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                                                                                                  Araştırma Makalesi / Research Article 

 

Çalışma Başlığı (İngilizce ve Türkçe) 

 

(Çalışmanın başlığı, içeriğini açık şekilde yansıtmalı ve kapsayıcı nitelikte olmalıdır. Bağlaçlar hariç 

her kelimenin baş harfi büyük yazılmalıdır- Bold Times New Roman- 12 punto) 

 

Yazar İsimleri1 (Times New Roman-11 punto)  

1Kurum İsimleri (Times New Roman-9 punto) 

 

 

 

Öz ve Abstract 

Çalışmanın amacını, kapsamını, yöntemini, sonuçlarını, öne çıkan yanlarını ve özgün değerini 

açık ve kısa bir şekilde yansıtmalıdır. Minumum 150 maksimum 250 kelime olmasına dikkat 

edilmelidir.  Öz Türkçe metinlerde Amaç, Materyal-Metod, Bulgular, Sonuç; İngilizce 

metinlerde ise Objective, Materials-Methods, Results, Conclusions bölümlerinden 

oluşmalıdır.  (Times New Roman- 9 punto) 
 

 

 

Anahtar Kelimeler:  

Key Words:   
(Çalışmanın bütünlüğünü yansıtan en az 5 en çok 7 anahtar kelime belirlenmelidir. Kelimelerin arası 

virgül konulmalı. Times New Roman-9 punto) 

 

 

Sorumlu Yazar için iletişim Adresi, E-mail ve Telefon, Her yazar için ORCID numarası zorunlu 

(Times New Roman-7.5 punto) 

 

*Tam Metin iki sütun halinde Times New Roman- 11 punto ile yazılmalıdır.  
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GİRİŞ  

Araştırma konusunun temeli, çalışmanın 

bölümlerine yönelik özet bilgi, bilimsel 

alanyazındaki karşılığı, araştırmanın önemi, 

araştırma problemi ve amaçları giriş kısmında 

detaylandırılmalıdır. 

 

GEREÇ  ve YÖNTEM 

Araştırmanın türü, araştırma grubu, veri 

toplama araçları, geçerliği ve güvenirliği, veri 

toplama teknikleri, verilerin analizi, 

sınırlılıkları, gerekli ise etik kurul onayı yöntem 

kısmında detaylandırılmalıdır. 

 

BULGULAR 

Araştırmada elde edilen bulgular; çalışmanın 

amacı ve problemini destekler nitelikte ve 

bütünlüğü koruyacak biçimde ilgili tablo, şekil, 

grafik veya resimlerle açıklanmalıdır. 

 

TARTIŞMA * 

Araştırmanın önemi ışığında, elde edilen 

bulgular alanyazın ve yazar yorumları ile 

tartışılmalıdır. 

 

SONUÇ * 

Sonuç kısmında tartışmalar ışığında ortaya 

çıkan ana fikirler açıklanmalıdır. 

 

ÖNERİLER * 

Çalışmanın tartışma ve sonucuna uygun 

önerilerde bulunulmalıdır. Ayrıca alanyazına 

katkı sağlayacak, gelecekte yapılabilecek 

çalışmalara ve alandaki uygulamalara yönelik 

önerileri de içermelidir. 

 

TEŞEKKÜR ** 

Araştırmanın ortaya çıkarılması aşamasında 

küçük katkı sağlamış kişi veya kurumlara 

teşekkürler belirtilmelidir. 
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KAYNAKLAR 

Metin içerisinde kaynaklar üstel formda 

rakam ile verilmelidir. Metin içi gönderme 

ve atıflar tam metnin diline uygun 

verilmelidir. Türkçe tam metin için Türkçe 

kaynak gösterme usul ve esasları, İngilizce 

tam metin için İngilizce kaynak gösterme 

usul ve esasları dikkate alınmalıdır. (Times 

New Roman-9 punto) 
 

Kaynaklarda yazar sayısı 6'dan fazla ise ilk 

6 yazarın ismi yazılır ve sonrasında 

yazarların isimleri yerine ingilizce 

kaynaklarda " et al.", türkçe kaynaklarda " 

ve ark." yazılır.  

 
Kitap 

1.Soyadı, Yazar ismi Baş harfi . Kitap Adı, Yayın adı ve 

yeri yıl, başlangıç ve bitiş sayfa numaraları 

2. 

Çeviri Kitap 

1.Soyadı, Yazar ismi baş harfi . Kitap ismi  (çeviriyi yapan 

yazar adı soyadı.). Yayın adı, yeri, yıl. 

2. 

Makale 

1.Soyadı, Yazar ismi baş harfi . Makale adı, dergi adı, 

dergi cilt ve sayısı, sayfa numaraları yıl, doi:numarası 

(zorunlu) 

2. 

Tez 

1.Soyadı, Yazar ismi baş harfi. Tez adı, Yayınlanmamış 

yüksek lisans/doktora tezi, Üniversite adı, yeri. Yıl. 

2. 

Bildiri 

1.Soyadı, Yazar ismi baş harfi yıl. Bildiri başlığı, yeri, yıl. 

2. 

***Kaynaklar yazılırken doi numaralarının yazılması 

zorunludur. 
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Ekler ** 

Ek tablo, şekil, grafik ve resimler kaynakça 

sonrasında yeni bir sayfada verilmelidir. Her bir 

ek için Ek 1., Ek 2. gibi sınıflandırılmalı ve her 

bir ek ayrı ayrı başlıklandırılmalıdır. 

* Tartışma, Sonuç ve Öneriler yazarlar 

tarafından tek başlık altında toplanabileceği 

gibi ayrı ayrı da verilebilir. 

** Teşekkür ve Ek bilgileri yer alması 

durumunda bu başlıklar Giriş, Gereç ve Yöntem 

gibi ana başlık şeklinde verilmelidir. 

 

 

 

 


