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ÖZET 

Öz tek satır aralıklı olarak yazılmalı ve 250 kelimeyi geçmemelidir. Özet 11 punto ile yazılmalıdır. Öz içinde 

araştırmanın amacı, yöntemi (çalışma grubu, veri toplama aracı, uygulama, veri analizi, …), bulguları ve 

sonuç/önerileri yer almalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Anahtar Kelimeler başlığı kalın ve 11 puntolu, anahtar kelimeler ise normal harflerle 

yazılmalıdır. Anahtar kelimeler virgül kullanılarak ayrılmalı ve 3-5 kelime aralığında olmalıdır. 
 

 

İNGİLİZCE BAŞLIK: TÜM HARFLERİ BÜYÜK OLACAK ŞEKİLDE 

BURAYA EKLENECEK 
 

ABSTRACT 

Tek satır aralıklı olarak yazılmalı ve 250 kelimeyi geçmemelidir. Abstract, 11 punto ile yazılmalıdır. Abstract 

içinde araştırmanın amacı, yöntemi (çalışma grubu, veri toplama aracı, uygulama, veri analizi, …), bulguları ve 

sonuç/önerileri yer almalıdır. 

Keywords: Keywords başlığı kalın ve 11 puntolu, anahtar kelimelerin İngilizcesi ise normal harflerle 

yazılmalıdır. Anahtar kelimeler virgül kullanılarak ayrılmalı ve 3-5 kelime aralığında olmalıdır. 

 

GİRİŞ 

Ana bölüm başlıkları numaralandırma kullanılmadan, 12 punto, kalın, tüm kelimeler büyük harfli ve 

sola dayalı yazılır. 
 

Alt Başlıklar 
Alt başlıklar sırasıyla aşağıdaki şekilde biçimlendirilmelidir: 

Ana başlığın altındaki birinci derece başlıklar Koyu, normal tümce düzeni, sola dayalı ve sadece ilk 

kelimelerin baş harfi büyük olacak biçimde, 

İkinci derece başlıklar Koyu, italik, sola dayalı ve sadece ilk kelimenin baş harfi büyük olacak 

biçimde,  

Üçüncü derece başlıklar italik ve normal cümle düzeni biçiminde ve sadece ilk kelimenin baş harfi 

büyük olacak biçimde 
 

Üçüncü dereceden sonra başlık kullanılmamalıdır.  
 

Yeni bir paragrafa geçildiğinde paragraf girintisi yapılmaz. Her paragraf arasında 1 satır boş bırakılır. 

Paragraflar içinde yer alan satırlar arası boşluk da tek olmalıdır.  

  

Makalenin GİRİŞ kısmında araştırma problemi net ifadelerle açıklanır. Çalışmanın amacı alanyazından 

yararlanılarak açıklanır ve çalışmanın kuramsal temellerine yer verilir.  
 

Metin içi kaynak gösterme  

Metin içi kaynaklar APA 6'ya uygun gösterilir. 
 

YÖNTEM (Eğitim Bilimleri makaleleri için YÖNTEM ve alt başlıkları takip edilebilir. Diğer alanlarda 

böyle bir başlığın bulunması gerekmeyebilir.) 

Yöntem kısmında gerekçeleriyle birlikte ayrıntılı olarak bir açıklama sunulur. 
Çalışma Grubu 

Araştırmaya katılan katılımcı grubu ile ilgili olarak detaylı bilgi verilir. 
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Veri Toplama Araçları  

Araştırmada verilerin hangi yöntem ve araçlarla toplandığı belirtilir. Ölçme aracı ile ilgili detaylı bilgi 

sunulur. 
 

Uygulama 

Araştırma süreci detaylı biçimde açıklanır. 
 

Verilerin Analizi 

Verilerin hangi program aracılığıyla ve hangi istatistiksel programlar kullanılarak yapıldığı detaylıca 

açıklanır. 
 

BULGULAR ve YORUMLAR 

Araştırma bulguları detaylı biçimde sunulur. Kullanılan Tablolar, grafikler, şekiller APA 6’ya uygun 

biçimde olmalıdır. Tablo, grafik ve şekil örneği aşağıdaki gibidir.  
 

TARTIŞMA / SONUÇ ve ÖNERİLER (Ayrı başlıklar halinde de verilebilir) 

Araştırmaya ilişkin bulgular alanyazınla birlikte tartışılmalıdır. Çalışmanın sonuç ve önerilerine de yer 

verilebilir.  

 

Sonuç ve Öneriler ayrı bir ana başlık olarak da kullanılabilir. 
 

Ek Bilgi 

Makaleye katkısı olan kişiler, kurum ve kuruluşlara bu bölümde yer verilir. Makale projeden 

üretilmişse projeye ait bilgiler burada sunulur.  
 

KAYNAKLAR 

Kaynaklar, APA 6 ilkelerine uygun hazırlanır. Daha fazla bilgi için; http://www.apa.org bakınız.  

 

http://www.apa.org/

