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Sayfa kenar boşlukları:  
 
Üst : 3 cm 
Alt:  3 cm 
Sol:  3 cm 
Sağ: 3 cm 
Bütün makale Times New Roman karakter tipinde yazılmalıdır. Başka bir yazı tipi 
kullanılmamalıdır 
 
MAKALENİN TÜRKÇE BAŞLIĞI (12 Punto, kalın, Sola hizalı, büyük harf, paragraflar 
arası aralık: önce-sonra 6nk ) 

Bir boşluk 
Yazar Ad SOYAD* 

(Yazar ad ve soyadı12 punto, kalın, aralık: önce-sonra 6nk, sağa yanaşık, yıldız dipnot 
verilerek aşağıya kurum bilgileri yazılır, ilk yükleme sırasında kesinlikle isim eklenmez, 

makale kabul edilirse son düzeltmelerde isim, kurum ve Orcid ID bilgileri eklenir) 

Öz (12 punto, kalın ve ilk harfi büyük sonrası küçük harf, sola hizalı) 
Özet metni 12 punto, tek satır aralığı, paragraf aralık önce-sonra: 6nk olacak şekilde iki 
yana yaslı yazılacak. Paragraf başında boşluk bırakılmayacak 
Anahtar Kelimeler: (12 punto, kalın ve ilk harf büyük sonrası küçük harf, sola 
hizalı) 

MAKALENİN İNGİLİZCE BAŞLIĞI (12 Punto, kalın, sola hizalı, büyük harfle) 

Abstract (12 punto, kalın ve ilk harf büyük sonrası küçük harfler ile sola hizalı) 
İngilizce özet metni 12 punto, tek satır aralığı, aralık önce-sonra: 6nk olacak şekilde iki 
yana yaslı yazılacak, paragraf başında boşluk bırakılmayacak 
Keywords: (12 punto, kalın ve küçük harf, sola hizalı) 

GİRİŞ (12 punto, kalın ve büyük harfler ile) 
Makalelerde giriş ve sonuç bölümlerinin olması öncelenmektedir. Giriş ve sonuç 
bölümleri herhangi bir sayı veya harf ile maddelenmeyecektir 
Makale metni 12 punto, tek satır aralığı, aralık önce-sonra: 6nk olacak şekilde iki 
yana yaslı yazılacak, paragraf girintisi kullanılmayacaktır 
 
 
1. Ara Başlık: (Ara başlıklar ilk harfi büyük ve kalın şekilde yazılacak, sayılar ile 

numaralandırılacaktır. Harf ile maddelendirilen çalışmalar kabul 
edilmemekte düzeltme için iade edilmektedir.) 

1.2. Ara Başlık: Bütün ara başlıkların bu örnekte olduğu gibi 
numaralandırılması gerekmektedir. 

 
SONUÇ (12 punto, kalın ve büyük harfler ile) 
 

                                                
* Kurum ve iletişim bilgileri  (10 punto ve iki yana yaslı halde yazılacak) 
(Dipnot metinleri 10 punto ve ikiyana yaslı şekilde yazılacaktır) 
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KAYNAKÇA (12 punto, kalın ve büyük harfler ile) 
 
www.esarkiyat.com sitesinde bulunan yazım kurallarına uygun yazılmalıdır. 
Makaleler öncelikle şekilsel inceleyeme tabi tutulacak sonra hakem incelemesine 
gönderilecektir. 
 
 
EKLER (12 punto, kalın ve küçük harfler ile) 
 
 
 
 
 

 
 


