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ÖZET (Arial 11 punto, koyu, büyük harflerle, sola yaslanmış) 
 
Özet en fazla 200 kelime, Arial 11 punto, iki yana yaslı, tek satır aralıklı, çalışmanın amacı, 
yöntemi, bulgular ve sonuç özet olarak yazılmalıdır. 
 
Anahtar Kelimeler: En fazla 5 kelime, Arial 11 punto, iki yana yaslı, birbirlerinden virgülle 
ayrılmalıdır. 

 
1. GİRİŞ (Başlık Arial, 12 punto, bold) 

 

Genişletilmiş özet, tam metnin kısaltılmış şeklinde yazılmalı ve özet, anahtar kelimeler, 
giriş, materyal ve metot, bulgular ve tartışma, sonuç ve önerilerden oluşan alt başlıkları 
içermelidir. Genişletilmiş özet şekil, çizelge ve formül içerebilir. 
 
Arial 12 punto, iki yana yaslı, tek satır aralıklı yazılmalıdır. Paragraflar arasında bir satır 
boşluk bırakılmalı, paragraf başlarında girinti konulmamalıdır. Sayfa A4 formatında 
olmalı, kenar boşlukları sağdan, soldan, üst ve alttan 2,5 cm boşluk bırakılmalı, satır 
sonunda heceler bölünmemelidir.  
 
Genişletilmiş özetler kaynaklar dahil 3 sayfadan fazla olmamalı, 1000 ile 2000 kelime 
arasında yazılmalı ve sayfalar numaralandırılmamalıdır.  
 
Giriş bölümünde güncel literatür irdelenmeli, benzer çalışmalar belirtilmeli ve yapılan 
çalışmanın özgünlüğü ortaya konmalıdır. 
 
2. BİRİNCİ DERECE ALT BAŞLIK  
 

Birinci derece başlıklar büyük harflerle, sola dayalı ve kalın yazılmalıdır. Genişletilmiş 
özette yöntem ve materyal açıkça belirtilmeli ve gerekli ise alt başlıklar da yazılmalıdır. 
Yukarıda belirtilen diğer alt başlıklar da benzer biçimde oluşturulabilir.   
 
2.1. İkinci Derece Alt Başlık 
 
2. ve 3. derece başlıkların sadece ilk harfleri büyük, sola dayalı ve kalın yazılmalıdır.  
 



2.1.1. Üçüncü Derece Alt Başlık 
 
Tüm şekil ve çizelgeler ortalanmalıdır. Şekiller (Şekil 1) ve çizelgeler (Çizelge 1) 
numaralandırılmalı, şekil açıklaması şeklin hemen altında, çizelge açıklaması ise 
çizelgenin hemen üstünde belirtilmelidir. Şekil, çizelge ve formül başlıkları bold olarak 
yazılmalı ve ortalanmalıdır. Varsa kaynakları şekil ve çizelge başlıkları yazıldıktan sonra 
parantez içerisinde yazar soyadı ve yayım yılı biçiminde (Demir ve ark., 2016; Demir ve 
Demirel, 2016) gösterilmelidir.  
 

 

Şekil 1. Uzmanların kriter sıralaması (Demir ve ark., 2016) 
 

Çizelge 1: Ekoturizm kriterleri (Demir ve ark., 2016) 

Ekoturizm Kriterleri Öncelikli Ekoturizm Kriterleri 

S1 0,362 

S2 0,137 

S3 0,047 

S4 0,060 
                                
 

KAYNAKLAR 
 
Metin içerisinde parantez içerisinde soyadlarına göre yazılan kaynaklar alfabetik 
sıralamasına göre listelenmelidir. Kaynakların türüne göre aşağıdaki formatta alfabetik 
sıralamaya göre tek satır aralıklı yazılmalıdır.  
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