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“B$l$m ve sanat, $t$bar görmed$ğ$ 
toplumları terk eder.” 

         İbn-$ S$na 

      APA 6.0  Yazım Kuralları Ve Kaynak  Gösterme 

İnsan zihnindeki bir merakın araştırma sürecine dönüşmesi ve ardından 
yazılarak paylaşılması bilimsel üretimin belki de en bilindik biçimidir. Bilimsel 
bilginin ortaya çıkmasıyla birlikte bilimsel iletişim sürecinin belirteci de olan bilgi 
iletiminde “kaynak gösterme” bilginin bilimselliğinin gereği olduğu kadar düşünsel 
mülkiyet haklarına saygının da gereğidir. Bilimsel etik ilkesinin metin içindeki 
yaşam kanalı olan “kaynak gösterme” sayesinde metinler bilimsel metne 
dönüşmektedir. “kaynak gösterme” kanıtlanmış her yeni bilginin yeni soru 
işaretlerine yol açmasıyla bilimsel metinlerin ardışık çoğalması, bilginin yayılması 
ve dağıtılması için olduğu kadar bilimin geleceği için de elzemdir. 
 

Akademik kurallara uygun rapor yazımı da bu sürecin önemli ve özen 
gösterilmesi gereken bir parçasıdır. Bu sayede bilimsel bilginin kendine yaraşır 
bir açıklık ve netlikte paylaşılması, bilim çevrelerinde ortak bir dil geliştirilmesi 
mümkün olur. Ayrıca, hem yazar hem de okuyucu belirli bir disiplin içinde 
bilgiyi sunma ve bilgiye erişme olanağı bulur. 

 

APA formatı sosyal bilimlerde çalışan bilim insanlarınca bilimsel yazını standardize etmek 
için geliştirilmiştir. Akademik çalışmalarda sıklıkla kullanılan kaynak gösterme 
biçimlerinden birisidir. Bu nedenle APA formatı birçok bilim insanı tarafından 
yaygın olarak kullanılmaktadır. APA “American Psychiatric Association (Amerikan 
Psikiyatri Birliği)” kelimelerinin baş harflerinden gelmektedir. Dünyadaki birçok 
bilimsel dergi ve yayınevi yazım kurallarında APA formatından 
yararlanılmasını istemektedir. 

 

Amerikan Psikiyatri Birliği (American Psychiatric Association (APA)), 
Amerika Birleşik Devletleri(ABD)' deki en önemli, dünya çapında en nüfuzlu 
psikiyatr ve stajyer psikiyatrı derneğidir. Amerikan Psikiyatri Birliği, aynı şekilde 
(APA) kısaltılan Amerikan Psikoloji Birliği ile karıştırılmamalıdır. Derneğin 
yaklaşık 36.000 üyesi vardır. Bunların çoğu ABD vatandaşı olmakla birlikte 
diğer milletlerden üyeler de vardır. APA, başta Mental Bozuklukların Tanısal 
ve Sayımsal El Kitabı (DSM) olmak üzere çeşitli bülten ve dergiler 
yayınlamaktadır. Organizasyonun merkezi Washington, DC (District of 
Columbi)” yani Columbia Bölgesi 'de bulunmaktadır. 

Bu çalışmada  “APA 6.0 Yazım Kuralları ve Kaynak Gösterme” konusu “Kaynak Gösterme 

Kuralları” ve “Tablo ve Şekil Oluşturma” olmak üzere iki bölümde örneklerle incelenecektir. 
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A. Kaynak Gösterme Kuralları 
 

1.Metin içi göndermeler 

Yapılan araştırmada kullanılan kaynaklara araştırmanın kaynakça bölümünde değil; 
giriş, sonuç, tartışma bölümlerinde yer verilen gönderme türüdür. Metin içi gönderme 
en temel olarak “metin içinde” ve  “parantez içinde” olmak üzere iki biçimde yapılmakla 
birlikte bunlara ek farklı gönderme biçimleri de bulunmaktadır.  

Metin İçi Göndermelerde Genel Kurallar: 

Ø Künye yıl ve ay bilgisini birlikte içeriyor olsa bile, göndermede sadece yıl bilgisi 
kullanılmalıdır. 

Ø Eğer bir paragraf içerisinde belli bir çalışmaya gönderme yapılmış ve aynı paragraf 
içerisinde tekrar bu çalışmadan bahsetmek gerekiyorsa yazar soyadını vermek 
yeterlidir, tarih bilgisini eklemeye gerek yoktur. Aynı paragraf içerisindeki ikinci 
gönderme aynı yazarın farklı bir çalışmasına ise tarih bilgisi eklenir. 

Ø Metin içerisinde gönderme yapılan her kaynak kaynakçada yer almalı, kaynakçada 
yer alan her kaynağa da metin içerisinde gönderme yapılmış olmalıdır. 

Ø Göndermedeki yazar adı ve tarih bilgisi kaynakçadaki yazar adı ve tarih bilgisi ile 
birebir aynı olmalıdır. 

Ø İncil ve Kur’an gibi klasik yapıtlara ve kişisel iletişimlere metin içerisinde gönderme 
yapılması yeterlidir, ayrıca kaynakçada belirtmeye gerek yoktur. 

Ø Meta-analize konu olan makalelere metin içinde ayrıca değinilmiyorsa gönderme 
yapılması gerekmez. 

1.1.Metin içinde kaynak gösterme 

Örnek: Değirmencioğlu ve Demirutku (1999) bilimsel çalışmalarda yazarların 
haklarının korunması ve yazarlık sıralamasının belirlenmesinin, birçok disiplinin 
üzerinde durduğu bir konu olduğunu dile getirmiştir. 

1.2.Parantez içinde kaynak gösterme   

Örnek: Araştırmacılar bilimsel çalışmalarda yazarların haklarının korunması ve 
yazarlık sıralamasının belirlenmesinin, birçok disiplinin üzerinde durduğu bir konu 
olduğunu dile getirmektedir (Değirmencioğlu ve Demirutku, 1999). 
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1.3.Yazar soyadı ve tarih bilgisi  ikisi de parantezsiz ve 
metnin bir parçası olarak da nadiren kullanılmaktadır. 

Örnek 1:  

Rubin 1978’de Bibliyoterapi El Kitabı: Teori ve Uygulama kitabını yazar ve 
bibliyoterapi tarihine, bibliyoterapinin diğer disiplinlerle ilişkilerine ve kütüphanecilerin 
bibliyoterapideki rollerine ayrıntılı bir şekilde yer verir. 

 Örnek 2:  

Konuyla ilgili olarak Edzan’ın 2008 yılında gerçekleştirmiş olduğu çalışma örnek 
gösterilebilir. 

  1.4. Kaynak belirtme şekilleri, çalışmanın yazarlarının 
sayısına göre de değişiklik gösterebilir. 

  1.4.1.Tek yazarlı eserlere göndermeler 

 Yazarın soyadını ve tarih bilgisini içerir. Jr. gibi son ekleri içermemeleri gerekir. 

  Örnek:  Baysal (1982)’a göre, (Baysal, 1982) 

 1.4.2. İki yazarlı eserlere göndermeler 

 Her göndermede iki yazarın soyadı da yer almalıdır. 

 Örnek:   Wegener ve Petty (1994)’ye göre (...), (Wegener ve Petty, 1994) 

1.4.3. Üç, dört ve beş yazarlı göndermeler 

İlk kez gönderme yapıldığında tüm yazarların soyadları yazılır. Ancak çalışma ikinci 
kez ve daha sonra kaynak gösterildiğinde sadece ilk yazarın soyadı yazılır ve ilk yazarın 
soyadının devamına “ve ark.” ya da “ve diğer.” ifadeleri getirilir.  

Örnek: İlk gönderme: (Kernis, Cornell, Sun, Berry, ve Harlow, 1993).  

 Sonraki gönderme: (Kernis vd., 1993) 

1.4.4. Altı ve daha fazla yazarlı göndermeler 

 Her kaynak gösterildiğinde, sadece ilk yazarın soyadı yazılır ve devamına “ve ark.” ya 
da “ve diğer.” ifadeleri getirilir.  

Örnek: Harris vd. (2001) ifade ettiği üzere (...)  

  Harris vd. (2001)’ne göre (…) 

             (Harris vd., 2001). 
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1.5. Tüzel yazarlı göndermeler 

Yazar olarak bir grup/tüzel kişi (dernekler, şirketler, devlet kurumları ve diğer çalışma grupları 
gibi) ifade ediliyorsa bu gruba ilişkin ad bilgisi açık ve anlaşılır biçimde verilmelidir. 
Grup adı bazı durumlarda kısaltılabilir. Eğer grup adı uzunsa, kısaltma herkesçe 
anlaşılır oluyorsa veya ada yönelik zaten bilinen bir kısaltma var ise ilk kullanımda hem 
açık hali hem kısaltma hali kullanılıp, sonraki kullanımlarda ise sadece kısaltma 
kullanılabilir.  

Örnek:   

Cümlenin sonunda ilk gönderme: (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma 
Kurumu [TÜBİTAK], 2013),  

İkinci ve sonraki göndermeler:  (TÜBİTAK, 2013).  

Cümle içinde İlk gönderme: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu 
(TÜBİTAK, 2013), 

İkinci ve sonraki göndermeler:  TÜBİTAK (2013) 

1.6. Aynı soyadlı yazarlar için göndermeler 

Kaynakçada iki veya daha fazla aynı soyada sahip yazar varsa künyede ilk sırada geçen 
yazarların adının ilk harfi yıllar farklı olsa bile tüm göndermelerde kullanılır. 

Örnek:  B. Yılmaz, Köse ve Korkut (2008) ile A. Yılmaz (2009) çalışmalarında 
bahsedildiği gibi… 

1.7. Aynı yazara birden fazla yayın için göndermeler  

Farklı yıllar için: (Smith ve Travis, 1991, 1993).  

Aynı yıl için: (Smith ve Travis, 1991a, 1991b). 

1.8. Yazarı belli olmayan ya da anonim çalışmalar için 
göndermeler 

 Eğer bir çalışmanın yazarı belli değilse metin içerisinde gönderme yapılırken yazar 
alanında geçen ilk birkaç kelime (genelde başlıktan) ve yıl kullanılır. Makale başlığı, bölüm 
başlığı ya da bir web sayfasının adı çift tırnak içinde; dergi, kitap, broşür ya da rapor 
başlığı ise italik olarak yazılır. 

Örnek:  Web sayfası, makale başlığı, bölüm başlığı 

Künye: Hacettepe Üniversitesi Bilgi Okuryazarlığı Programı. (2010);  

Gönderme: (“Hacettepe Üniversitesi Bilgi”, 2010). 
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Dergi, kitap, broşür ya da rapor başlığı 

Örnek:    

Künye: Kütüphaneciliğimiz üzerine görüşler 1987. (1987). Ankara: Kültür ve Turizm 
Bakanlığı.  

Gönderme: (Kütüphaneciliğimiz üzerine, 1987). 

1.9. Aynı parantez içerisinde birden çok göndermeler 

 Aynı parantez içerisinde yapılan çoklu göndermeler ilk yazarın soyadına göre alfabetik 
sırada olmalı ve noktalı virgül ile ayrılmalıdır.  

Örnek: (Akbulut ve Doğan, 2013; Şencan, 2003; Tonta, 2010)  

Ø Aynı yazara ait farklı çalışmalar aynı parantezde verilecekse, geçmişten 
güncele yıl sırası takip edilir ve yazar soyadı göndermenin en başına bir kez 
yazılır. Baskıda olan çalışma ise yıl sırasında en sona bırakılır 

Örnek: (Doğan, 2000, 2004, basım aşamasında)  

Ø Aynı yazar ya da aynı ad sırasındaki yazar grubuna ait aynı yılda yapılmış 
çalışmalar a, b, c harfleri ile birbirinden ayrılır.  

Örnek: (Doğan ve Şencan, 2007a, 2007b, basım aşamasında-a, basım aşamasında-b)  

Ø Göndermeler arasında bakınız anlamındaki bkz. kısaltması kullanılacaksa 
alfabetik sıraya dikkat edilmelidir. 

Örnek: (Akbulut, 2010; bkz. Şencan ve Doğan, 2014; Doğan, 2006) 

1.10. Çeviri kaynaklar için göndermeler 

 Çeviri kaynaklar için yazar ve çevirinin yılı yazılır ya da yayının orijinal tarihi ve çeviri 
tarihi birlikte verilir. 

Örnek: (Aristotle, çev. 1931), (Freud, 1900/1953) 

1.11. Kişisel iletişim için göndermeler 

Özel mektuplar, günlükler, e-postalar, arşivlenmeyen tartışma listeleri mesajları gibi 
elektronik iletişimlere; kişisel röportajlara; telefon görüşmeleri gibi kişiseli iletişimlere 
metin içinde gönderme yapılabilir ancak bunlar başkaları tarafından elde edilebilir 
olmadıkları için kaynakçada yer almaz. Metin içinde gönderme yapılırken ise kişisel 
iletişime ilişkin bilgilere oldukça detaylı yer verilmelidir. 

Örnek: (N. H. Şahin (kişisel iletişim, 10 Mart 2005) 
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1.12. İkincil kaynaklar için göndermeler 

İkincil kaynaklar orijinal kaynağın baskıdan kaldırıldığı, orijinal kaynağa bilinen 
kaynaklardan erişilemediği ve birincil kaynağın orijinal dilinin Türkçe olmadığı gibi 
istisnai durumlarda kullanılabilir. Eğer ikincil kaynak kullanıldıysa, bu kaynağın künye 
bilgisinin kaynakçada verilmesi gerekmektedir. İkincil kaynağa yapılacak göndermeler 
aşağıdaki örnekte gösterildiği biçimde olmalıdır. 

Örnek: 

İkincil kaynak: (Şencan, 2010); 

Gönderme: Doğan’ın çalışmasında (aktaran Şencan, 2010), ... 

1.13. Klasik eserler için göndermeler 

Yayın yılı tam olarak bilinmeyen klasik eserler için yayın yılı kısmında çev. kısaltması 
ile birlikte çeviri yılı ya da sür. kısaltması ile birlikte kullanılan sürümün (versiyonun) yılı 
verilir. 

Örnek: (Aristotle, çev. 1931) 

Ø Klasik eserin orijinal tarihi biliniyorsa o da gönderme içinde kullanılır. 

Örnek: (Balzac, 1836, çev. 1941) 

Ø Klasik dini yapıtlar, Yunan ve Roma yapıtları gibi bilinen önemli klasik 
yapıtların kaynakça listesinde yer almasına gerek yoktur. Metin içinde yapılan 
ilk göndermede, yukarıdaki iki örnekteki gibi kullanılan sürümün/çevirinin 
basitçe tanımlanması yeterlidir. Klasik yapıtların kısımları (kitaplar, bölümler, 
satırlar, ayetler, kıtalar gibi) tüm sürümlerde sistematik bir biçimde 
numaralandırılmaktadır. Bu kaynaklara gönderme yapılırken sayfa numarası 
yerine bu numaralar kullanılmalıdır. 

Örnek: (Kur’an-ı Kerim 5:3-4) 

1.14. Bir kaynağın belirli bir bölümüne göndermeler 

Bir kaynağın belirli bir bölümüne, sayfasına ya da bu kaynaktaki belli bir şekil, tablo ya 
da denkleme gönderme yapılacaksa söz konusu unsurun numarası göndermede 
belirtilir. Sayfa bilgisi s. kısaltması ile verilirken, diğerleri için kısaltma yapılmaz. 

Örnek:  

(Doğan, 2013, s. 42),     (Şencan, 2012, Bölüm 4),  

(Şencan, 2012, Tablo 1). 
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1.1.15. Parantez içindeki açıklamalarda göndermeler 

Parantez içinde yapılacak bir açıklama esnasında gönderme yapılması gerekirse tarih 
için köşeli parantez değil, virgül kullanılmalıdır. 

Örnek: (Bu konuda daha ayrıntılı bilgi için bkz. Doğan, 2010) 

1.2. Kaynakça oluşturma kuralları 

Metin içinde yapılan tüm göndermelere (kişisel iletişim hariç) metin sonunda yer alan 
Kaynakça bölümünde yer verilmelidir.  Yazarlar kaynakça listesindeki tüm bilgilerden 
sorumludurlar. Doğru ve tam bir şekilde hazırlanmış kaynakça, dikkatli bir araştırmacı 
olarak güvenilirlik oluşturmaya yardımcı olur. 

Ø Kaynakça bölümünde yer alan kaynaklar çift aralıklı ve asılı girintili (paragrafın ilk 
satırına göre ikinci ve daha sonraki satırların daha girintili olduğu paragraf düzeni) şekilde 
verilmelidir. 

Ø Kaynakçada yer alan kaynaklar yazarların soyadını temel alarak alfabetik sıraya göre 
sıralanmalıdır. 

Ø Metin içinde aynı yazara ait birden fazla gönderme yer alıyorsa eserlerin yayın yılına göre 
sıralama yapılmalı, yılı erken olan yayın önce yazılmalıdır: 

Ø Metin içinde gönderme yapılan yayınların yazarları aynı fakat yayın yılları farklı ise yayın 
yılı önce olan kaynak önce gösterilir. Yayın yılı da aynı ise bu defa yayının başlığının ilk 
harfi ölçüt olarak alınır. 

Ø Metin içinde aynı yazara ait birden fazla gönderme yer alıyorsa ve bazı yayınlara farklı 
yazarlar da eşlik ediyorsa, yayın yılı gözetilmeksizin önce yazarın tek başına yaptığı yayına 
yer verilir. 

Ø Metin içinde gönderme yapılan ilk yazar aynı kalıyor ve ikinci veya üçüncü yazarlar 
değişiyorsa, ikinci yazarın soyadına göre alfabetik sıralama yapılır; eğer ikinci yazarlar da 
aynıysa üçüncü yazarın soyadına göre sıralama yapılır. 

Ø Kaynakçada belirtilen kurum/grup isimleri kısaltma olarak değil açık olarak verilmelidir. 

Ø Kaynaklar yazılırken yazarların isimleri arasında “ve” kullanılır.  

Ø Kitaplara ait kaynaklar yazılırken kitabın adından sonraki parantez içinde kitabın 
baskı sayısı belirtilir. Birinci baskı için herhangi bir baskı sayısı belirtilmez. 

Ø Makale ve kitap isimleri kaynakçada belirtilirken, yalnızca ilk sözcüğün ilk harfi büyük, 
diğerleri küçük yazılır. Özel isimler ve iki noktanın ardından gelen ilk sözcük bu kurala 
dâhil değildir. 
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Ø Kaynakçada dergi makalelerine ait kaynaklar belirtilirken, cilt numarasından sonra 
parantez içinde verilen dergiye ait sayı numaraları, yalnızca derginin o sayısı birinci 
sayfadan başlıyorsa verilir. Bazı dergiler her sayıda bir önceki sayının sayfa numarasını 
devam ettirmektedirler. Bu durumda kaynakçada sayfa numarası belirtmeye gerek yoktur. 

Ø Yazar ve tarih belirtilmeyen internet belgelerinde, belgenin başlığı yazıldıktan sonra 
kullanılan “(b.t.)” bilinmeyen tarih anlamına gelmektedir. 

1.2.1. Kaynak göstermede kullanılabilecek kısaltmalar 
Kaynakça hazırlarken veya metin içi göndermelerde kullanılabilecek kısaltmalar Tablo 
1’de verilmektedir. 

Tablo 1  
Kaynak Göstermede Kullanılabilecek Kısaltmalar 
İfade Kısaltma 
Basım bs. 
Gözden geçirilmiş basım Göz. geç. bs. 
Editör(ler) Ed. 
Yayına hazırlayan(lar) Yay. haz. 
Çeviren(ler) Çev. 
Tarih yok t.y. 
Sayfa(lar) s. 

 

Ø APA 6’da Cilt, Bölüm, Kısım, Teknik Rapor, Ek ve Sayı ifadeleri için de 
İngilizce kısaltma önerilmiş olmasına rağmen Türkçe için bunların aynen 
kullanılması daha uygun bulunmaktadır. 

Ø Bazı kitap ve dergilerdeki cilt numaraları Roma rakamları ile belirtilmesine 
rağmen APA, daha az yer kapladıkları ve kolay anlaşılır olmaları sebebiyle 
Arap rakamlarını kullanmaktadır. 

Örnek: Cilt III yerine Cilt 3 

Ø Bir başlığın parçası olan Roma rakamı değiştirilmemeli, olduğu gibi 
bırakılmalıdır. 

Örnek: XI. ve XII. yüzyıllarda yaşayan Türklerin tarihi, siyasi ve sosyal yapısı. 

1.2.2. Çevrimiçi kaynaklarda kaynakçada yer alacak 
sürüme karar verme 

Web üzerinde aynı kaynağın farklı sürümleri bulunabilmekte ve bu sürümler arasında 
farklılıklar olabilmektedir. Bu nedenle çevrimiçi bir kaynağın hangi sürümüne 
gönderme yapılacağı önemlidir. Hangi sürümün daha güncel ve otorite olduğunun 
bilinmediği durumlarda hakem denetiminden geçmiş arşiv kopyasının kullanılması 
tercih edilmelidir. Çevrimiçi kaynaklara yapılacak göndermeler için yazının yayın 
tarihine mümkün olan en yakın tarihte kaynağın bağlantısı tekrar kontrol edilmelidir. 
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1.2.3.Kaynakçada Kaynak Gösterme Şekilleri 

1.2.3.1.Süreli Yayınlar 

Süreli yayınlar düzenli olarak yayımlanan bilimsel dergi, popüler dergi, gazete ve haber 
bültenlerini içerir. Süreli yayınlara kaynakça bölümünde yer verilirken uygulanması 
gereken genel format aşağıdaki gibidir: 

Yazar, A. A., Yazar, B. B. ve Yazar, C. C. (Yıl). Yazının başlığı. Süreli Yayının Başlığı, 
Cilt, s-s. doi:xx.xxxxxxxxxx 

Eğer DOI numarası varsa atıfta buna yer verilmelidir. 

1.2.3.1.1.Süreli Yayınlarda Tek Yazarlı Makale 

Yazarın soyadı, Yazarın Adının Baş Harfi. (Yıl). Makalenin adı. Süreli Yayının Adı, 
Cilt(Süreli yayının sayısı), Sayfa aralığı. 

Örnek: Işın, G. (2003). Savaş - barış ve Alfred Nobel. Pivolka, 1(10), 9-12. 

1.2.3.1.2.Süreli Yayınlarda İki Yazarlı Makale 

Birinci yazarın soyadı, Adının baş harfi. ve İkinci yazarın soyadı, Adının baş harfi. 
(Yıl). Makalenin adı. Süreli Yayının Adı, Cilt(Süreli yayının sayısı), Sayfa aralığı. 

Örnek: Özkaptan, C. ve Tekinalp, O. (2003). Uzay uygulamalarında küçük uyduların 
yeri ve maliyet etkenleri. Pivolka, 1(7), 3-13. 

1.2.3.1.3.Süreli Yayınlarda Üç-Yedi Yazarlı Makale 

Birinci yazarın soyadı, Adının baş harfi., İkinci yazarın soyadı, Adının baş harfi. ve 
Üçüncü yazarın soyadı, Adının baş harfi. (Yıl). Makalenin adı. Süreli Yayının Adı, 
Cilt(Süreli yayının sayısı), Sayfa aralığı. 

Örnek: Ergezer, H., Dikmen, M. ve Özdemir, E. (2003). Yapay sinir ağları ve tanıma 
sistemleri. Pivolka, 1(4), 14-17. 

1.2.3.1.4.Süreli Yayınlarda Yediden Fazla Yazarlı Makale 

Birinci yazarın soyadı, Adının baş harfi., İkinci yazarın soyadı, Adının baş harfi., 
Üçüncü yazarın soyadı, Adının baş harfi., Dördüncü yazarın soyadı, Adının baş harfi., 
Beşinci yazarın soyadı, Adının baş harfi., Altıncı yazarın soyadı, Adının baş harfi., 
….Son yazarın soyadı, Son yazarın adının baş harfi. (Yıl). Makalenin adı. Süreli 
Yayının Adı, Cilt(Süreli yayının sayısı), Sayfa aralığı. 

Örnek: Çak, H. T., Karabekiroğlu, K., Kültür, E. Ç., Tarakçıoğlu, M. C., Kaya, R., 
Say, G. N., …Varol, F. (2015). Anne ve baba adaylarında psikiyatrik belirtiler ile 
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doğum sonrası depresyon ve infantile kolik arası ilişki: Çok merkezli bir takip 
çalışması. Türk Psikiyatri Dergisi, 26(2), 87-98. 

1.2.3.2.Kitaplar 

Kitaplara kaynakça bölümünde yer verilirken uygulanması gereken genel yazım 
biçimleri aşağıdaki gibidir: 

Yazar, A. A. (Yıl). Eserin başlığı. Yer: Yayıncı. 

Yazar, A. A. (Yıl). Eserin başlığı. Erişim adresi: http://www.xxxxxxxxxxx 

Yazar, A. A. (Yıl). Eserin başlığı. doi:xxxxxxxxxxxx 

Editor, A. A. (Ed.). (Yıl). Eserin başlığı. Yer: Yayıncı. 

1.2.3.2.1.Tek Yazarlı Kitap 

Yazarın soyadı, Yazarın adının baş harfi. (Yıl). Kitabın adı (Baskı Sayısı). Basım Yeri: 
Yayınevi. 

Örnek: Kazgan, G. (2000). İktisadi düşünce (9. baskı). İstanbul: Remzi Kitabevi. 

1.2.3.2.2.İki Yazarlı Kitap 

Yazarın soyadı, Yazarın adının baş harfi. ve Yazarın soyadı, Yazarın adının baş harfi. 
(Yıl). Kitabın adı (Baskı Sayısı). Basım Yeri: Yayınevi. 

Örnek: Kökdemir, D. ve Demirutku, K. (2000). Akademik yazım kuralları kitapçığı. 
Ankara: Başkent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yayınları. 

1.2.3.2.3.Kitap Bölümü (Chapter) 

Yazarın soyadı, Yazarın adının baş harfi. ve Yazarın soyadı, Yazarın adının baş harfi. 
(Yıl). Kitap bölümünün adı. Kitabın adı (Baskı sayısı) içinde (Sayfa aralığı). Basım yeri: 
Yayınevi. 

Örnek: Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2000). Nitel araştırmanın planlanması. Sosyal 
bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (2. baskı) içinde (s. 49-91). Ankara: Seçkin 
Yayınları. 

1.2.3.2.4.Çeviri Kitap 

Yazarın soyadı, Yazarın adının baş harfi. (Yıl). Kitabın adı (Baskı sayısı). (Çevirmenin 
adının baş harfi. Çevirmenin soyadı, Çev.) Basım Yeri: Yayınevi. (Orijinal çalışma 
basım tarihi) 

Örnek: Yalom, I. D. (1998). Kısa süreli grup terapileri: İlkeler ve teknikler (N. H. 
Şahin, Çev.). Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları. (Orijinal çalışma basım 
tarihi 1983). 
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1.2.3.2.5.Editörlü Kitap 

Birinci editörün soyadı, Birinci editörün adının baş harfi. ve İkinci editörün soyadı, 
İkinci editörün adının baş harfi. (Ed.). (Yıl). Kitabın adı (Baskı sayısı). Basım Yeri: 
Yayınevi. 

Örnek: Savaşır, I. ve Şahin, N. H. (Ed.). (1997). Bilişsel-davranışçı terapilerde 
değerlendirme: Sık kullanılan ölçekler. Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları. 

1.2.3.2.5.1.Editörlü Kitaptan Bölüm 

Yazarın soyadı, Yazarın adının baş harfi. (Yıl). Kitap bölümünün adı. Editörün adının 
baş harfi. Editörün soyadı (Ed.), Kitabın adı (Baskı sayısı) içinde (sayfa aralığı). Basım 
Yeri: Yayınevi. 

Örnek:  Yolaç, P. (2003). Sosyal fobi ve bilişsel-davranışçı tedavi yaklaşımı. I. Savaşır, 
G. Soygüt ve E. Kabakçı (Ed.), Bilişsel-davranışçı terapilerde değerlendirme: Sık 
kullanılan ölçekler (3. baskı) içinde (s. 47-69). Ankara: Türk Psikologlar Derneği 
Yayınları. 

1.2.3.3.İnternet Kaynakları 

İnternet üzerinden ulaşılan süreli yayınlarda, eğer yayın için dijital nesne tanımlayıcı, 
diğer bir ifadeyle DOI (digital object identifier) numarası mevcutsa kaynakçada 
verilmelidir. Eğer DOI mevcut değilse, internet adresi belirtilmelidir. 

1.2.3.3.1. İnternet Süreli Yayınlar 

Yazarın soyadı, Yazarın adının baş harfi. (Yayınlanma tarihi). Makalenin adı. Yayının 
Adı, Cilt(Sayı), Sayfa aralığı. İnternet adresi 

Örnek: İlbaş, Ç. (2004). Siber dünyanın bombacıları. PiVOLKA, 3(13), 5-6. 
http://www.elyadal.org/pivolka/13/siber.html 

Önemli Not: İnternet üzerinden ulaşılan ve değiştiği düşünülen bir yayın 
kullanılıyorsa, yayına ulaşılan tarih, internet adresi verilmeden önce kaynakçada 
belirtilmelidir. 

Örnek: İlbaş, Ç. (2004). Siber dünyanın bombacıları. PiVOLKA, 3(13), 5-6. 24 Eylül 
2004, http://www.elyadal.org/pivolka/13/siber.html 

1.2.3.3.2. DOI Numaralı Dergi Makalesi 

Yazarın soyadı, Yazarın adının baş harfi. (Yıl). Makalenin adı. Yayının Adı, Cilt(Sayı), 
sayfa aralığı. doi: doi numarası 

Örnek: Pekel Uludağlı, N. (2017). Psikolojik sağlık açısından yetişkin olma. 
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 9(3), 263-283. doi:10.18863/pgy.285949 
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1.2.3.3.3. Çevrimiçi (Online) Kitap 

Yazarın soyadı, Yazarın adının baş harfi. (Yıl). Kitabın adı. İnternet sitesi 

Örnek:  Özsoysal, F. (2002). Tiyatro metinlerinde alımlama ve metin stratejileri. 
http://www.altkitap.com/kitap.asp?kitapid=16 

1.2.3.3.4. Çevrimiçi (Online) Gazete Makalesi 

Yazarın soyadı, Yazarın adının baş harfi. (Tam Yayın Tarihi). Makalenin adı. 
Gazetenin adı. İnternet sitesi 

Örnek: Batur, A. ve Yüksel, G. (2000, 14 Haziran). Namus borcu ödendi. Milliyet. 
http://www.milliyet.com.tr/2000/06/14/yasam/yasa.html 

1.2.3.3.5. Yazar ve Tarih Belirtilmeyen İnternet Belgesi 

Belgenin başlığı. (b.t.). Belgenin yer aldığı kaynak. İnternet adresi   

Örnek: Diyet ve diyabetle ilişkili gerçek nedir? (b.t.). Diyabet ve Beslenme. 
http://www.turkdiab.org/page.aspx?u=80&s=89 

1.2.3.3.6.Diğer Çevrimiçi Kaynaklar 

1.2.3.3.6.1. Video 

Örnek: E-Kardiyoloji Akademisi. (2015, 17 Aralık). Kalp hastalıkları ve stres [Video 
dosyası]. https://www.youtube.com/watch?v=T74WgzhJvms 

1.2.3.3.6.2. Podcast 

Örnek:  Yeniçeri, Z. (2012, Ekim 19). Batıl inançlar ve eleştirel düşünme (Ses 
Dosyası). https://itunes.apple.com/tr/podcast/bat-inanclar-ve-
elestirel/id438059426?i=122769979&mt=2 

1.2.3.3.6.3. DVD çevrimiçi 

Örnek: Gelişimsel Çocuk Nörolojisi Derneği (Yapımcı) (2016). Bebekler ve 
çocuklarda gelişimin genel özellikleri [DVD]. http://www.gcn.org.tr/ 

1.2.3.3.6.4.Forum ya da Liste Msg 

Örnek: Kökdemir, D. (2004, 1 Ağustos). Kesin inanç üzerine [Çevrimiçi forum 
yorumu]. http://merkez.tbd.org.tr/listeler/tbd-forum/2004/Aug/0001.html 
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1.2.3.3.7.Resmi Yayınlar 

Resmi Yayının Basılmış Olduğu Kurumun Adı. (Yıl). Makalenin adı (Basım seri no). 
Basım Yeri: Yayın Evi. 

Resmi Yayının Basılmış Olduğu Kurumun Adı. (Yıl). Makalenin adı (Basım seri no). 
İnternet adresi 

Örnek: TC Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu. (2007). Stratejik plan 2007 - 2011 
(Yayın no. 3052). Ankara: Türkiye İstatistik Kurumu Matbaası. 

1.2.3.3.8.Tezler 

Yazarın soyadı, Yazarın adının baş harfi. (Yıl). Tezin başlığı (Yayınlanmamış yüksek 
lisans tezi / Yayınlanmamış doktora tezi). Üniversitenin adı, Üniversitenin Bulunduğu 
Şehir. 

Örnek: İpek, C. (1999). Resmi liseler ile özel liselerde örgütsel kültür ve öğretmen-
öğrenci ilişkisi (Yayınlanmamış doktora tezi). Ankara Üniversitesi, Ankara. 

1.2.3.3.9.Bilimsel Toplantı ve Sempozyum 

1.2.3.3.9.1.Sözlü Sunum 

Yazarın soyadı, Yazarın adının baş harfi. (Yıl, Ay). Sözlü sunumun adı. Sözlü Sunum, 
Bilimsel Toplantının Adı, Toplantının gerçekleştiği şehir. 

Örnek: Cengiz, Ö. Y. (2015, Mayıs). Terapistte, danışanda ve terapi ilişkisinde 
değişim: Bir şema terapi olgu sunumu. Sözlü sunum, VII. Işık Savaşır Klinik Psikoloji 
Sempozyumu, Ankara. 

1.2.3.3.9.2.Poster Sunumu 

Yazarın soyadı, Yazarın adının baş harfi. (Yıl, Ay). Poster sunumun adı. Poster 
sunumu, Bilimsel Toplantının Adı, Toplantının gerçekleştiği şehir. 

Örnek: Aslankara, M., Kayacılar, C., Zengin, A., Ocak, H. ve Nurten, A. (2011, 
Nisan). Sıçanların farklı östral evrelerinde uygulanan akut kuyruk şoku stresinin teta 
dalgaları üzerine etkisi. Poster sunumu, 10. Ulusal Sinirbilim Kongresi, İstanbul. 

1.2.3.3.10.Sempozyum / Panel 

Birinci katılımcının soyadı, Adının baş harfi., İkinci katılımcının soyadı, Adının baş 
harfi., Üçüncü katılımcının soyadı, Adının baş harfi. (Yıl, Ay). Sunumun başlığı. 
Oturum başkanının adının baş harfi. Oturum başkanının soyadı (Oturum başkanı), 
Sempozyum / Panelin adı. Sempozyum/ Paneli Düzenleyen Kuruluşun Adı, 
Sempozyumun Gerçekleştiği Yer. 

Örnek: Korkmaz, L. (2017, Haziran). Cinsiyetçilik. Z. Yeniçeri (Oturum başkanı), 
Cinsiyet ve dezavantajlı gruplar. Sinop Barosu, Sinop. 
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1.2.3.3.11.Medya Kaynakları 

1.2.3.3.11.1.Yazarı Belli Olmayan Gazete Makalesi ya da 
Haberi 

Makalenin adı. (Yıl, Gün Ay). Gazetenin adı, sayfa aralığı. 

Örnek: Karar seçimi etkilemez. (2003, 24 Ocak). Radikal, 6. 

1.2.3.3.11.2.Yazarı Belli Gazete Makalesi ya da Haberi 

Yazarın soyadı, Yazarın adını baş harfi. (Yıl, Gün Ay). Makalenin adı. Gazetenin adı, 
Sayfa aralığı. 

Örnek: Toker, Ç. (2015, 26 Haziran). ‘Unutma’ notları. Cumhuriyet, s. 13. 

1.2.3.3.12.Ulusal ya da Uluslararası olarak Ulaşılabilen Film 
ya da Video 

Yapımcının soyadı, Yapımcının adının baş harfi. (Yapımcı) ve Yönetmenin soyadı, 
Yönetmenin adının baş harfi (Yönetmen). (Yıl). Filmin adı [Film]. Yapım yeri: 
Yapımcı Firma. 

Örnek: Akpınar, N. (Yapımcı) ve Erdoğan, Y. (Yönetmen). (2004). Vizontele Tuba 
[Film]. Türkiye: BKM Film. 

1.2.3.3.13.Televizyon Programından Bir Bölüm 

Senaristin soyadı, Senaristin adının baş harfi. (Senarist) ve Yönetmenin soyadı, 
Yönetmenin adının baş harfi. (Yıl). Bölümün adı (Televizyon Programı Bölümü). 
Televizyon Programının Adı. Yayınlandığı yer: Yayın Kurumu. 

Örnek: Doymuş, Z. İ., Gökmen, O. (Yapımcı) (24 Nisan 2010), Ömür Dediğin, 
Ankara: TRT. 

1.2.3.3.14.Ses Kaydı 

Bestecinin soyadı, Bestecinin adının baş harfi. (Telif hakkı tarihi). Eserin adı 
[seslendirenin adı “tarafından kaydedildi” - Besteci ile eseri seslendiren farklıysa]. 
Albümün adı. [kayıt türü]. Yer: Firma. 

(Kayıt tarihi telif hakkı tarihinden farklıysa kayıt tarihi) 

Örnek: Selçuk, M. N. (1999). Aziz İstanbul. Üstad [CD]. İstanbul: YKY Müzik. 
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1.2.3.3.15.Broşür(Kişi/ Kurum Yazarlı) 

Yazarın soyadı, Yazarın adının baş harfi/ Kurumun adı. (Yıl, Ay). Broşürün başlığı 
[Broşür]. Basım yeri: Yayınevi. 

Örnek: Eldoğan, D. (2015, Ekim). Travma yaşayan çocuklara nasıl destek oluruz? 
[Broşür]. Ankara: Başkent Üniversitesi. 

Örnek:  Türk Psikologlar Derneği. (1999, Eylül). Depremin psikolojik sonuçlarını 
hafifletme [Broşür]. Ankara: Yazar. 

Önemli Not: Eğer broşürü basan kurum aynı zamanda yayıncı ise, kurum ismi 
tekrarlanmaz; iki noktadan sonra “Yazar” (Author) ifadesi getirilir. 

1.3. Doğrudan alıntı yapma 

• Ana düşünceyi değiştirmeden, yazarın kendi dil ve anlatımıyla okunan 
kaynaklardaki bilgilerin aktarılmasıdır. Bir kaynaktan doğrudan alıntı yaparken 
metin içi göndermede her zaman yazar, yıl ve sayfa aralığı bilgilerine, sayfa 
numarası olmayan materyallerde ise paragraf numarası bilgisine yer 
verilmelidir. 

• Eğer doğrudan alıntı 40 kelimeden az ise bu alıntı metinde çift tırnak içinde 
verilir. Alıntıya metnin ortasındaki cümlelerde yer verilmişse, alıntı yapılan 
kısım çift tırnak içinde verildikten hemen sonra parantez içinde kaynağa 
gönderme yapılır. Sonrasında ise diğer cümlelere devam edilir. 

Örnek:  

Kitaplar aracılığı ile çocukların duygusal gelişimi desteklenebilir. Çocuk kendi 
duygularının başka bireylerde de bulunduğunu ve bunların doğal olduğunu kitaplar ve 
öyküler aracılığı ile görebilir. “Korku, kıskançlık, öfke, nefret, hırs gibi 
duygularda ölçüsüzlüğün verdiği zararları fark edip, kontrol altına almak 
gerektiğini öğrenebilir” (Çılgın, 2006, s. 176). Kitaplar aracılığı ile çocuk çevresini 
ve diğer canlıları tanıma imkânı bulur. Aile bireyleriyle, arkadaşlarıyla ve çevresiyle 
ilişki kurmanın yollarını fark eder. Çevresine uyum sağlayabilmek ve kabul görebilmek 
için yapması gerekenleri öğrenebilir (Çılgın, 2006, s. 176).  

• -Eğer alıntı bir cümlenin sonunda ise, alıntı yapılan kısım tırnak işareti ile 
bitirilir ve hemen ardından parantez içinde ilgili kaynağa gönderme yapılır. 

Örnek 1:  

Araştırmada belirlenen unsurlara ilişkin mevcut durumu ortaya koyabilmek ve 
belirlenmiş hipotezlerin doğruluğunu sınamak için “betimleme yöntemi” 
kullanılmıştır. Betimleme yöntemi ile “olayların, objelerin, varlıkların, kurumların, 
grupların ve çeşitli alanların ne olduğu betimlenmeye, açıklanmaya 
çalışılmaktadır” (Kaptan, 1989, s. 34). 

 



 

 16 

Örnek 2: 

Bu nedenle kitapların çocukların dil gelişimine doğrudan etkisi söz konusudur. Şirin 
(2000), “bir buçuk yaşlarında çocuğun kitap sayfalarını çevirdiğini, resimlerde 
tanıdığı kişi ve objeleri kendi dilinde ifade ettiğini” belirtmiştir (s. 199). 

• Eğer doğrudan alıntı 40 ve daha fazla kelimeden oluşuyorsa bu alıntıya yeni 
bir satırda sol taraftan yarım inç (1,25 cm) içeriden yazarak başlanır. Alıntı 
yapılan kısımda ikinci bir paragraf yer alacaksa ilk satırı yarım inç daha 
içeriden başlamalıdır. Blok alıntının bitiminde gönderme yapılan kaynağa ve 
sayfa ya da paragraf bilgisine son noktalama işaretinin ardından parantez 
içinde gönderme yapılmalıdır. 

Örnek:  

Betimleme yöntemi, Kaptan (1995) tarafından şu biçimde tanımlanmıştır: “Olayların, 
objelerin, varlıkların, kurumların, grupların ve çeşitli alanların ne olduğunu 
betimlemeye, açıklamaya çalışan incelemelerdir. Bunlar nedir? sorusuna 
cevap bulmaya yöneliktir. Bununla mevcut durumlar, koşullar, özellikler 
aynen ortaya konmaya çalışılır. Betimleme araştırmaları, mevcut olayların 
daha önceki olay ve koşullarla ilişkilerini de dikkate alarak, durumlar 
arasındaki etkileşimi açıklamayı hedefler” (s. 59). 

• Doğrudan alıntı yapılan kısımlar orijinal kaynaktaki ile aynı heceleme, yazım 
ve noktalamaya sahip olmalıdır. Orijinal kaynakta heceleme hatası olsa bile 
değiştirilmeden aynen bırakılmalıdır. Eğer kaynakta okuyucunun kafasını 
karıştırabilecek bir yazım, heceleme ya da noktalama hatası varsa, söz konusu 
hatadan hemen sonra [orijinal hali] ifadesi kullanılabilir. Doğrudan alıntı 
yaptığınız kısım içerisinde özellikle vurgulanmak istenilen kelimeler italik 
yazılabilir, ancak bundan hemen sonra köşeli parantez içerisinde orijinal 
kaynaktaki hali yazılmalıdır. 

• Eğer doğrudan alıntının belli kısımları çıkarılıyorsa üç nokta (...) ya da dört 
nokta (....)kullanılması gerekir. Bir cümle içerisinden çıkarma yapılıyorsa üç 
nokta, iki cümle arasından çıkarma yapılıyorsa dört nokta kullanılır. Bunlar 
cümlenin başında ya da sonunda kullanılmaz. 

Örnek 1:  

 “Atıf dizinleri farklı kesimler tarafından farklı amaçlar için 
kullanılabilmektedir. …. Ülkelerin bilim politikalarından sorumlu kuruluşlar ise atıf 
dizinlerindeki verileri performans ölçümü amaçlı kullanmaya başlamışlardır” (Al ve 
Soydal, 2014, s. 26). 

Örnek 2:  

“Atıf dizinleri farklı kesimler tarafından farklı amaçlar için kullanılabilmektedir. Bu 
dizinler ... atıfları izlemek suretiyle ilgilenilen konudaki kaynakları gözden 
geçirmeye de olanak sağlamaktadır” (Al ve Soydal, 2014, s. 26). 
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• Gönderme yapılan orijinal kaynakta yer alan göndermeler atılmaz. Ancak bu 
kaynaklara metnin herhangi bir yerinde gönderme yapılmadıkça kaynakçada 
yer vermeye gerek yoktur. Doğrudan alıntı içerisine yapılacak eklemeler köşeli 
parantez içerisinde belirtilir. 

Örnek:  

“Öte yandan, ilgili literatürde [üniversite sıralamaları ile ilgili literatür] çok sayıda 
atıf yapılan bir çalışmada (Van Raan, 2005) atıf dizinlerinden elde edilen bibliyometrik 
verilere dayalı ölçütler temel alınarak sıralama yapmanın sakıncalarının olduğu 
vurgulanmaktadır” (Al ve Soydal, 2014, s. 26). 

• Çok uzun doğrudan alıntılar ve başka bir çalışmadaki tablo, şekil, anket vs. 
gibi materyaller uyarlanmak istendiğinde söz konusu çalışmanın yazarından 
izin alınması gerekmektedir. APA’nın politikasına göre, bir makaleden ya da 
bir kitap bölümünden en fazla üç tablo/grafik/şekil alınabilir. Metin alıntısı 
ise tek bir metin için 400 kelimeyi, toplamda ise 800 kelimeyi geçmemelidir. 
Aksi durumlarda yazar tarafından telif hakkı sahibinden izin alınmalı ve bu 
bilgi doğrudan alıntıya verilecek bir dipnot ile belirtilmelidir. 

1.4. Dipnotlar/Ekler 

Dipnotların veriliş amacı içeriği desteklemektir. Dipnotlar karışık, gereksiz ve ilgisiz 
bilgi içermemeli, çok uzun olmamalı, eğer uzuyorsa ekler kısmında verilmelidir. Bu 
durumda dipnot olarak ilgili bilginin eklerde yer aldığı belirtilebilir. Ekler basılı ya da 
çevrimiçi olabilir. 

B. TABLO VE ŞEKİL OLUŞTURMA 
 

İlginin aktarımında metinsel anlatımın mı görsel anlatımın mı daha etkin ve anlaşılır 
olacağına karar verilmelidir. Eğer görsel anlatımın daha anlaşılır olacağı düşünülüyorsa 
tablo veya şekilden amaca daha uygun olan tercih edilmelidir. 
 

• Makalede , metin içerisinde özetlenebilecek bilgiler için ayrıca tabloya yer 
verilmemelidir.  

 
• Tablo ve şekiller için çok farklı formatlar kullanılabilmektedir (örneğin, .doc, 

.jpg, .pps,.pdf). Tabloların kelime-işlem yazılımları ile hazırlanması hata 
oranını düşürmekte ve düzeltmeleri kolaylaştırmaktadır. Şekiller için 
kullanılabilecek format sayısı tablolara göre oldukça fazladır. Şekiller için en 
önemli unsur çözünürlüklerinin iyi olması ve baskıda okunabilir olmalarıdır. 

 
• Kullanılan tablo, grafik, anket ya da ölçekler telif hakkı olan bir başka 

kaynaktan aynen alınmış ya da uyarlanmış ise, orijinal kaynağa gönderme 
yapmanın yanı sıra telif hakkı sahibinden basılı ve elektronik kullanım için 
yazılı izin alınması , orijinal kaynak ve telif hakkı sahibi not kısmında, şekiller 
için ise başlık kısmında belirtilmelidir.  
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2.1. Tablo oluşturmada genel kurallar 

Ø Tablolardaki bilgiler metin içerisine entegre edilmeli, tablolar metinden bağımsız olarak tek 
başına da anlaşılabilir olmalıdır.  

 
Ø Bir tabloda verilmesi mümkün olan bilgiler için birden fazla tablo kullanılmamalıdır. 

Cinsiyet gibi demografik özelliklere ilişkin bulgular metin içerisinde kolaylıkla 
açıklanabileceği için ayrıca tablo kullanmaya gerek yoktur.  
 

Ø Tablo içerisinde yer alan sayısal veriler sağa dayalı ve ondalık basamak sayıları aynı 
olmalıdır. 
 

Ø Tabloda yer alan satır/sütun başlıkları mümkün olduğunca kısa ve anlaşılır olmalıdır. 
 

Ø Metin içinde tablolara gönderme yapılırken “Tablo 2’de yer alan verilere göre...” örneğinde 
olduğu gibi tablo numaraları kullanılmalıdır.  
 

Ø Tablo başlıkları kısa, anlaşılır ve açıklayıcı olmalıdır. Tablonun başlığı anketteki bir soru 
ya da ölçekteki bir madde olmamalıdır.  
 

Ø Tablo notları tablonun alt kısmında yer alır ve genel notlar, özel notlar, olasılık notları 
olmak üzere üç türdür. Bir tabloda bu notların tümüne yer verilecekse genel notlar, özel 
notlar ve olasılık notları sırası izlenmelidir. Her not türü yeni bir satırda ve sola dayalı 
olarak başlar.  
 

Ø Genel notlar kısmında tablonun bütününe ilişkin bilgiler yer alır. Kısaltma, sembol vb. 
açıklamalar genel notlar kısmının sonunda yer alır. Tablo başka bir kaynaktan alındıysa, 
ilgili bilgi yine bu kısımda verilmelidir. Genel notlar için Not. (italik) ifadesi kullanılır. 
Özel not kısmında belli bir sütun, satır ya da hücre ile ilgili bilgiler a, b, c harfleri ile üst 
simge olarak belirtilir (Örneğin, a). Her tablodaki notlar yalnızca o tabloya ilişkindir. 
Yeni bir tabloya ait özel notlar yine a’dan başlamalıdır. 
 

Ø Diğer sütunlardaki bilgilerden kolaylıkla çıkarılabilecek bilgiler için yeni sütun 
açılmamalıdır.  
 

Ø Eğer tablo içinde veri saptanamadığından ya da rapor edilemediğinden kaynaklı boş 
bırakılmış bir hücre varsa o hücreye tire işareti “-” konmalı ve neden tire konduğu tablonun 
altına genel not olarak belirtilmelidir. Hücre, veri eklenmesi uygun olmadığından dolayı 
doldurulamamışsa boş bırakılmalıdır. 

  
2.1.1. Çalışma Verileri İle Oluşturulan Tablo  
Tablo numarası düz yazı stili ile, tablo başlığı bir alt satırda italik olarak her kelimenin 
baş harfi büyük olacak şekilde yazılmaktadır. Tabloda sağ-sol ve tablo içi kenarlıklar 
kullanılmamalıdır. Tabloda yer alan kısaltmalar tablo altında 9 punto büyüklüğünde 
yazılmalıdır. 
 
Bir tabloyu oluşturan bileşenler tablo başlığı, tablo numarası, satırlar, sütunlar ve eğer 
gerekiyorsa tablo notudur.  
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Örnek 

Tablo 1. 
Cinsiyet Değişkenine İlişkin Dağılımlar 
Cinsiyet   N   % 

Kadın  112  50.7 
Erkek  109  49.3 
Toplam  221  100 

             Not. n = örneklem büyüklüğü; % = örneklemin yüzdelik değeri. 
 

2.1.2. Bir Kaynaktan Alınan Tablo 
Tablo numarası düz yazı stili ile, tablo başlığı ise bir alt satırda italik olarak yazılır. 
Tabloda sağ-sol ve tablo içi kenarlıklar kullanılmamalıdır. Tablonun altında italik 
olarak “Not” yazılır ve alınan kaynak verilir.  
 

Örnek; 

 

 
2.1.3. Belirli tablo türleri 
Analiz tabloları verilirken tabloda tüm kenarlıklar yer almaktadır. Tablo numarası üst 
satırda; tablo başlığı italik ve her kelime büyük harfle başlayacak şekilde bir alt satırda 
yazılır 
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2.2. Şekil oluşturmada genel kurallar 
Şekil görselleri grafikler, çizelgeler, haritalar, çizimler, fotoğraflardır. 
 
 

Ø Şekillerde şeklin metinden bağımsız olarak kendi başına anlaşılmasına yeterli olacak 
düzeyde bilgi yer almalıdır. 

 
Ø Şekil içi yazı puntosu 8’den küçük, 14’ten büyük olmamalıdır. 

 
Ø Şeklin her kısmında ve tüm şekillerdeki yazı tipi metin yazı tipi ile aynı olmalıdır. 

 
Ø Şekil başlığı kısa ve açıklayıcı olmalı, şeklin sınırlarını aşmamalıdır. Şekilde geçen 

semboller, kısaltmalar, terimler de bu kısımda açıklanmalıdır. 
 

Ø Şekil numarası italik ve başlığı şeklin alt kısmında yazılmalıdır. Eğer başka kaynaktan 
alındıysa parantez içerisinde alındığı kaynak belirtilmelidir. 

 
Ø Birleştirilmesi mümkün olan şekiller tek şekil olarak verilmelidir. 

 
Ø Karşılaştırılacak yapıdaki grafikler yan yana ya da alt alta verilerek bunlar için tek grafik 

başlığı kullanılmalı, her biri aynı büyüklük ve ölçekte olmalıdır.  
 

Ø Etiketler ilgili oldukları grafiğe en yakın konumda yer almalıdırlar. 
 

Ø Renkli görsellerde renk yalnızca zorunluluk olduğu durumlarda kullanılmalıdır. Eğer 
şekilde üçten fazla gölgelendirme gerekliyse verilerin gösterimi için tablo daha uygun olabilir.  

 
Örnek 

 
Şekil 1. Varlık adı dağılımlarının radar grafik ile gösterimi (%) 
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