler ve referanslar dahil olarak göndermeye davet edilmektedirler. Bildiriler, 
özgünlük, doğruluk, konferansla ilişki, katkılar ve okunulabilirlik esaslarına göre incelenecek ve değerlendirilecektir. Bildiriler, aşağıda belirtilen şekilde hazırlanacaktır; 
  
Bildiri elektronik ortamda, MS word formatında (Office 97, 2000, 2003, XP, 2007, 2010) ve tablolar ve grafikler olması gereken yerlerde olarak gönderilecektir. 
Bildirinin toplam uzunluğu 5 (A4 ölçüsünde , 210x297mm) sayfayı geçmemelidir. Dosya adı, size yollanan kabul yazısında verilen referans numarası olacaktır. 
Tüm yazarların isimleri, bağlı kurumları ve iletişim bilgileri bildiri başlığı altında verilecektir. Sunumu yapacakyazarın isminin altı çizili olacaktır. 
  
Sayfa, Yazı Formatı: Yazı karakteri Times New Roman ve punto büyüklüğü 12 olacaktır. Sağ, sol, alt ve üst kenar boşlukları 20 mm olarak ayarlanacaktır. 
  
Kısaltmalar, Referanslar, Ekler: Kısaltmaları, metinde ilk kullanıldıklarında tanımlayın. Yaygın olarak kullanılan kısaltmaların IRENEC, EUROSOLAR gibi tanımlanması 
gerekmemektedir. Bildiri başlığında kısaltma kullanılmamalıdır. Referanslar (alıntı) köşeli parantez [ ] içinde ve metinde geçtiği sırada numaralanarak verilecektir.  
Referans listesi, bildirinin sonunda ‘Referanslar’ başlığı altında verilecektir ve referanslar bildiri metninde geçtiği sıra ile sıralanacaktır. Dergi referansları: yazar 
adı(adları); yıl; makale başlığı; dergi ismi; sayı; yayın numarası; sayfa numarası içermelidir. Kitap referansları: yazar adı (adları); yayın yılı; başlığı; baskı; yer; yayıncı; 
sayfa numarası içermelidir. Ekler Referanslar bölümünden sonra yer almalıdır.

İLETİŞİM BİLGİLERİ
 

İsim Posta Kodu

Soyisim Ülke

Şirket / Kurum Telefon

Ünvan Faks

Posta Adresi E-mail

BİLDİRİ AYRINTILARI
Bildiri Başlığı

Konu Başlığı

YAZAR / ORTAK YAZAR BİLGİLERİ
Eğer iletişim bilgileri verilen kişi yazar ise lütfen bilgilerini tekrar yazınız.

İsim Soyisim Kurum Şehir / Ülke

İsim Soyisim Kurum Şehir / Ülke

İsim Soyisim Kurum Şehir / Ülke

İsim Soyisim Kurum Şehir / Ülke

İsim Soyisim Kurum Şehir / Ülke

  
Bildirinizi, doldurup kaydettiğiniz bu form ile birlikte eurosolar@eurosolar.org.tr e-posta adresine gönderebilirsiniz.
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