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ÖZET  

Bu kısıma çalışmanızı özetleyen Türkçe metni eklenmelidir. Metin, Türkçe yazım kurallarına 

uygun olarak “Arial” fontunda 11 punto olarak ve 1,5 satır aralıkla iki yana yaslı yazılmalıdır.  

. 

. 

. 

Anahtar kelimeler: En fazla beş adet anahtar kelime eklenmelidir. Örnek olarak; Anahtar 

kelime 1, Anahtar kelime 2, Anahtar kelime 3,..  

  

ÇALIŞMANIN İNGİLİZCE İSMİ HER KELİME BÜYÜK (BAĞLAÇLAR HARİÇ) VE “ARİAL ” 

FONTUNDA 11 PUNTO OLACAK ŞEKİLDE KIRMIZI RENK İLE BURAYA 

EKLENMELİDİR. 

 

ABSTRACT  

Bu kısma çalışmanızı özetleyen İngilizce metni eklenmelidir. Metin, “Arial” fontunda 11 

punto olarak ve 1,5 satır aralıkla iki yana yaslı yazılmalıdır. İngilizce özet (Abstract) Türkçe 

özette verilen metnin İngilizceye uyumlu şekilde çevrilmesiyle oluşturulmalıdır. 

. 

. 
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Keywords: Türkçe bölümde eklenenler ile aynı olmalıdır. Örnek olarak; Keywords 1, 

Keywords 2, Keywords 3,.. 

 

GİRİŞ 

Bu başlık altında; konu hakkında kısa bir bilgi verilerek, sonunda çalışmanın amacı kısaca 

belirtilmelidir. Bu başlık altına ekleyeceğiniz metin “Arial” fontunda, 11 punto 1,5 satır aralıklı 



ve iki yana yaslı olmalıdır. Paragraftan önce ve sonra boşluk eklenmemiş olduğunu “Satır 

ve Paragraf Aralığı” düzenleyicisi ile “Satır Aralığı Seçenekleri” bölümünden “Aralık” 

kısmında “Önce” ve “Sonra” değerlerinin sıfır (0) olduğunu görerek kontrol edilmelidir. 

 

MAKALE BAŞLIKLARI  

Makale ana başlıkları “Arial ” fontunda, koyu, 11 punto, sola dayalı olacak şekilde kırmızı 

renkli ve numaralı olarak eklenmelidir. Ana başlıkların tamamı, birinci alt başlıklarda bütün 

kelimelerin ilk harfi, ikinci alt başlıklarda yalnız birinci kelimenin ilk harfi büyük harflerle, ana 

başlıkta ve alt başlıktaki "ve", "ile" gibi bağlaçlar tamamen küçük harflerle yazılmalıdır.  

Birinci ve ikinci tüm alt başlıklar siyah ve koyu yazılmalıdır.  

1. ANA BAŞLIK 

 1.1.Birinci Alt Başlık 

 1.1.1 İkinci alt başlık 

  1.1.2 .................. 

 

Tablo ve Şekillerin Gösterimi 

Tablolar dışındaki her türlü grafik, çizim, çizelge, diyagram, şema “Şekil” olarak; yalnızca 

fotoğraflar “Resim” olarak adlandırılır. Tablo, grafik, resim, şekil gibi bileşenler kullanılacak 

ise aşağıda gösterilen örneklerde sunulduğu şekilde isimleri ve açıklamaları eklenmelidir. 

Şekil ve resimlerin numara, isim ve açıklamaları şekil veya resmin alt kenarının bir satır 

altına ve sol alt köşesi hizasından başlanarak; tabloların numara, isim ve açıklamaları 

tablonun üst kenarının bir satır üstüne ve sol üst köşesi hizasından başlanarak yazılmalıdır. 

Bir sayfadan daha fazla yer tutan şekil / resim / tablolarda her sayfaya şekil / resim / tab lo 

numarası ve açıklaması konulmalı ve parantez içinde (devam) ibaresi yerleştirilmelidir.  

 
 

 
 

Şekil 1. Şekil başlığı 

 

Tablo 1. Tablo başlığı 
 

Başlık Başlık Başlık 

   



Tablo 1. Tablo başlığı (Devamı) 

 
 

Başlık Başlık Başlık 

   

   

   

 

 

SONUÇ  

Bu başlık altında; çalışmada elde edilen bulgular ilgili literatürlerle karşılaştırılmalı, sonuçların 

benzerlik ve farklılıkları yorumlanarak, elde edilen sonuçların önemi belirtilmelidir.  

 

TEŞEKKÜR  

Bu kısımda eğer varsa; çalışmada yardımları olan kişi veya kişilere ya da maddi destek alınan 

kurum ve kuruluşlara teşekkür edilmelidir. Makale, bir projeden üretilmişse, proje desteği 

belirtilmelidir. 

 

KAYNAKÇA  

Kaynakçada verilecek kaynaklar, metin içerisinde geçtiği sıra ile aşağıdaki örneklerde 

verildiği biçimlerde bu kısıma eklenmelidir. Kaynakça “Cambria” fontunda 10 punto ve kalın 

olarak yazılmalıdır. Kaynak numaraları otomatik numaralandırma ile [X] şeklinde 

eklenmelidir. Kaynaklar metin içinde köşeli parantez ile verilmelidir. Ör; [1], [1,2] 
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