
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 

I. SANAT MAKALELERİ YARIŞMASI 

YAZIM KILAVUZU 

 

Genel Biçimsel Özellikler 

Makaleler, bilgisayar ortamında A4 boyutlarında (21cm x 29.7cm) olarak 

hazırlanmalıdır. Dijital ortamda kabul edilecektir. 

Makale ortalama 5000-10000 kelimeden oluşmalıdır. 

 Kâğıt Kullanım Alanı 

Makale yazımında her sayfanın sol kenarında 4 cm, diğer kenarlarda ise 2,5 cm boşluk 

bırakılmalıdır. Metin alanının dışında yalnızca sayfa numarası yer alabilir. Tüm bölüm 

başlıkları (özetler, makale metni, kaynaklar vb.) ilk sayfanın üst kenarından 6 cm aşağıdan 

başlamalıdır. 

Paragraflar 

Metin, soldan ve sağdan hizalanarak (iki yana yaslı) yazılmalıdır. Paragraflar 1,5 cm 

içeriden başlamalı; paragraflar arasında önce 6nk, sonra 0nk aralık bırakılmalıdır. Bölüm 

başlığı altındaki paragraf sayısı anlatım kurgusuna bağlı olarak değişebilmektedir. Ancak 

paragraflar, en az üç cümleden oluşmalı; yeni sayfaya geçerken paragrafın bölünmesi 

durumunda da sayfa sonunda tek cümle kalmamasına dikkat edilmelidir. 

Yazı Karakteri ve Boyutu 

Makale yazımında -farklılığı belirtilmediği sürece- tüm metinler için kullanılacak yazı 

karakteri (sayfa numarası dâhil) 12 punto olup yazı tipi ise “Times New Roman”dır. Ancak 

metin içi bloklanmış alıntılarda yazı karakteri 10 punto olacaktır. Ayrıca metin içerisinde veya 

eklerde yer alacak tabloların başlıkları Times New Roman 12 punto ile, tablo içi ise Times New 

Roman 10 punto ile yazılmalıdır. 

Satır Aralığı 

Bu yönergede; metin, başlık gibi unsurların birbirinden ayrılması ve estetik bir yazılı 

sunumun sağlanabilmesi açısından makalenin farklı bölümlerinde farklı satır aralıkları ve 

boşlukların kullanılması önerilmektedir: 



a. Makaledeki Türkçe ve İngilizce özet, simgeler ve kısaltmalar, dipnotlar ya da 

bloklanmış alıntılar, her türden dizinler, kaynakların yazımında 1 satır aralığı uygulanmalıdır. 

Bunların dışında, makalenin diğer bölümleri 1,5 satır aralığı ile yazılmalıdır. 

b. Bir alt bölümün son satırı ile bir sonraki alt bölüm başlığı arasında 1 aralık boşluk 

(1,5 satır aralığı) bırakılmalıdır. Ancak makaledeki metin bölüm başlıkları ile alt bölüm 

başlıkları bir satıra sığmıyorsa 1 satır aralığı ile yazılmalıdır. 

c. Ana bölüm başlıkları ile metin arasında 2 aralık boşluk (iki 1,5 satır aralığı) 

olmalıdır. 

Not: Nokta ve virgülden sonra bir harf boşluk bırakılmasına ve ana bölümlerin daima 

yeni bir sayfa ile başlamasına dikkat edilmelidir. 

Alıntılar 

Herhangi bir çalışmadan yapılan üç veya daha az satırdan oluşan doğrudan alıntılar 

tırnak “...” içinde yazılmalıdır. Tek tırnak, yalnızca alıntı içindeki alıntılarda kullanılmalıdır. 

Eğer doğrudan alıntılar üç satırdan fazla ise bunlar ana metinden ayrı, satırbaşından 2 cm 

içeriden, metinden iki karakter küçük olacak şekilde ve ayrı paragraf halinde yazılmalıdır1. 

Dipnotlar 

Makalenin herhangi bir sayfasında, metnin içinde yazılması halinde konuyu dağıtıcı ve 

okumada sürekliliği engelleyici nitelikte bilgiler çok kısa ve öz açıklamalarla birkaç satır 

halinde aynı sayfanın altına dipnot olarak yazılabilir. Dipnot, ilgili sayfanın altına metinden 2 

karakter küçük yazı ile yazılmalıdır. Sayfanın alt kenarında bırakılması gereken 2,5 cm’lik 

boşluk kesinlikle aşılmamalıdır. 

Sayfa Numarası 

İngilizce özet ve Türkçe özet dışında makalenin tüm sayfaları numaralandırılmalıdır. 

Sayfa numaraları parantez, çizgi vb. işaretler kullanılmadan sağ üst köşeye, sağdan 2,5 cm içe 

yazılır. Makale yazımı boyunca aynı numaralandırma sistemi kullanılmalıdır. 

Dilsel Kullanımı 

Noktalama ve yazım kuralları konularında Türk Dil Kurumu yazım kılavuzu ile Türkçe 

sözlüğüne uyulması gerekmektedir (www.tdk.gov.tr adresindeki “Güncel Türkçe Sözlük” 

arama sayfasından ve “Yazım Kılavuzu ve Kurallar” kısmından yararlanılmalıdır). Makaleler, 



üçüncü tekil şahıs ya da edilgen yapı ile yazılmalıdır. Metin içinde geçen sayıların yazımı için 

http://tdk.gov.tr/icerik/yazimkurallari/sayilarin-yazilisi/ adresinden yararlanılmalıdır. 

 

 

Türkçe ve İngilizce Özet 

Özet (abstract) kısa olup tek paragraf halinde, en çok 250 sözcükten oluşmalıdır. 

Çalışmanın amacı, kapsamı, yöntemi ve sonuçları açık ve öz olarak belirtilmeli, bunlar 

yapılırken de dilsel kullanıma dikkat edilmelidir. Metin içinde başka çalışmalara ve kaynaklara 

yer verilmemelidir. Anahtar sözcükler, en az 3, en fazla 5 olmalıdır. 

 

Kaynaklar 

Metin içi kaynak gösteriminde Amerikan Psikoloji Derneği (American Psychological 

Association) Yayın Kılavuzu’nun altıncı basımı (APA 6) temele alınmıştır. Bu kılavuzun temele 

alınmasına ve kaynak gösteriminin tutarlı bir biçimde olmasına özen gösterilmelidir. 

http://www.tk.org.tr/APA/apa_2.pdf adresinden yararlanılabilir.  

 


