MAKALE BAŞLIĞI (18 pt Bold)
Yazar Adı/Adları (14 pt Bold)
Kurum Adı/Adları (12 pt Normal)

Özet. 150 - 250 kelime uzunluğundaki tek bir paragraftan oluşmalıdır. Girintili
olmamalıdır. Yukarıdaki Özet başlığında görüldüğü gibi bölüm başlıkları, başlık
olarak değerlendirilmediği için kalın yazı tipiyle biçimlendirilmez. Bunun yerine
Bölüm Başlığı stili kullanılır. Bu stil ile her bölüm başlatıldığında otomatik olarak yeni
sayfaya geçilir ve böylece sayfa sonu eklemenize gerek kalmaz. (Belgenizi
sayfalandırma ile birlikte görmek için, Görünüm sekmesinde Okuma Görünümü’ne
tıklayın.) Bu şablondaki tüm metin stillerini şeridin Giriş sekmesindeki Stiller
galerisinde bulabilirsiniz.
Anahtar sözcükler: Anahtar sözcükleri buraya ekleyin. Bunu veya başka bir ipucu
metnini kendi metninizle değiştirmek için, metni seçin ve yazmaya başlayın.
Seçtiğiniz karakterlerin sağındaki veya solundaki boşlukları dahil etmemeye dikkat
edin.

Abstract. 150 - 250 kelime uzunluğundaki tek bir paragraftan oluşmalıdır. Girintili
olmamalıdır. Yukarıdaki Özet başlığında görüldüğü gibi bölüm başlıkları, başlık
olarak değerlendirilmediği için kalın yazı tipiyle biçimlendirilmez. Bunun yerine Bölüm
Başlığı stili kullanılır. Bu stil ile her bölüm başlatıldığında otomatik olarak yeni
sayfaya geçilir ve böylece sayfa sonu eklemenize gerek kalmaz. (Belgenizi
sayfalandırma ile birlikte görmek için, Görünüm sekmesinde Okuma Görünümü’ne
tıklayın.) Bu şablondaki tüm metin stillerini şeridin Giriş sekmesindeki Stiller
galerisinde bulabilirsiniz.
Anahtar sözcükler: Anahtar sözcükleri buraya ekleyin. Bunu veya başka bir ipucu
metnini kendi metninizle değiştirmek için, metni seçin ve yazmaya başlayın.
Seçtiğiniz karakterlerin sağındaki veya solundaki boşlukları dahil etmemeye dikkat
edin.

Başlık 1 (Her düzeydeki başlık 12 pt bold; 1,25 cm girinti)
Burada gösterildiği gibi ana metinde her paragraf girintisi 1,25 cm olacak şekilde
tasarlanmalı ve yazı iki yana yaslanmalıdır. Tüm metin 1,5 satır aralığı olacak şekilde
yazılmalıdır. Tüm makale boyunca 12 pt büyüklüğünde HELVETICA yazı tipi
kullanılmalıdır.
Başlık 2 (Her düzeydeki başlık 12 pt bold; 1,25 cm girinti)
Burada gösterildiği gibi ana metinde her paragraf girintisi 1,25 cm olacak şekilde
tasarlanmalı ve yazı iki yana yaslanmalıdır. Tüm metin 1,5 satır aralığı olacak şekilde
yazılmalıdır. Tüm makale boyunca 12 pt büyüklüğünde HELVETICA yazı tipi
kullanılmalıdır.
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Kaynakça (Başlık ve kaynaklar 12 pt ve 1,5 satır aralığı)
Soyadı, Ad, İkinci Ad (Yıl). Makale Başlığı. Dergi Başlığı, Sayfa Aralığı Başlangıç Bitiş.
Soyadı, Ad, İkinci Ad (Yıl). Kitap Adı. Şehir Adı: Yayımcı Adı
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Dipnotlar

1

Varsa dipnotlar için başvurular sayfasından sonra ayrı bir sayfa oluşturun. Bu

örnekte de görüldüğü gibi, dipnotun gövdesinde Normal metin stili kullanılır. (Not: Bu
örnek dipnotu silerseniz, metin içi başvurusunu da silmeyi unutmayın. Bu başvuru,
şablonun gövde içeriğinin ilk sayfasındaki örnek Başlık 2 paragrafının sonunda
bulunur.)
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Tablolar

Tablo 1. Tablo Başlığı
Sütun Başlığı
Satır Başlığı
Satır Başlığı
Satır Başlığı
Satır Başlığı
Satır Başlığı
Satır Başlığı

Sütun Başlığı
123
456
789
123
456
789

Sütun Başlığı
123
456
789
123
456
789

Sütun Başlığı
123
456
789
123
456
789

Sütun Başlığı
123
456
789
123
456
789

Not: Belgenizdeki tüm tabloları (ve varsa dipnotları) metin içerisinde bahsedilen en
yakın yere ekleyin. Burada gösterildiği gibi tablo sırasını ve tablonun başlığını italik
(Tablo 1. Tablo Başlığı) olarak yazın. Tüm açıklama metinleri, burada görüldüğü gibi
topluya takip eden bir tablo notunda gösterin. Tablonuzda sadece yatay sınırlar
kullanın. Dikey sınırlar kullanmayınız. Tablo/Şekil stilini kullanarak tablo ve not
arasındaki boşluğu ayarlayın. Tablolarda 12 punto yazı boyutu ve 1,5 satır aralığı
kullanınız. Tablo eklemek için, Ekle sekmesinden Tablo’ya tıklayın.
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6
Şekiller

Şekil 1: Belgenizdeki tüm şekilleri metin içerisinde bahsedilen en yakın yere ekleyin.
Tablo/Şekil stilini kullanarak tablo ve not arasındaki boşluğu ayarlayın. Şekillerde 12
punto yazı boyutu ve 1,5 satır aralığı kullanınız. Şekil eklemek için, Ekle sekmesinden
Şekil’e tıklayın.

