
 

ALAN ARAŞTIRMASI İÇEREN ÇALIŞMALAR  

TAM METİN YAZIM FORMATI 

 

Aşağıda verilen tam metin yazım formatı, çalışmayı genel hatları ile 

anlatan, okuyucuya ayrıntılı olmasa da ana hatları ile araştırma tasarımı 

hakkında bir bilgi vermek üzere hazırlanmıştır. Kelime sayısı kaynakça, 

şekil, resim, grafik, tablo hariç 1500-2500 arası olmalıdır. Bu konudaki 

tolerans payı +%20'dir.   Amaç, çalışmayı ana hatları ile okuyucunun kav-

ramasını sağlamaktır.  

Kongrede sunulmak üzere gönderilen çalışmalarda kelime sayısının kı-

sıtlanmasının pratik açıdan bir takım sebepleri bulunmaktadır. Birincisi, 

metinde gereksiz uzatmalara gidilmesini önlemektir. İkincisi, kongre ki-

tabının basım maliyetlerini düşürmek, böylece kaynakların etkin kullanı-

mına katkıda bulunarak çevre duyarlılığı sergilemektir. Üçüncüsü, kongre 

kitabının kullanılışlılığını iyileştirmektir. Dördüncüsü ve belki de en 

önemlisi, ulusal kongre bildirilerinin akademik teşvik kapsamında olma-

masının (!) yarattığı dezavantajı, metni kongrede yapılan eleştirileri de 

dikkate alıp genişleterek ve daha iyi hale getirerek makale yapılması için 

akademisyenlerimizi teşvik etmektir. Beşincisi, önce bildiri, (yapılabili-

yorsa) ardından makale olarak yayımlanan çalışmaların “turizm” alanımı-

zın literatür zenginliğine katkıda bulunmaktır. Altıncısı ve sonuncusu ise, 

önce bildiri, (yapılabiliyorsa) ardından makale olarak yayımlanması yo-

luyla niteliksel iyileştirmeye katkıda bulunmaktır.  

Turizm alanına katkıda bulunmak isteyen akademisyenlerimizi, böyle 

bir yaklaşımı benimsemelerini tavsiye ediyoruz. 

      Ulusal Turizm Kongreleri 

      Danışma Kurulu 

 

Bildiriler için web sitesindeki örnek gibi "Kapak Sayfası" hazır-

lanmalıdır.  

Başlık: [Büyük harf, koyu, ortalı] Kısa öz ve çalışmayı yansıtacak şe-

kilde olmalıdır.  Mümkünse 8-10 kelime olmalı, 15 kelimeyi aşmamalıdır. 

ÖZET: [Büyük harf, koyu, 0,5 cm içeriden] (En fazla 200 kelime) Ça-

lışmanın özeti yazılırken; bir-iki cümle ile konunun ne olduğu belirtildik-

ten sonra, araştırma amacının ne olduğu yazılmalıdır. Araştırmada kulla-

nılan kavram ve değişkenlerin nasıl ölçüldüğü, örnekleme tekniği ve veri-

nin toplandığı kitle (evren), verilerin nerede, nasıl toplandığı ve analiz 

edildiği belirtilmelidir. Buna ilaveten araştırmanın temel bulguları ve yan-

sımaları-öneriler (ne anlama geldiği) açıklanmalıdır. 
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Anahtar Kelimeler: Çalışmanın içeriğini yansıtacak şekilde, en fazla 

5 adet kelime olmalıdır. 3-4 kelimeden oluşan nitelemeli “anahtar kelime” 

verme yaklaşımı sergilenmemelidir. 

1.GİRİŞ: [Büyük harf, koyu, 0,5 cm içeriden] (En fazla 300 kelime) 

Konunun ne olduğu, genelden özele indirgenir (araştırma değişkenleri, 

anlatım içerisinde yer alır). Girişin son paragrafında araştırma problemine 

ve araştırmanın amacına çok kısa değinilebilir.  

Çalışmanın amacı yazılırken, NEYİN NEDEN yapıldığı üzerine odak-

lanılmalıdır. Çalışmanın amacı, sorular ve/veya hipotezler şeklinde sunu-

labilir. Her iki durumda da, ifadelerin açık, anlaşılır, değişkenlerinin 

ve/veya kavramlarının açık ve net olmasında yarar vardır. Araştırmanın 

hangi alanlara katkı sağlayacağı, ne düzeyde katkı sağlayacağı, ne kadar 

değerli olduğu, ne kadar anlamlı olduğu, kim/kimler için önemli olduğu, 

literatüre nasıl bir katkı sağladığı, uygulama açısından ne anlama geldiği 

gibi sorular düşünülerek çalışmanın NEDEN yapıldığına yanıt aranabilir. 

[En az üç paragraf yazılmalıdır.] 

2.LİTERATÜR (KAVRAMSAL / KURAMSAL ÇERÇEVE): [Bü-

yük harf, koyu, 0,5 cm içeriden]  (En fazla 500 kelime) Bu kısımda, özel-

likle çalışma konusu ve amacıyla ilişkili doğrudan olan çalışmalar özet-

lenmeli ve yapılan çalışmanın bu anlamda niçin önemli / anlamlı olduğu, 

hangi boşluğu dolduracağı, ilave hangi katkıyı sağlayabileceği net olarak 

açıklanmalıdır.  

Literatür taramasından çıkacak araştırma problemi veya bilgi eksikli-

ğine binaen araştırmanın amacı tekrar edilir ve hipotezler ve/veya araş-

tırma soruları verilir. Hipotezlerin, mantıksal bir önerme olduğu, geniş 

zaman kipinde ve “…..ilişkinin/farklılığın vb. varlığı” üzerine kurulması 

gerektiği hatırdan çıkarılmamalıdır. Hipotez, araştırmacının araştırma 

sorularına önceden verilen, teori ve literatüre dayandırılan bir tür cevaptır. 

Hipotezler için yeterli kuramsal açıklama ve literatür desteği de mutlaka 

sağlanmalıdır. Başka bir anlatımla, hipotezler teorik olarak ve literatürden 

de yararlanılarak gerekçelendirilmelidir. Yeterli gerekçenin sunulamadığı 

durumlarda, araştırma sorularına başvurmak bir çözüm yolu olarak düşü-

nülebilir. Hipotezlerin yer alması durumunda, her hipotez için en fazla 

50-60 kelimelik “daraltılmış gerekçe” sunulmalıdır.  

3.YÖNTEM: [Büyük harf, koyu, 0,5 cm içeriden]  (En fazla 200 ke-

lime) Çalışmanın yöntemi kısmında aşağıdaki hususlar, belli bir akış için-

de, elden geldiğince kısa cümleler ve fazla kelime kullanmadan anlatılma-

lıdır. 
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Öncelikle araştırmanın modeli (deneme-tarama; tarama tekil veya 

ilişkisel tarama) ve amacı bakımından araştırmanın türü (keşifsel, betim-

sel, nedensel), model ve türün referanslı açıklaması yapılmadan belirtil-

melidir. 

Araştırmada kullanılan kavramlar ve değişkenlerin nasıl ölçüldüğü, ev-

ren, çalışma evreni, örnekleme tekniği ve veri toplama aracı kısaca açık-

lanmalıdır. Veri toplama aracının nerede, ne zaman, nasıl uygulandığı 

(temas yöntemi) belirtilmelidir.  

Veri toplama tekniği, anket ise soru sayısı, kullanılan ölçeklerin madde 

sayısı ve cevap (tepki) kategorileri referanslarıyla birlikte verilmelidir. 

Görüşme ise, görüşmenin türü ve kaç soru olduğu belirtilmelidir. Gözlem 

veya deney ise türü ve hangi davranışın nasıl bir ortamda gözlemlendiği 

veya nasıl bir deney yapıldığı açıklanmalıdır. Veri toplama tekniklerinin 

referanslı açıklaması yapılmamalıdır. Toplanan verilerin nasıl analiz edil-

diği, analiz tekniğinin referanslı açıklaması yapılmadan sunulmalıdır 

4.BULGULAR ve TARTIŞMA: [Büyük harf, koyu, 0,5 cm içeriden]  

(En fazla 500 kelime) Araştırmanın bulguları, elden geldiğince açık, anla-

şılır, kısa ifadelerle sunulmalıdır. Elden geldiğince en gerekliler dışında 

tablo, grafik ve şekiller kullanılmamalıdır.  

5.SONUÇ ve ÖNERİLER: [Büyük harf, koyu, 0,5 cm içeriden]  (en 

fazla 500 kelime): Bu kısmında; bulgular yorumlanmalıdır. Yorumun öz-

nel olduğu gerçeği hatırdan çıkarılmadan, söz konusu yorumların literatür 

dikkate alınarak yapılmasının daha iyi olduğu bilinmelidir. Genişletilmiş 

özette; üç veya dört alt başlık altında sonuç kaleme alınabilir.  

Kuramsal Çıkarımlar: Bulgular, mevcut kuram ve literatür ışığında 

tartışılır, benzerlik ve farklılıklar üzerinde durulur, bunun nedenleri üze-

rinde düşünülebilir, bilime katkısı değerlendirilebilir.  

(Varsa) Yöntemsel Çıkarımlar: Eğer çalışma farklı bir yöntemle ya-

pılmış ve bu da bilim camiası için önem arz ediyorsa, bunlar açıklanabilir 

veya daha önce kullanılan yöntemlere ilişkin bir eleştiri ve/veya katkı 

varsa burada sunulabilir. 

Uygulamaya Dönük Çıkarımlar: Bulguların, pratik açısından önemi 

nedir? Uygulamacılar için neler önerilebilir? Bu çerçevede bir tartışma 

yapılmalıdır. İstatistiksel anlamlılık, her şey anlamına gelmeyebilir, yapı-

lan işlemin pratik anlamlılığı göz ardı edilmeden, istatistiksel anlamlılık 

değerlendirilebilmeli veya yorumlanabilmelidir. 

Akademik Öneriler: Akademik öneriler, araştırmanın sınırlamaları 

(kısıtları) dikkate alınarak yapılmalıdır. Bu öneriler, sizden sonra ay-



4 

nı/benzer araştırma yapacaklara tavsiyeleri içermelidir. Öneriler, araştır-

ma sonuçları ile tutarlı olmalıdır. Araştırma yapılmadan da yapılabilecek 

önerilerden kaçınılmalıdır. 

KAYNAKÇA [Büyük harf, koyu, 0,5 cm içeriden]   

Metinde atıf verilen tüm kaynaklar, KAYNAKÇA başlığı altında top-

lanır. Atıf verme ve kaynakça düzenlemede APA kuralları geçerlidir. Atıf 

verme konusunda web sayfasını inceleyiniz.  

DİĞER ÖNERİLER 

Alanın kullandığı kavramlar tercih edilmeli ve anlatım, elden geldiğin-

ce sade ve anlaşılır olmalıdır. Bu amaçla kısa cümle kurmak, temel yazım 

ilkesi olmalıdır. Uzun cümleler, anlaşılırlığı azalttığı gibi, okuyucunun 

sıkılmasına da yol açar. 

Bir cümlelik paragraf yapılmamalıdır. Paragrafın en az iki cümle ol-

ması gerektiği unutulmamalıdır. Paragrafta belli bir fikrin sunulduğu unu-

tulmamalıdır. Paragraf, farklı fikirlerin bir bileşkesi olmamalıdır. İdeal bir 

paragraf 8-10 satır olabilir. Daha uzunu, sıkılganlığa yol açabilir. Parag-

raflar arası geçiş iyi sağlanmalıdır. Bir önceki paragrafın ana fikri veya 

son cümlesi ile bir bağ kurup, sonraki paragrafa başlangıç yapmak, pratik 

bir yol olabilir. 

Paragraflara “bu”, “buna karşın”, “bununla birlikte”, “öte yandan”, 

“ancak”, “diğer taraftan” gibi bağlaçlarla başlanılmamalıdır. Paragrafın 

ilk cümlesi içinde “ise” ve dahi anlamına gelecek “de/da” (mümkünse) 

geçmemelidir. Paragraf rakam ile başlamamalıdır. 
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SAYFA DÜZENLEMESİ 

AŞAĞIDA GÖSTERİLDİĞİ GİBİ OLMALIDIR. 

 

Yazı karakteri: Times New Roman   

Punto büyüklüğü: 12 

Girinti  Sol: 0   Sağ:0   İlk satır: 0,5 satır 

Aralık Önce: 0,6 satır  Sonra: 0 Satır aralığı: 1 
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