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Özet
İki yana dayalı, Times New Roman, 9 punto, 100-150 sözcük arası, tek paragraf. Özetiniz, derleme yazınızı açık ve net bir dille
kısaca açıklayan nitelikte olmalıdır. Özetinizde metin içi atıf kullanmayınız.

Anahtar Sözcükler: En Az İki Anahtar Sözcük.

Abstract
Türkçe özetin İngilizceye çevirisi. İki yana dayalı, Times New Roman, 9 punto, 100-150 sözcük arası, tek paragraf.

Keywords: Türkçe Anahtar Sözcüklerin İngilizceye Çevirisi
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Giriş
Yazınızın bir Giriş bölümü mutlaka olmalıdır. Makalenizin Giriş başlığını, mutlaka yeni
bir sayfada başlayınız. Times New Roman yazı karakteri ve 12 punto harf boyutu kullanınız.
Her satırbaşını, metin hizasına göre soldan 1 cm içeriden başlayınız. 1,5 satır aralığı veriniz.
Metni her iki kenara dayalı olarak hizalayınız. Makalenizin Giriş bölümünü en fazla iki
paragraf olarak yazınız. Paragraflar arasında boşluk vermeyiniz. Her bir paragraflarınızda en
az üç tümce bulunsun.
Makalenin Giriş bölümünde, neden bu çalışmaya gerek olduğu bilimsel bir dille ifade
ediniz. Ayrıca, çalışmanızın bireylere ve kurumlar açısından önemini açık ve net bir dille
açıklayınız. Giriş bölümünde okuyucunuzu, makalenin tümünü incelemeye ikna etmelisiniz.
Araştırma Sorunsalı
Başlıklara numara vermeyiniz. Alt başlıklardan önce bir boşluk veriniz. Alt başlıklardan
sonra boşluk vermeyiniz. Times New Roman yazı karakteri ve 12 punto harf boyutu kullanınız.
Her satırbaşını, metin hizasına göre soldan 1 cm içeriden başlayınız. 1,5 satır aralığı veriniz.
Metni her iki kenara dayalı olarak hizalayınız.
Çalışmanızın arka planını oluşturan ve araştırmacı olarak karşılaştığınız bilimsel
güçlükten söz ediniz. Bu güçlüğün ne olduğunu açık ve net bir dille tanımlayınız. Kısacası,
sezdiğiniz ve sizi rahatsız eden durumdan söz ediniz.
Araştırmanızın problem cümlesini, yaptığınız alanyazın taramasına göre araştırmanıza
konu olan ve sezinlediğiniz güçlüğü anlaşılabilir biçimde yapılandırınız. Probleminizi, soru
tümcesi şeklinde kurunuz. Problemin sezilmesi, tanımlanması ve araştırılmak üzere seçilmesi
yazar / yazarlara özgü olduğu için, araştırma probleminiz özgün ve biricik bir problem
olmalıdır. Ayrıca problem tümceniz, hangi değişkenlerle ne tür veri elde edileceğine ve bu
verilere hangi istatistiksel tekniklerin uygulanabileceğine de açıklık getirmelidir.
Araştırmanızın alt problemleri ise çalışmanızın genel probleminin alt alanları ile sınırlı
olmalıdır. Alt probleminizi, soru tümcesi şeklinde kurunuz.
Araştırmanızın

sınırlılıkları,

çalışmanızın

kapsamını

tanımlar.

Bu

bağlamda,

araştırmanızda yer alan etkinlikler, bu etkinliklerin süresi, gerçekleşme süreleri, kullandığınız
araştırma yöntemi, katılımcıların seçimi, vb. konuları açık ve net bir dille tanımlayınız.
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(assumptions, aksiyom) varsa, açık ve net bir şekilde

tanımlayınız. Çalışmanızın sayıltısı gerçek olduğuna ilişkin güçlü inanışlar olmasına karşın test
edilemeyen; fakat doğruluğu ve geçerli olduğu kabul edilen genel ifadelerdir. Örneğin,
çalışmanızda bir anket uyguladıysanız; katılımcılarınızın size doğru ve içten yanıt verdiğini
ifade etmeniz, araştırmanızın sayıltısıdır.
Araştırmanızda varsayım (denence, hypothesis) bulunması zorunlu değildir. Eğer
çalışmanızda denence varsa, bunlar sizin bilimsel iddianızdır. Denenceleriniz herhangi bir teste
tabi tutulmamış, doğrulanmamış ya da yanlışlanmamış geçici önermelerinizdir. Doğruluğu
bilinmeyen bu önermelerinizin, test olanaklarının bulunması zorunludur. Araştırmanızın
denencelerini bilimsel gözlemlerinizden, olayları incelemenizden, ilgili alanyazının eleştirel
olarak değerlendirdikten sonra tanımlayınız. Denencelerinizi, düz tümce olarak yazınız.
Son olaraksa, çalışmanızın bağımlı, bağımsız ve kontrol edilemeyen değişkenlerinden de
söz ediniz.
İlgili Alanyazın
Başlıklara numara vermeyiniz. Alt başlıklardan önce bir boşluk veriniz. Alt başlıklardan
sonra boşluk vermeyiniz. Times New Roman yazı karakteri ve 12 punto harf boyutu kullanınız.
Her satırbaşını, metin hizasına göre soldan 1 cm içeriden başlayınız. 1,5 satır aralığı veriniz.
Metni her iki kenara dayalı olarak hizalayınız.
İlgili alanyazın bölümünde üç temel alt başlığın bulunması gerekmektedir: Çalışmanın
Kuramsal Temelleri, Çalışmayla Doğrudan İlişkili Araştırmalar ve Çalışmayla Doğrudan
İlişkisi Olmayan Araştırmalar
Çalışmanın Kuramsal Temelleri
Araştırmanızın referans noktasını oluşturan kuram / kuramları veya model / modelleri
veya yaklaşım / yaklaşımları neden seçtiğinizin altını da çizerek okuyucunuza tanıtınız. Ayrıca
bu bağlamda seçilen kuram / kuramların veya model / modellerin veya yaklaşım / yaklaşımların
 araştırmanızın amacı ve alt amaçları ve
 araştırmanızın ölçme aracını geliştirme
arasında ki ilişkileri açık ve net bir dille anlatınız.
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Çalışmayla Doğrudan İlişkili Araştırmalar
İkinci düzey başlık - Kalın ve sola dayalı, her sözcüğün ilk harfleri büyük, Times New
Roman” yazı karakteri ve 12 punto harf boyutu. Metni her iki kenara dayalı olarak hizalayınız.
Çalışmanızla doğrudan ilişkisi olan başlıca araştırmaları açıklamalı olarak okuyucunuza
sununuz. Diğer yandan bu alan sadece arkası sıra alandaki kaynakları sıralamak değildir. Bir
kesyap çalışması yerine; analiz, sentez, değerlendirme vb gibi eleştirel düşünce
becerilerinizden yararlanarak; çalışmanızda paylaştığınız kaynakları; kendi araştırmanız
kapsamında tartışınız.
Çalışmayla Doğrudan İlişkisi Olmayan
İkinci düzey başlık - Kalın ve sola dayalı, her sözcüğün ilk harfleri büyük, Times New
Roman” yazı karakteri ve 12 punto harf boyutu. Metni her iki kenara dayalı olarak hizalayınız.
Çalışmanızla doğrudan ilişkisi olmayan ancak okuyucularınızla paylaşmada yarar
gördüğünüz başlıca araştırmaları açıklamalı olarak okuyucunuza sununuz. Diğer yandan bu
alan sadece arkası sıra alandaki kaynakları sıralamak değildir. Bir kesyap çalışması yerine;
analiz, sentez, değerlendirme vb gibi eleştirel düşünce becerilerinizden yararlanarak;
çalışmanızda paylaştığınız kaynakları; kendi araştırmanız kapsamında tartışınız.
Açıköğretim Fakültesi. Üçüncü düzey başlık – Kalın ve sola dayalı, 2. düzey başlığa
göre 1 cm içerden ve sadece ilk sözcüğün baş harfi büyük, Times New Roman” yazı karakteri
ve 12 punto harf boyutu. Araştırmalar Tablo 1’de Üniversitelerin sıralamalarına göre öğrenci
sayıları verilmiştir (Ahrefs Site Explorer ve Backlink Checker, 2014).

Tablo 1
Üniversitelerin Sıralamalarına Göre Öğrenci Sayıları (Ahrefs Site Explorer &
Backlink Checker, 2014)
Ülke

Üniversite

Öğrenci Sayısı

Lorem ipsum dolor sit amet, sea ne suas ancillae posidonium, in vix lobortis assentior.
Nec ut atqui oblique, pri erant insolens cu. Decore equidem eum ut, ius lorem dolores lucilius
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ex. Nam eius alterum in, veri feugiat molestie ut est, cum ullum petentium maiestatis et. Te pro
esse dicit (Grafik 1).

Grafik 1. Öğrenci Sayılarının Ülke Nüfusuna Oranına Göre Mega Üniversiteler (Ahrefs Site
Explorer & Backlink Checker, 2014)
Yöntem
Araştırma Modeli
Nicel araştırma modelinizi ve bu modeli neden seçtiğinizi anlatınız. Eğer çalışmanız
deneysel bir araştırmaysa neden sorusunu, tarihsel bir araştırmaysa ne idi sorusunu veya
betimsel bir araştırmaysa nedir sorusunu yanıtlamak için nasıl modellendiğini alanyazına atıfta
bulunarak açıklayınız. Araştırma modelinizi açıklarken sadece kuramsal bilgi vermek yerine,
neden bu modeli seçtiğinizi okuyucularınıza anlatınız.

Evren ve Örneklem
Araştırma alanınıza giren, obje veya bireyleri tanımlayınız. Neden bu evreni seçtiğinizi
ayrıntılarıyla açıklayınız. Çalışmanızın temsil edecek evrene ulaşmamız olanaklı olmadığında
örneklemi nasıl seçiğinizi ve örnek büyüklüğünüz hakkında yeterli bilgi veriniz. Örnekleminiz
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bireylerden oluşuyorsa, katılımcılarınıza ilişkin tüm demografik bilgileri, bu bilgilere ilişkin
tabloları da bu başlık altında okuyucunuza sununuz.

Veri Toplama Araçları
Araştırmanız için verilerinizi hangi araçlarla toplayacağınızı açıklayınız. Söz konusu bu
veri toplama araç / araçlarının geçerlik ve güvenirlik çalışmalarına ilişkin gerekli bilgileri
okuyucularınıza sununuz.
Veri Toplama Süreci
Araştırmanız için verileri ne zaman, nerede ve nasıl topladığınıza ilişkin ayrıntılı
bilgileri okuyucularınıza sununuz.

Veri Analizi
Araştırmanız için toplandığınız bilgi veya verileri hangi istatistiksel teknik(lerle)
incelendiğinizi ve analiz sürecini ayrıntılarıyla açıklayınız.

Etik Konular
Bu alt bölümde iki temel konuyu ele alınız: Araştırmacı sorumluluğu ve katılımcı hakları.
Araştırmacı

sorumluluğunda

araştırmanızı

katılımcılara

nasıl

duyurduğunuzu,

katılımcılarınıza çalışmanızın amacını ve onların rollerini nasıl anlattığınızı, araştırmanızı
katılımcı haklarını koruma konusunda nasıl tasarladığınızı, vb. konularını açıklayınız.
Katılımcı hakları konusunda da katılımcılarımızın kimliklilerini nasıl gizli tuttuğunuzu,
katılımda gönüllük ilkesini nasıl sağladığınızı, araştırma sonuçlarını katılımcılarınıza nasıl
ulaştırdığınızı, katılımcılarınızdan elde ettiğiniz verileri nasıl sakladığınızı, katılımcılarınızla
nasıl iletişim kurduğunuzu, vb. konuları açıklayınız.
Araştırmanın Güçlü Sınırlı Yönleri
Çalışmanızın yönteminden kaynaklanan güçlü ve sınırlı yönlerini, ayrıntılı olarak
okuyucularınıza açıklayınız.
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Bulgular ve Yorumlar
Times New Roman yazı karakteri ve 12 punto harf boyutu kullanınız. Her satırbaşını,
metin hizasına göre soldan 1 cm içeriden başlayınız. 1,5 satır aralığı veriniz. Metni her iki
kenara dayalı olarak hizalayınız.
Bu bölümde araştırdığınız probleme bulunan olası çözümü okuyucularınıza sununuz.
Bulgularınız, sizin konunuzla ilgili tartışmalarda kullandığınız kanıtlarınızdır. Bu nedenle,
probleminizin çözümü için bulgularınızı yorumlamanız ve farklı bakış açıları çerçevesinde ele
almanız gerekir. Çalışmanızın bulguları, geçerli ve güvenilir olgular (facts) ve sizin
yorumlamanızla bütünleştirilmiş olmalıdır. Bulgularınızı
 ilgili alanyazınla sürekli ilişkilendirerek ve
 önceden geliştirdiğiniz denenceler (varsayımlar) çerçevesinde yorumlayınız.
Araştırmacı olarak, bulmak istediğinizi değil, bulduğunuzu sunmak ve savunmalısınız.
Yaptığınız

çalışma

sonucunda

denencelerinizi

çürütülebilirsiniz;

ancak,

bu

sizi

telaşlandırmasın, veri analizi sonucunda elde ettiğiniz bulgular ne olursa olsun, bunu
okuyucularınıza sunmalısınız.
Sonuçlar
Yazınızın bir Sonuç bölümü mutlaka olmalıdır. Times New Roman yazı karakteri ve 12
punto harf boyutu kullanınız. Her satırbaşını, metin hizasına göre soldan 1 cm içeriden
başlayınız. 1,5 satır aralığı veriniz. Metni her iki kenara dayalı olarak hizalayınız.
Makalenizi Sonuç bölümü en fazla iki paragraftan oluşmalıdır. Makalenizin Sonuç
bölümünde, tartıştığımız konuya ilişkin kendi görüşlerinizi açık ve net bir dille açıklayınız.
Öneriler
Yazınızın bir Öneriler bölümü mutlaka olmalıdır. Times New Roman yazı karakteri ve
12 punto harf boyutu kullanınız. Her satırbaşını, metin hizasına göre soldan 1 cm içeriden
başlayınız. 1,5 satır aralığı veriniz. Metni her iki kenara dayalı olarak hizalayınız.
Makalenizin Öneriler bölümünde, gelecekte yapılacak çalışmalara ilişkin, kendi
düşüncelerinizi açık ve net bir dille açıklayınız
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Yazarlar Hakkında
Yazarın Adı YAZARIN SOYADI
Yazarlar Hakkında başlığını, yeni bir sayfada veriniz. Yazarlar Hakkında başlığını kalın,
ortalı ve ilk harfleri büyük olacak şekilde yazınız. Makaledeki her bir yazarın güncel ve
ortalama 2,5 x 2,5 cm. boyutunda sola dayalı fotoğrafını veriniz. Fotoğrafınız boyunca,
kendinize ilişkin 100 sözcüklük bir tanıtım bilgisi veriniz. Kendinize ilişkin bilgileri Times
New Roman yazı karakteri, 10 punto, 1,5 satır arası ve her iki kenara dayalı olarak veriniz.
Kendinize ilişkin bilgilerde doğum yeri ve doğum yılınızdan söz etmeyiniz. Kendinize ilişkin bilgilerde, sadece,
çalıştığınız kurum ve çalışma yılınız, mezun olduğunuz lisans, varsa lisansüstü eğitiminiz ve çalışma
alanlarınızdan söz ediniz.
Posta adresi:
Tel (İş):
GSM:
Eposta:
URL:

+90
+90
Geçerli bir eposta adresi olmalı
http://
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