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Makale Kontrol Formu
(Lütfen Bu Formu Doldurup Altını İmzalayınız)
Makalenin Adı :……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….………………...............
Yazar(lar) ………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………
……………………….…………………………………………..........................................
Alan Anahtar Kelimeleri (Örn. fen eğitimi, öğretmen yetiştirme): ..............................
……………………………………………………………………………………………..
Bu makale daha önce hiçbir yerde yayınlanmamıştır.
Bu makale daha önce değerlendirilmek üzere hiçbir dergiye gönderilmemiştir.
Makalenin yazım dili Türkçe/İngilizcedir.
Makale hazırlama şablonu kullanıldı.
Makale MS Word programında (PC) Times New Roman 10 punto ile 1 satır
aralıklı, paragraflar arasında bir boşluk ve 2.5 cm’lik kenar boşlukları bırakılarak,
16.5 cm genişliğinde ve 24 cm yüksekliğinde özel kağıt boyutu ile tek sütun
halinde yazılmıştır.
Çalışma arşiv belgesi, şekil, grafik, fotoğraf, kaynaklar, summary ve ekler
dâhil, 20 sayfayı geçmemektedir.
Yazar(lar)ın açık adı küçük harf, soyadı büyük harf olmak üzere, 12 punto
büyüklüğünde, başlık altında ortalı ve Times New Roman yazı karakteri ile
yazılmıştır. Yazar isimlerinin sonuna “*” işareti konularak Yazar(lar)’ın unvanı
ile birlikte kurumları ve e-posta adresi sayfanın altında dipnot olarak
bulunmaktadır.
Türkçe başlık, Özetten önce ve İngilizce başlık da Abstract’tan önce
yazılmıştır. Başlık 14 punto, Times New Roman, ortalı, koyu, tek satır aralıklı,
sadece sözcük baş harfleri büyük, metne uygun, kısa ve açık olarak yazılmıştır.
Özet ve Abstact bölümlerinin her biri 9 punto Times New Roman, tek satır
aralıklı, tek paragraf olarak yazılmış ve 150 kelimeyi geçmemektedir.
Anahtar Sözcükler 9 punto, tek satır aralıklı ve en az 3, en fazla 6 kelimedir.
Ana metinin tamamı 10 punto, tek satır aralıklı ve Times New Roman yazı
karakteri ile yazılmıştır.
Paragraflar içeriden başlamamış, paragraf aralarına bir satır boşluk bırakılmış
ve her paragraf en az iki cümleden oluşmaktadır.
Eserin ana başlıkları (Giriş, Yöntem, Bulgular ve Yorum, Tartışma, Sonuç ve
Öneriler, Kaynakça, Summary) 10 punto, tek satır aralıklı, ortalı ve Times New
Roman yazı karakteri ile yazılmıştır. Numaralandırma yapılmamıştır.
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Alt başlıklar (metin içindeki ana va da alt başlıklar, Araştırmanın Amacı,
Çalışma Grubu (Evren, Örneklem), Veri Toplama Aracı, Veri Toplama Süreci,
Verilerin Analizi vb.) 10 punto, sola yaslı, ilk harfleri büyük, kalın ve Times New
Roman yazı karakteri ile yazılmıştır. İkinci düzey alt başlıklar ise, ilk harfleri
büyük, eğik ve kalın yazılmıştır. Alt başlıklarda numaralandırma yapılmamıştır.
Tablo ve şekiller metin içine yerleştirilmiştir.
Tablo ve şekillere sıra ile numara verilmiş ve başlıkları yazılmıştır.
Tablo başlığı tablonun üstünde, tablo numarası düzgün ve açık tonda; tablo adı,
sözcüklerin ilk harfleri büyük, sonrakiler küçük ve italik olacak şekilde
yazılmıştır.
Şekil başlığı ise şeklin altında, şekil numarası italik ve açık; şekil adı, sözcüğün
ilk harfleri büyük, diğerleri küçük, normal karakterde ve açık tondadır.
Tablolar APA stiline uygun olarak yapılmıştır. Tabloda dikey çizgiler yoktur,
yatay çizgilerde başlık alt ve üstü, tablo altı çizgiler mevcuttur.
Yazar notları, ilk sayfa olan özet ve abstractın bulunduğu sayfada dipnota
yazılmıştır. Çalışma bir tez çalışmasından özetlenmiş ise ya da çalışmayı
destekleyen kurum(lar) var ise bu bölümde belirtilmiştir.
Metin içinde gösterilen bütün kaynaklar, “Kaynaklar” listesinde yer almaktadır.
Kaynaklar alfabetik sıraya göre verilmiştir.
Kaynakların tamamı 9 punto, tek satır aralıklı, 1,25 cm askılı ve Times New
Roman yazı karakteri ile yazılmıştır.
Kaynakça gösteriminde APA sitili kullanılmıştır.
Summary yeni bir sayfadan başlamaktadır. Kaynaklar listesinden sonra
yazılmıştır. 750-1000 kelime arasındadır. Giriş, yöntem, bulgular, sonuç ve
tartışma bölümlerini ve başlıklarını içermektedir. Alt başlık içermemektedir.
Ekler yeni bir sayfadan başlamaktadır. Yazar(lar) tarafından eserin ekine
konulması gerektiği düşünülen ölçek, örnek vs. bu bölümde yer almaktadır.

Ünvanı

Adı Soyadı

Hakem Önerisi
Üniversite

e-posta
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Telif Hakkı Devir Sözleşmesi
Yukarıda başlığı ve yazar(ları) belirtilmiş olan esere ilişkin olarak Ahi Evran
Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Genel Yayın Kurulu’na
ulaşıncaya kadar, hiçbir sorumluluk taşımadığını kabul ederiz.
Ayrıca sunduğumuz eserin orijinal olduğunu, herhangi bir başka dergide
yayınlanmak üzere verilmediğini, daha önce yayınlanmadığını; eğer, tümüyle ya
da bir bölümü yayınlandı ise yukarıda adı geçen dergide yayınlanabilmesi için
gerekli her türlü iznin alındığını ve orijinal telif hakkı devir formu ile birlikte Ahi
Evran Üniversitesi, Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Genel Yayın
Kurulu’na gönderildiğini garanti ederiz. Bu eserin telif hakkından feragat etmeyi
kabul ederek, sorumluluğu üstlenir ve imza ederiz.
Bu vesileyle eserin telif hakkı, Ahi Evran üniversitesi, Kırşehir Eğitim
Fakültesi Dergisi (KEFAD) Genel yayın Kurulu’na devredilmiş ve eserin
yayınlanabilmesi konusunda yetkili kılınmıştır. Bununla birlikte yazar(lar)ın
aşağıdaki hakları saklıdır.
1. Telif hakkı dışında kalan patent vb. bütün tescil haklar,
2. Yazar(lar)ın gelecekteki kitaplar ve dersler gibi çalışmalarda, makalenin
tümü ya da bir bölümü ücret ödenmeksizin kullanmak hakkı,
3. Makaleyi satmamak koşuluyla kendi amaçları için çoğaltma hakkı.
NOT: Aşağıdaki bütün durumlarda, eserin Ahi Evran Üniversitesi, Kırşehir
Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Genel yayın Kurulu tarafından
yayınlandığına dair tam olarak referans verilmelidir.
Makalenin birden fazla yazarı olması durumunda, bu belge tüm yazarlar
tarafında ayrı ayrı imza edilmiştir.
Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi Editörler Kurulu tarafından yapılan ön değerlendirme
esnasında kontrol edilen hususları içeren sayfayı okuduğumu, bu sayfada yer alan tüm kural
ve usullere uygun olarak başvuruda bulunduğumu, makalemin sözkonusu kriterlere uygun
olarak hazırlanmamış olması durumunda tarafıma bilgi verilerek bilimsel değerlendirmeye
alınmayacağını bildiğimi kabul ve taahhüt ederim.
Yazar(lar) tarafından imzalanmak üzere;
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