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Özet 

Bu bölümde özet yer almalıdır. Özet, 300-350 kelime arasında olmalıdır. Özet, çalışmanın 

amacını, yöntemini ve bulguların içermelidir. Times New Roman, 12 punto, 1.5 satır aralığı 

ve siyah olarak yazılmalıdır. Özet kısmı en az 300 en fazla 350 kelime olmalıdır. Herhangi bir 

resim, figür, şekil grafik vb. öge yer almamalıdır. Paragraf her iki yana yaslı olarak 

hizalanmalıdır. Bu bölümde özet yer almalıdır. Özet, 300-350 kelime arasında olmalıdır. 

Özet, çalışmanın amacını, yöntemini ve bulguların içermelidir. Bu bölümde özet yer 

almalıdır. Özet, 300-350 kelime arasında olmalıdır. Özet, çalışmanın amacını, yöntemini ve 

bulguların içermelidir. Times New Roman, 12 punto, 1.5 satır aralığı ve siyah olarak 

yazılmalıdır. Özet kısmı en az 300 en fazla 350 kelime olmalıdır. Herhangi bir resim, figür, 

şekil grafik vb. öge yer almamalıdır. Paragraf her iki yana yaslı olarak hizalanmalıdır. Bu 

bölümde özet yer almalıdır. Özet, 300-350 kelime arasında olmalıdır. Özet, çalışmanın 

amacını, yöntemini ve bulguların içermelidir. 
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Giriş 

Bu bölümde giriş, kuramsal çerçeve, alan yazın taraması, araştırmanın önemi, 

araştırmanın amacı ve araştırma soruları yer almalıdır. Bu bölümde giriş, kuramsal çerçeve, 

alan yazın taraması, araştırmanın önemi, araştırmanın amacı ve araştırma soruları yer 

alacaktır. Bu bölümde giriş, kuramsal çerçeve, alan yazın taraması, araştırmanın önemi, 

araştırmanın amacı ve araştırma soruları yer almalıdır. Bu bölümde giriş, kuramsal çerçeve, 

alan yazın taraması, araştırmanın önemi, araştırmanın amacı ve araştırma soruları yer 

alacaktır. Bu bölümde giriş, kuramsal çerçeve, alan yazın taraması, araştırmanın önemi, 

araştırmanın amacı ve araştırma soruları yer almalıdır. Bu bölümde giriş, kuramsal çerçeve, 

alan yazın taraması, araştırmanın önemi, araştırmanın amacı ve araştırma soruları yer 

alacaktır. Bu bölümde giriş, kuramsal çerçeve, alan yazın taraması, araştırmanın önemi, 

araştırmanın amacı ve araştırma soruları yer almalıdır. Bu bölümde giriş, kuramsal çerçeve, 

alan yazın taraması, araştırmanın önemi, araştırmanın amacı ve araştırma soruları yer 

alacaktır. Bu bölümde giriş, kuramsal çerçeve, alan yazın taraması, araştırmanın önemi, 

araştırmanın amacı ve araştırma soruları yer almalıdır. Bu bölümde giriş, kuramsal çerçeve, 

alan yazın taraması, araştırmanın önemi, araştırmanın amacı ve araştırma soruları yer 

alacaktır.  

Yöntem 

Bu bölümde araştırmanın yöntemi açıklanacaktır. Araştırmanın deseni, katılımcılar, 

veri toplama araçları, veri analizi yöntemleri bu bölümde yer almalıdır. Bu bölümde 

araştırmanın yöntemi açıklanacaktır. Araştırmanın deseni, katılımcılar, veri toplama araçları, 

veri analizi yöntemleri bu bölümde yer almalıdır. Bu bölümde araştırmanın yöntemi 

açıklanacaktır. Araştırmanın deseni, katılımcılar, veri toplama araçları, veri analizi yöntemleri 

bu bölümde yer almalıdır. Bu bölümde araştırmanın yöntemi açıklanacaktır. Araştırmanın 

deseni, katılımcılar, veri toplama araçları, veri analizi yöntemleri bu bölümde yer almalıdır. 

Bu bölümde araştırmanın yöntemi açıklanacaktır. Araştırmanın deseni, katılımcılar, veri 

toplama araçları, veri analizi yöntemleri bu bölümde yer almalıdır.  

Bulgular 

Bu bölümde araştırmanın bulguları yer alacaktır. Bu bölümde araştırmanın bulguları 

yer alacaktır. Bu bölümde araştırmanın bulguları yer alacaktır. Bu bölümde araştırmanın 

bulguları yer alacaktır. Bu bölümde araştırmanın bulguları yer alacaktır. Bu bölümde 

araştırmanın bulguları yer alacaktır. Bu bölümde araştırmanın bulguları yer alacaktır. Bu 



bölümde araştırmanın bulguları yer alacaktır. Bu bölümde araştırmanın bulguları yer 

alacaktır. Bu bölümde araştırmanın bulguları yer alacaktır. Bu bölümde araştırmanın bulguları 

yer alacaktır. Bu bölümde araştırmanın bulguları yer alacaktır. Bu bölümde araştırmanın 

bulguları yer alacaktır. Bu bölümde araştırmanın bulguları yer alacaktır.  

Kullanılacak tabloların formatı aşağıdaki gibi olmalıdır.  

Tablo 1: Tablo Adı 

Model no. Model Adı X Y Z 

1 xxxxx 7,77 2,44 5,84 

2 xxxxx 7,10 3,12 4,92 

3 xxxxx 7,03 3,17 4,93 

4 xxxxx 6.92 1,19 5,07 

5 xxxxx 7,41 2,98 5,14 

 

Kullanılacak şekillerin formatı aşağıdaki gibi olmalıdır: 

 

Şekil 1: Şekil Adı 

 

Tartışma ve Sonuç 

Bu bölümde tartışma ve sonuç yer alacaktır. Tartışma, sonuç ve öneriler bu bölümde 

yer alacaktır. Bu bölümde tartışma ve sonuç yer alacaktır. Tartışma, sonuç ve öneriler bu 

bölümde yer alacaktır. Bu bölümde tartışma ve sonuç yer alacaktır. Tartışma, sonuç ve 

öneriler bu bölümde yer alacaktır. Bu bölümde tartışma ve sonuç yer alacaktır. Tartışma, 

sonuç ve öneriler bu bölümde yer alacaktır. Bu bölümde tartışma ve sonuç yer alacaktır. 

Tartışma, sonuç ve öneriler bu bölümde yer alacaktır. Bu bölümde tartışma ve sonuç yer 

alacaktır. Tartışma, sonuç ve öneriler bu bölümde yer alacaktır. Bu bölümde tartışma ve sonuç 

yer alacaktır. Tartışma, sonuç ve öneriler bu bölümde yer alacaktır. Bu bölümde tartışma ve 

sonuç yer alacaktır. Tartışma, sonuç ve öneriler bu bölümde yer alacaktır.  
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