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1. GİRİŞ  
Bu yazım kılavuzunda, Fırat Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı Anabilim 
Dallarında hazırlanan Tezsiz yüksek lisans dönem projelerinin bilimsel standartlara 
uygun olarak yazımında uyulması gereken yazım ilkeleri kısa ve özlü olarak 
sunulmuştur. Tezsiz yüksek lisans dönem proje çalışması tamamlandıktan sonra 
danışman hocaya teslim edilir.  

 2. GENEL BİÇİM VE YAZIM PLANI  

 2.1. YAZIM DİLİ: Tezsiz yüksek lisans dönem projesi yazım dili Türkçe olmalıdır. 

Kolay anlaşılır ve sade bir Türkçe ile Türk Dil Kurumu dil bilgisi ve imla kurallarına 
uygun olarak yazılmalıdır. Ancak, danışman ve enstitü ABD kurulunun uygun görmesi 
halinde ve enstitü kurulunun onayı ile İngilizce vd. dillerden birinde olmak üzere 
yabancı dilde de yazılabilir. Latince kelimeler italik olarak yazılmalıdır.   

 2.2.  KULLANILACAK KÂĞIDIN ÖZELLİĞİ: Kenar Boşlukları Yazımda kullanılacak 

kâğıtlar, A4 standardında ve birinci hamur 80 gr beyaz kâğıt olmalıdır. Yazı, kâğıdın 
tek yüzüne yazılmalıdır. Sol kenarında 3,5 cm, alttan 3 cm, üst ve sağ kenarlarında ise 
2.5 cm boşluk bırakılmalıdır.  

 2.3. YAZI ÖZELLİĞİ:  Tezsiz yüksek lisans dönem projesi metin bölümünde, şekil ve 

çizelgeler hariç, yazı tipi Times New Roman ve büyüklüğü 12 punto olmalıdır.  Ancak, 
çizelgelerde ya da formüllerde karşılaşılan zorunlu hallerde yazı karakteri sekiz (8) 
puntoya kadar düşürülebilir. Metin içinde noktalama işaretlerinden sonra bir karakterlik 
boşluk verilmelidir.  

 2.4. SATIR ARALIKLARI VE DÜZENİ:  Tezsiz yüksek lisans dönem projesi ana 

metni 1,5 aralıkla yazılmalıdır. Şekil alt yazıları, tablo açıklamaları, alıntılar, dipnotlar 
ve kaynak dizininde satırlar arasında 1 tam aralık kullanılmalıdır. Paragraflarda 1 cm’lik 
girinti (Tab tuşu kadar) kullanılmalıdır. Paragraflar arasında boşluk bırakılmamalıdır. 

BÖLÜM BAŞLIKLARI, içindekiler kısmıyla uygun olarak numaralandırılıp sola dayalı, 

12 punto ve koyu olarak yazılmalıdır. Sayfa başına gelen birinci derece bölüm başlıkları 
hariç tüm başlıklardan önce ve sonra bir satır (1.5 satır aralıklı) boşluk bırakılmalıdır.  

İç kapak sayfasındaki yazılar 1.5 satır aralığı kullanılarak, 12 punto, ortalı ve büyük 
harfle yazılmalıdır.  

 Şekil ve çizelgelerin açıklaması yazılırken 1.0 satır aralığı ve 10 punto kullanılmalıdır. 
Çizelge açıklaması (başlık) ve çizelge iki yana yasla komutu kullanılarak 10 punto 
yazılmalıdır. Şeklin alt kenarı ile şekil açıklaması arasında bir satır (1.0 satır aralıklı) 
boşluk bırakılmalıdır. Şekilden önce, şekil açıklamasından sonra, çizelge 
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açıklamasından önce ve çizelgeden sonra bir satır (1.5 satır aralıklı) boşluk 
bırakılmalıdır. Çizelge dipnotları, çizelgenin hemen altında 1.0 satır aralığında, 8 veya 
10 punto ile yazılmalıdır. İçindekiler başlığı, tümüyle büyük harflerle sayfa üstünde 12 
punto, koyu ve ortalı bir şekilde yazılmalıdır. Sayfanın tamamı 1.0 satır aralıklı 
yazılmalı, her bir bölüm arasında bir satır (1.0 satır aralıklı) boşluk bırakılmalıdır.  

 Kaynak listesinin yazımında 10 punto ve 1.0 satır aralığı kullanılmalı, bir kaynaktan 
diğerine geçerken bir satır (1.0 satır aralıklı) boşluk bırakılmalıdır.   

 2.5. BÖLÜM VE ALT BÖLÜM BAŞLIKLARI: Birinci derecede bölüm başlıkları sayfa 

başına ve büyük harf ile yazılmalıdır. İkinci derecede alt bölüm başlıklarında her 
kelimenin ilk harfi büyük harfle yazılmalıdır. Üçüncü ve daha ileri derecede alt bölüm 
başlıklarında ilk kelimenin ilk harfi dışında tüm kelimeler küçük harfle yazılmalıdır. 
İkinci ve üçüncü derece başlıklarda ve/veya, ile gibi bağlaçlar küçük harfle yazılmalıdır. 
Her dereceden bölüm başlıkları koyu (Bold) olarak yazılmalıdır  

 2.6. SAYFALARIN NUMARALANMASI:   Sayfa numaraları sayfa altında ortadan 

yazılmalıdır. İçindekiler, simgeler ve kısaltmalar dizini gibi Tezsiz yüksek lisans dönem 
projesi ön sayfaları küçük harf Roma rakamları ile (I, II, III, IV...), giriş bölümü ile 
başlayan ana metin ise 1, 2, 3, 4, 5... şeklinde numaralandırılmalıdır.  

2.7. METİN İÇİNDE KAYNAK GÖSTERME:  Proje metni içerisinde atıfta bulunulan her 

kaynak alfabetik sıraya konulmuş “Kaynaklar” dizininde mutlaka yer almalıdır. Tezsiz 
yüksek lisans dönem projesi içerisinde bir kaynağa, yazar soyadı ve kaynak tarihi 
belirtilerek atıfta bulunulmalıdır.   

 Şekil, çizelge, resim ve benzeri anlatım araçları bir kaynaktan alınmış ise, şekil alt 
yazısı veya çizelge üst yazısı gibi açıklamalar içinde mutlaka kaynak belirtilmelidir.  

 Bu kısımda farklı metin içi gönderme yapma şekilleri, çalışmanın türüne ve yazar 
sayısına göre nasıl metin içi gönderme yapılacağı anlatılmakta, metin içi gönderme 
yaparken karşılaşılabilecek farklı durumlar örneklerle aktarılmaktadır. 

 Gönderme en temel olarak iki biçimde yapılır: Evans ve Shaw (2008) tarafından 
gerçekleştirilen bir araştırmada, aile ile gerçekleştirilen birlikte okuma etkinliklerinin 
çocuğun okuma becerilerine olumlu etkisi olduğu vurgulanmıştır. Ya da Bilimsel 
dergiler, yoğun olarak bilim insanları tarafından kullanılan önemli bir resmi iletişim 
aracıdır. Süreğen olma, güncel araştırma sonuçlarını hızlı yayınlama ve eriştirme 
bilimsel dergilerin en temel özellikleridir. Bu özellikler bilimsel dergileri diğer bilimsel 
iletişim araçlarından ayırmakta ve güncelliğin ön planda olduğu disiplinlerde daha çok 
kullanılır kılmaktadır (Küçük, Al ve Olcay, 2008, s. 309). Çok nadir olarak yazar soyadı 
ve tarih bilgisinin ikisi de parantezsiz ve metnin bir parçası şeklinde kullanılabilir.   
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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. Günümüzde birçok makalede 
bu kitaptan yararlanıldığı görülmektedir.   

Örnek 2  

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

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

Örnek  

Künye 

 Dempsey, L. (2006, Nisan). Libraries and the long tail: Some thoughts about libraries 
in a network age. D-Lib Magazine, 12(4). Erişim adresi: http://www.dlib.org/dlib.html  

Gönderme (Dempsey, 2006)  

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.   

Örnek  

Fuller’e (1982) göre bilgi günümüzde katlanarak artmaktadır ve her geçen gün bilginin 
yarı ömrü için atfedilen zaman giderek daha da kısalmaktadır. Fuller, 1900’lü yıllara 
kadar bilginin yaklaşık her yüzyılda bir katlandığını, İkinci Dünya Savaşının sonunda 
bu sürenin 25 yıla düştüğünü, günümüzde ise her 18 ayda bir bilginin katlanarak 
büyüdüğünü ifade etmektedir. Yazar adı bilgisinin de yıl bilgisinin de parantez içinde 
olduğu göndermeler için bu kural geçerli değildir.  

Örnek  

Sosyal ve beşeri bilim alanlarında yapılan yayınların çoğunlukla çalışmanın yapıldığı 
ülkenin özgün dili ve kültürü ile biçimlenmesi nedeniyle doğal bilimlere göre daha 
bölgesel nitelik taşıdığı ve buna bağlı olarak da genellikle bölgesel yayınlarda yer 
almakta olduğu literatürde de vurgulanmıştır (Weingart, 2005). Weingart’tan (2005) bir 
yıl önce...  
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KAYNAKÇA İLE GÖNDERMELERİN UYUMU  
Metin içerisinde gönderme yapılan her kaynak kaynakçada yer almalı, kaynakçada yer 
alan her kaynağa da metin içerisinde mutlaka gönderme yapılmış olmalıdır. 
Göndermedeki yazar adı ve tarih bilgisi kaynakçadaki yazar adı ve tarih bilgisi ile 
birebir aynı olmalıdır. İncil ve Kur’an gibi klasik yapıtlara ve kişisel iletişimlere metin 
içerisinde gönderme yapılması yeterlidir, ayrıca kaynakçada belirtmeye gerek yoktur. 
Meta-analize konu olan makalelere metin içinde ayrıca değinilmiyorsa gönderme 
yapılması gerekmez. 

2.8. SİMGELER,  KISALTMALAR VE SAYILAR.  Simgeler ve kısaltmalar dizini “Simgeler 

ve Kısaltmalar”  başlığı altında alfabetik sıraya göre hazırlanmalıdır. Dizin başlığı, 
metin bloğu üst sınırından 2 aralık boş bırakıldıktan sonra, ortalanarak yazılmalıdır.  

  

3. ŞEKİL VE ÇİZELGELER (APA 6 yazım kurallarına bakınız…) 

 Şekil ve çizelgeler Tezsiz yüksek lisans dönem projesi metni içinde ilk değinildikleri 
sayfa veya hemen sonrasındaki sayfada “iki yana yasla” butonu kullanılarak 
yerleştirilmelidir. İki veya daha çok, küçük şekil veya çizelge aynı sayfada sunulabilir. 
Bunlar birbiri ile yakından ilgili ise "a, b, c, …"şeklinde simgelenerek hepsine tek bir 
şekil veya çizelge numarası verilebilir.  

 3.1. ŞEKİL VE ÇİZELGELERİN NUMARALANMASI:  Bütün şekil ve çizelgelerin 

kendine ait bir numarası olmalıdır. Çizelge/şekil numarasındaki ilk rakam bölüm 
numarası, ikinci rakam ise çizelge veya şeklin o bölüm içindeki sıra numarasıdır. 
Örneğin; 

 Birinci bölümün şekil ve çizelgeleri:    

Şekil 1.1. Şekil açıklaması     

Şekil 1.2. Şekil açıklaması .....   

 Çizelge 1.1. Çizelge açıklaması                

  Çizelge 1.2. Çizelge açıklaması ….  

 3.2. ŞEKİL VE ÇİZELGE AÇIKLAMASI:  Çizelge açıklamaları çizelgenin üstüne, şekil 

açıklamaları ise şeklin altına yazılmalıdır. Açıklamaların yazımında satır aralığı 1 tam 
aralık olmalıdır. Harf büyüklüğü ana metin puntosundan küçük seçilmelidir. Şekil ve 
çizelge açıklamaları mümkün olduğu kadar kısa, öz ve açıklayıcı olmalıdır. Şekil ve 
çizelge açıklamalarında ilk kelimenin ilk harfi büyük olmalı diğer harfler ise küçük 
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yazılmalıdır. Satır sonuna nokta konmamalıdır. Çizelge dipnotları, çizelgenin hemen 
altında yer almalıdır.   

 4. TEZSİZ YÜKSEK LİSANS DÖNEM PROJESİ KAPAĞI VE ÖZEL 

SAYFALAR   
 Tezsiz yüksek lisans dönem projesi kapağı ve özel sayfaların hazırlanması aşağıda 
belirtilen şekilde olmalıdır.   

4.1. DIŞ VE İÇ KAPAK SAYFALARI:    
Tezsiz yüksek lisans dönem projesi için beyaz cilt kapakları kullanılacaktır. 

     İç kapakta üniversite, enstitü ve anabilim dalı 16 punto New Roman ile yazılmalıdır. 
İç kapakta, adayın adı ve soyadı ile birlikte, anabilim dalı adı, danışman unvanı ve adı, 
şehir ve yıl bulunmalıdır (12 punto Times New Roman).  Tezsiz yüksek lisans dönem 
projesi adı, büyük harflerle, ortalanarak, koyu ve 14 punto İç kapakta üniversite, enstitü 
ve anabilim dalı 16 punto New Roman ile yazılmalıdır. Tezsiz yüksek lisans dönem 
projesi adının bir satıra sığmaması durumunda 1,5 aralıkla yazılmalıdır. Tüm yazılarda 
en az 12 punto kullanılmalı; proje adı ile diğer bilgiler farklı punto ile yazılmalıdır. 
Tezsiz yüksek lisans dönem projesi başlığının uzun olması gibi zorunlu durumlarda 
puntolar azaltılabilir. Kapak sayfaları EK-1’deki örneğe uygun şekilde hazırlanmalıdır.    

 4.2. İÇİNDEKİLER SAYFASI: İçindekiler sayfası EK-2’deki gibi, tüm özel sayfalar, Tezsiz 

yüksek lisans dönem projesi metninde yer alan bütün bölüm ve alt bölüm başlıkları, 
kaynaklar ve eklerin verildiği sayfaların sayfa numaralarını içermelidir. Tezsiz yüksek 
lisans dönem projesinde kullanılan birinci, ikinci ve üçüncü derece başlıkların tamamı 
hiçbir değişiklik yapılmaksızın, "İçindekiler" sayfasında yer almalıdır.  

 İçindekiler kısmında ana başlıklar koyu yazılmalıdır. Bu sayfada, her bir başlığın 
hizasına, sadece o başlığın yer aldığı ilk sayfanın numarası yazılmalıdır.  

 5. TEZSİZ YÜKSEK LİSANS DÖNEM PROJESİ METNİ  
 Tezsiz yüksek lisans dönem projesi, Ön Sayfalar (iç kapak, içindekiler, simgeler ve 
kısaltmalar, şekil ve çizelgeler sayfaları), Tezsiz yüksek lisans dönem projesi metni ve 
kaynaklardan oluşmalıdır.  

Tezsiz yüksek lisans dönem projesi metni “Giriş” bölümüyle başlar. Bu bölümde 
konunun önemini belirten genel bilgiler verildikten sonra, Tezsiz yüksek lisans dönem 
projesinin amacı ve önemi çok açık ve kısa olarak yazılmalıdır.   

 Tezsiz yüksek lisans dönem projesi metninde, bilgiler belirli sistematik halinde, 
gerekirse alt başlıklar kullanarak detaylandırılarak derlenir. Konu ele alınırken mümkün 
olduğunca güncel literatürlerden yararlanılmaya çalışılır.  
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 6. KAYNAKLAR   
 Kaynak dizini, büyük harflerle ve sola dayalı olarak “KAYNAKLAR” başlığı ile 
başlamalı, başlıktan sonra 1,5 aralık bırakılarak dizine geçilmelidir.  

 Kaynak dizini Tezsiz yüksek lisans dönem projesi ana metninden iki punto küçük 
harflerle (10 punto), 1 satır aralığı ile yazılmalıdır. Her bir kaynağın başlangıcı metin 
bloğu sol kenarına dayalı, diğer satırları 0,75 cm içerden başlatılmalıdır. Kaynaklar 
bölümü ilk yazarın soyadının alfabetik sırasına göre sıralanmalıdır.  Bütün yazarların 
soyadlarının ve adlarının ilk harfi büyük harflerle yazılmalı ve soyadından sonra bir 
karakter boşluk bırakılmalıdır.  

Yazar soyadı ve isminin baş harfi aralarına herhangi bir noktalama işareti konulmadan 
yazılmalı her yazar arası “virgül” ile ayrılmalıdır. Yazar isimleri yazıldıktan sonra son 
yazarın adının sonuna da virgül konulmalıdır.  

 Tezsiz yüksek lisans dönem projesi içinde bir başka kaynaktan aynen alıntı yapma 
zorluluğu varsa, bu alıntı ayıraç içinde yazılmalıdır (“...............”). Alıntının sonunda 
parantez içinde alıntının yer aldığı kaynağın adı, sayfa numarası ve tarihi yazılmalıdır. 
Alıntılar yazarın kendi cümleleri ile ifade edilmiş ise ayıraca gerek yoktur, yukarıdaki 
standart biçimde yazılabilir.  
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BİLİMSEL YAYINLARDA KAYNAK GÖSTERME, TABLO VE ŞEKİL 
OLUŞTURMA REHBERİ: APA 6 KURALLARI (Şencan ve  Doğan, 2017).  

 

TEK YAZARLI ÇALIŞMALAR   
Tek yazarlı eserlere göndermeler yazarın soyadını ve tarih bilgisini içerir. Jr. gibi son 
ekleri içermemeleri gerekir.   

Örnek 1  

Künye Yılmaz, B. (2005). Türkiye’de kamu yönetiminin yeniden yapılandırılması 
süreci ve halk kütüphaneleri. Türk Kütüphaneciliği, 19, 56-77. Erişim adresi: 
http://www.tk.org.tr/index.php/TK Gönderme (Yılmaz, 2005, s. 58)  

Örnek 2  

Künye Turner, S. J. (2010). Website statistics 2.0: Using Google Analytics to measure 
library website effectiveness. Technical Services Quarterly, 27, 261-278. 
doi:10.1080/07317131003765910  Gönderme (Turner, 2010, s. 262)  

 İki ve/veya daha fazla yazarlı çalışmalar İki yazarlı bir çalışma için her göndermede iki 
yazarın soyadı da yer almalıdır.  

 

Örnek  

Künye Al, U. ve Soydal, İ. (2014). Kütüphan-e Türkiye Projesi: Halk kütüphanesi 
kullanım araştırması. Türk Kütüphaneciliği, 28, 288-307. Erişim adresi: 
http://www.tk.org.tr/index.php/TK Gönderme (Al ve Soydal, 2014)  

Üç, dört ve beş yazarlı çalışmalara gönderme yapılırken sadece metin içindeki ilk 
göndermede tüm yazarların soyadları verilir. Diğer göndermeler için ilk yazarın 
soyadının yanına ve diğerleri ifadesi eklenmelidir. İngilizce yazılan makalelerde üç, 
dört ya da beş yazarlı yayınlara gönderme yapılırken ve diğerleri yerine et al. ifadesi 
kullanılmalıdır.  

Örnek  

İlk gönderme (Uçak, Kurbanoğlu, Şencan ve Doğan, 2011) İkinci ve sonraki 
göndermeler (Uçak ve diğerleri, 2011)  

Eğer bir paragraf içerisinde üç, dört ya da beş yazarlı bir çalışmaya gönderme yapılmış 
ve aynı paragraf içerisinde aynı kaynağa tekrar gönderme yapmak gerekiyorsa ikinci ve 
sonraki göndermelerde tarih bilgisini eklemeye gerek yoktur.  
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Örnek Eğer kaynak metin içinde ilk kez geçiyorsa Choo, Bergeron, Detior ve Heaton 
(2008, s. 794), bilgi kullanımını sekiz farklı sınıfta ele almaktadır. Choo ve diğerleri, 
aynı çalışmada… Eğer kaynak metin içerisinde daha önce geçtiyse Choo ve diğerleri 
(2008, s. 794), bilgi kullanımını sekiz farklı sınıfta ele almaktadır. Choo ve diğerleri, 
aynı çalışmada…  

Yazar adı bilgisinin de yıl bilgisinin de parantez içinde olduğu göndermeler için bu 
kural geçerli değildir.  

 

Örnek   

Yakın zamanda Küresel Kütüphaneler Girişimi’nin desteği ile kullanıcıların halk 
kütüphanelerinden nasıl yararlandıklarını ortaya koyan araştırmalar (Quick, Prior, 
Toombs, Taylor ve Currenti, 2013a; 2013b; 2013c; 2013d; 2013e) yapılmıştır. 
Bulgaristan (Quick ve diğerleri, 2013a)............  

Üç, dört ve beş yazarlı yayınlara gönderme yaparken ve diğerleri ifadesini kullanarak 
kısaltma yapma kuralının istisnası, göndermesi aynı olan iki farklı kaynak olması 
durumudur. Bunu önlemek için karışıklığa engel olacak kadar yazar soyadı aşağıda 
gösterildiği gibi tüm göndermelerde yer almalıdır. Altı yazarlı yayınlara gönderme 
yapılırken de bu kural aynı şekilde uygulanmaktadır.  

 

Örnek  

Künyeler Al, U., Sezen, U. ve Soydal, İ. (2012). Hacettepe Üniversitesi bilimsel 
yayınlarının sosyal ağ analizi yöntemiyle değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi 
Edebiyat Fakültesi Dergisi, 29(1), 53-71. Erişim adresi: 
http://www.edebiyatdergisi.hacettepe.edu.tr/ Al, U., Sezen, U., Soydal, İ., Taşkın, Z. ve 
Düzyol, G. (2012). Collaboration of Turkish scholars: Local or global? Collnet Journal 
of Scientometrics and Information Management, 6, 145-159. doi: 
10.1080/09737766.2012.10700930 Göndermeler (Al, Sezen ve Soydal, 2012) (Al, 
Sezen, Soydal, Taşkın ve diğerleri, 2012)  

Altı ve daha fazla yazarı olan çalışmalara gönderme yapılırken sadece ilk yazarın soyadı 
belirtilir.  

Örnek  

Künye Dougherty, M., Meyer, E.T., Madsen, C., Van den Heuvel, C., Thomas, A. ve 
Wyatt, S. (2010). Researcher engagement with web archives: State of the Art. Report. 
London: JISC. Erişim adresi: http://ierepository.jisc.ac.uk/544/ Gönderme (Dougherty 
ve diğerleri, 2010)  
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İngilizce yazılan makalelerde iki veya daha fazla yazarlı yayınlara gönderme yapılırken 
ve bağlacına karşılık olarak and bağlacı ya da & işareti kullanılır. Sadece yıl bilgisinin 
parantez içinde yer aldığı metin içi göndermelerde and, soyad ve yıl bilgisinin birlikte 
parantez içinde yer aldığı metin içi göndermelerde ise & işareti kullanılır.   

 Örnek  

Doğan and Şencan (2001)   

(Doğan & Şencan, 2001)   

İngilizce çalışmalarda Türkçe bir kaynağa gönderme yapılıyorsa ve yerine and ifadesi, 
Türkçe bir çalışmada İngilizce bir kaynağa gönderme yapılıyorsa and yerine ve ifadesi 
kullanılmalıdır.   

 

Örnek   

Türkçe bir çalışmada İngilizce bir kaynak kullanımı  

Künye  

Nielsen, B. G. ve Borlund, P. (2011). Information literacy, learning, and the public 
library: A study of Danish high school students. Journal of Librarianship and 
Information Science, 43, 106-119. doi: 10.1177/0961000611408643 Gönderme (Nielsen 
ve Borlund, 2011, s. 110)  

İngilizce bir çalışmada Türkçe bir kaynak kullanımı  

KÜNYE   
Al, U., & Tonta, Y. (2004). Atıf analizi: Hacettepe Üniversitesi Kütüphanecilik Bölümü 
tezlerinde atıf yapılan kaynaklar [Citation analysis: Sources cited in dissertations 
completed at Hacettepe University Department of Librarianship]. Bilgi Dünyası, 5, 19-
47. Retrieved from http://bd.org.tr/  

Gönderme (Al & Tonta, 2004, s. 20) Al and Tonta (2004, s. 20) found that ...  

Not: İngilizce çalışmalarda orijinal dili Türkçe olan bir makaleye atıf yapılıyorsa 
makale adı gibi bilgilerin köşeli parantez içinde İngilizce karşılığı ile birlikte verilmesi 
gerekir. 

Tüzel yazarlı çalışmalar  

Yazar olarak bir grup/tüzel kişi (dernekler, şirketler, devlet kurumları ve diğer çalışma 
grupları gibi) ifade ediliyorsa bu gruba ilişkin ad bilgisi metin içindeki göndermede 
oldukça açık ve anlaşılır biçimde verilmelidir. Grup adı bazı durumlarda kısaltılabilir. 
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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. Eğer grup adı kısa ise veya 
kısaltması herkesçe anlaşılır olmuyorsa tüm göndermelerde adın açık hali yazılır.   

Örnek  

Gönderme cümlenin sonunda yapılıyorsa İlk gönderme (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik 
Araştırma Kurumu [TÜBİTAK], 2013) İkinci ve sonraki göndermeler (TÜBİTAK, 
2013) Gönderme cümle içerisinde yapılıyorsa İlk gönderme Türkiye Bilimsel ve 
Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK, 2013) İkinci ve sonraki göndermeler 
TÜBİTAK (2013)  

Yazar sayısı ve türüne göre metin içi farklı gönderme şekillerinin nasıl yapılacağı Ek’te 
özetlenmektedir.  

 Aynı soyadlı yazarlar 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  

Künyeler  

Yılmaz, A. (2009). Public policies and public library-emergent literacy relationship in 
the USA. Bilgi Dünyası, 10, 80-94. Erişim adresi: http://www.bd.org.tr/  

Yılmaz, B., Köse, E. ve Korkut, Ş. (2008). Hacettepe Üniversitesi ve Bilkent 
Üniversitesi öğrencilerinin okuma alışkanlıkları üzerine bir araştırma. Türk 
Kütüphaneciliği, 23, 22-51. Erişim adresi: http://www.tk.org.tr/  

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

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

Web sayfası, makale başlığı, bölüm başlığı  

Künye 

 Hacettepe Üniversitesi Bilgi Okuryazarlığı Programı. (2010). Erişim adresi: 
http://hubo.hacettepe. edu.tr/ Gönderme (“Hacettepe Üniversitesi Bilgi”, 2010)  

Dergi, kitap, broşür ya da rapor başlığı  

Künye 

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

Gönderme 

 (Kütüphaneciliğimiz üzerine, 1987)  

Yazarı olmayan resmi belgelere (senato kararları, yasalar, yönetmelikler, dava 
tutanakları vs.) yapılacak göndermeler de yukarıdaki yazarı olmayan çalışmalarda 
olduğu gibi yapılır. Yazarı anonim olarak belirtilen çalışmalara gönderme (Anonim, 
2003) şeklinde yapılır.  

Aynı parantez içerisinde birden çok gönderme yapılması 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)  

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)  

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

 

Örnek 

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

İKİNCİL KAYNAKLAR 
 İkincil kaynaklar ancak orijinal kaynağın baskıdan kaldırıldığı, orijinal kaynağa bilinen 
kaynaklardan erişilemediği ve birincil kaynağın orijinal dilinin Türkçe ya da İngilizce 
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. Bu örnekte 
ikincil kaynak (Şencan, 2010)’dur.   

Örnek  

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

KLASİK ESERLER  
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)  

Klasik eserin orijinal tarihi biliniyorsa o da gönderme içinde kullanılır.  

Örnek 

 (Balzac, 1836, çev. 1941)  

Klasik dini yapıtlar, Yunan ve Roma yapıtları gibi yaygın olarak bilinen önemli klasik 
yapıtların kaynakça listesinde yer almasına gerek yoktur. Metin içinde yapılan ilk 
göndermede, yukarıdaki iki örnekte gösterildiği 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) 
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BİR KAYNAĞIN BELİRLİ BİR BÖLÜMÜNE GÖNDERME YAPMA  
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) 

KİŞİSEL İLETİŞİM  
Özel mektuplar, günlükler, e-postalar, arşivlenmeyen tartışma listeleri mesajları gibi 
elektronik iletişimlere; kişisel röportajlara; telefon görüşmeleri gibi kişisel iletişimlere 
gönderme yapılır ancak başkaları tarafından elde edilebilir olmadıkları için kaynakçada 
yer verilmez. Kişisel iletişimlere yapılan metin içi göndermeler aşağıdaki örnekten de 
görüleceği gibi yapı olarak biraz daha farklıdır.   

Örnek  

S. C. Doğan (kişisel iletişim, 18 Nisan 2014)  

Bazı kişisel iletişim türleri elde edilebilir yapıdadır. Bunlara kaynakçada arşiv 
malzemesiymiş gibi yer verilmelidir. 

Parantez içindeki açıklamalarda gönderme yapma  

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) 

KAYNAKÇA OLUŞTURMA KURALLARI  
Kaynakça vermenin amacı, okuyuculara kaynaklara erişme ve kaynakları kullanma 
konusunda yardımcı olmaktır. Bu nedenle kaynakçalarda verilen kaynaklara ilişkin 
bilgiler doğru ve tam olmalıdır. Her künye genel olarak yazar, yayın yılı, başlık ve 
yayın bilgisi alanlarını içerir. Bu bilgileri kontrol etmenin en iyi yolu, her bir künyeyi 
orijinal yayına gidip doğrulamaktır. Dergi adlarının, yayın yılı bilgisinin, cilt ve sayı 
numaraları ile sayfa numaralarının ve elektronik erişim bilgilerinin tam olarak 
aktarılmasına, özel adların ve özel vurgu veya işaretler içeren yabancı dildeki 
kelimelerin hecelenişine dikkat edilmelidir. Yazarlar kaynakça listesindeki tüm 
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bilgilerden sorumludurlar. Doğru ve tam bir şekilde hazırlanmış kaynakça, dikkatli bir 
araştırmacı olarak güvenilirlik oluşturmaya yardımcı olur.   

Otomatik dizinleme teknolojileri açısından da kaynakçalardaki tutarlılık oldukça 
önemlidir. Günümüz teknolojileri makalelerin yanı sıra makale kaynakçalarından da 
belli atıf ağlarını ortaya çıkarmak amacıyla algoritmalar kullanmaktadırlar. Eğer 
kaynakça unsurları eksik ya da hatalı ise algoritma bunları tanıyamamakta, kaynakçanın 
dizinleme için yakalanma olasılığı azalmaktadır.   

  

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

Tablo 1  

KAYNAK GÖSTERMEDE KULLANILABİLECEK KISALTMALAR  
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.  
                

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.   

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   

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

Örnek   

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

Çevrimiçi kaynaklarda kaynakçada yer alacak sürüme karar verme 
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Web üzerinde aynı kaynağın farklı sürümleri bulunabilmekte ve bu sürümler arasında 
farklılıklar olabilmektedir. Bu nedenle çevrimiçi bir kaynağın hangi sürümüne atıf 
yapılacağı önemlidir. Hangi sürümün daha güncel ve otorite olduğunun bilinmediği 
durumlarda hakem denetiminden geçmiş arşiv kopyasının kullanılması tercih 
edilmelidir. Çevrimiçi kaynaklara yapılacak atıflar için yazının yayın tarihine mümkün 
olan en yakın tarihte kaynağın bağlantısı tekrar kontrol edilmelidir.   

Kaynakça düzeni  

Bu bölümde kaynakça düzeninde yazar adına ilişkin dikkat edilmesi gereken unsurlar 
üzerinde durulmaktadır.  

 İsimlerin alfabetik olarak sıralanması  

APA’da kaynakça, kaynakların ilk yazarlarının soyadına göre alfabetik olmaktadır. 
Alfabetik sıralama yalnızca soyadın ilk harfine göre yapılmaz, aynı ilk harfe sahip 
künyelerin de kendi içerisinde harfe göre alfabetik olmaları gerekir.   

Örnek 

 Al, U.  

Alır, G. 

 Benjamin, A. S. 

ben Yaakov,  

D. Doğan,  

G. Düzyol, G. 

Ibn Abdulaziz, T.  

Ibn Nidal, A. K. M.  

Lopez, M. E.  

Lopez de Molina, G.  

Özenç, A.  

Özenç Uçak, N.  

Villafuerte, S. A.  

Villa-Lobos, J.  

Yılmaz, B.  
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Yılmaz, M 

M’, Mc ve Mac ifadelerinin üçü de aynı şekilde telaffuz edilir ancak, kaynakçadaki 
sıralama telaffuza göre değil aşağıdaki örnekte olduğu gibi yazım biçimine göre yapılır.   

 

Örnek 

 MacArthur  

MacNeill  

 McAllister  

 M’Carthy  

Kaynaklarda ad-soyad kısmında numara varsa numara sırasına dikkat edilmelidir.   

Örnek  

Macomber, J., II  

 Macomber, J., III 

İlk yazarı aynı olan farklı çalışmaların sıralanması  

Aynı yazara ait tek yazarlı yayınlar için yayın yılına göre geçmişten güncele doğru 
sıralama yapılır. 

Örnek  

Şencan, İ. (2011).  

Şencan, İ. (2013).  

Upenieks, V. (2003).  

Upenieks, V. (2005). 

Aynı ilk yazarın yer aldığı kaynaklardan tek yazarlı olan eser, yayın tarihi daha güncel 
olsa bile üst sırada yer alır.   

Örnek 

 Alleyne, R. L. (2001).  

Alleyne, R. L. ve Evans, A. J. (1999).  

Doğan, G. (2014).  
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Doğan, G. ve Şencan, İ. (2012).  

Kaynakçada yer alan aynı ilk yazara ve farklı ikinci veya üçüncü yazarlara sahip 
kaynaklar ikinci yazarın soyadına göre, ikinci yazar da aynıysa üçüncü yazarın soyadına 
göre alfabetik olarak sıralanırlar 

Örnek 

 Hayward, D., Firsching, A. ve Brown, J. (1999).  

Hayward, D., Firsching, A. ve Smigel, J. (1999).  

Şencan, İ., Doğan, G. ve Akbulut, M. (2009).  

Şencan, İ., Doğan, G. ve Al, U. (2010).  

Aynı yazar sırasına sahip kaynaklar yayın yılına göre geçmişten güncele doğru sıralanır.  

Örnek  

Cabading, J. R. ve Wright, K. (2000).  

Cabading, J. R. ve Wright, K. (2001).  

Doğan, G. ve Şencan, İ. (2013).  

Doğan, G. ve Şencan, İ. (2014).  

Yazarı, yazar sayısı birden fazla ise yazarları ve bu yazarların sırası ile yayın yılı aynı 
olan çalışmalar başlıklarına göre alfabetik olarak sıralanırlar (A veya The hariç). Metin 
içi gönderme yaparken bu kaynakların ayrımının yapılabilmesi için tarihin yanına küçük 
harfler (a, b, c, ...) eklenir. 

Örnek 

 Baheti, J. R. (2001a). Control…  

Baheti, J. R. (2001b). Roles of…  

Şencan, İ. (2014a). Kütüphane olanakları…  

Şencan, İ. (2014b). Üniversiteler…  

Not: Eğer aynı yazara ait aynı yıl yayımlanmış eserler bir dizi içerisindeki makaleler 
olarak tanımlanmışsa, başlığa göre alfabetik sıralamak yerine dizi sırasında verilir.   

Aynı soyadlı farklı ilk yazarlara ait çalışmaların sıralanması Kaynakçada soyadları aynı 
adları farklı iki ilk yazar durumu söz konusu olduğunda adın ilk harfine göre alfabetik 
sıralama yapılır.   
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Örnek  Doğan, G. ve Şencan, İ. (2014).  

Doğan, S. C. (2010). 

Tüzel yazarlı ya da yazarı olmayan çalışmaların sıralanması Bir çalışmanın yazarı 
kuruluş, kurum, dernek gibi bir grup olabilir ya da çalışmanın herhangi bir yazarı 
olmayabilir. Bu tür çalışmalar için yazar kısmına kuruluş/kurum/dernek adı yazılır. 
Kuruluş/kurum/dernek adının kısaltması değil açık adı kullanılmalıdır.   

Örnek 

TKD. (2014). değil Türk Kütüphaneciler Derneği. (2014).  

OECD. (2010). değil Organisation for Economic Co-operation and Development. 
(2010). 

Eğer gerekiyorsa alt birim adlarına da yer verilmelidir.   

Örnek 

 Hacettepe Üniversitesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü. (2009).  

Eğer çalışmada “Anonim” ifadesi geçiyorsa yazar kısmına Anonim yazılır.  

Örnek  

Anonim. (2015).  

Eğer yazar yoksa, başlık kısmı yazar alanına kaydırılmalıdır.   

Meta-analizde kullanılan kaynakların gösterimi  

Bir meta-analizde kullanılan yayın sayısı 50 ve daha az ise kaynakçada verilir. Ancak 
bunun meta-analiz için kullanılan bir makale olduğunu belirtmek için başına “*” işareti 
konur. Eğer meta-analiz için kullanılan makale sayısı 50’yi geçiyorsa, bunlar için ayrı 
bir liste oluşturulmalı ve çevrimiçi bir ek olarak verilmelidir. Eğer bir makale hem 
metaanaliz için kullanıldıysa hem de bu makaleye metin içinde gönderme yapıldıysa, bu 
makale hem kaynakçada hem de adı geçen çevrimiçi listede yer almalıdır. Meta-analiz 
yapılan makalelerde meta-analiz için kullanılan makale sayısı 50 ve daha küçük olduğu 
için kaynakçada yer alacaksa kaynakçanın başına “* ile işaretlenmiş kaynaklar meta-
analiz için kullanılmıştır” notu düşülmelidir. Meta-analizde kullanılan makalelere 
yapılacak göndermeler için “*” işareti kullanılmaz.   

Örnek  

Künyeler  
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*Yılmaz, A. (2009). Public policies and public library-emergent literacy relationship in 
the USA. Bilgi Dünyası, 10, 80-94. Erişim adresi: http://www.bd.org.tr/  

Yılmaz, B., Köse, E. ve Korkut, Ş. (2008). Hacettepe Üniversitesi ve Bilkent 
Üniversitesi öğrencilerinin okuma alışkanlıkları üzerine bir araştırma. Türk 
Kütüphaneciliği, 23, 22-51. Erişim adresi: http://www.tk.org.tr/  

Göndermeler (Yılmaz, 2009)  

(Yılmaz, Köse ve Korkut, 2008)  

 Yazar bilgisi Yazar sayısı yedi veya daha az ise tüm yazar adları künyede verilir.  

Örnek  

Yazar, A., Yazar, B. B. ve Yazar, C. 

Yazar sayısı sekiz ve daha fazla olduğunda ise ilk altı yazarın adı yazılıp üç nokta 
eklenir ve son yazarın adı ile yazar kısmı kapatılır. 

Örnek 

 Gilbert, D. G., McClernon, J. F., Rabinovich, N. E., Sugai, C., Plath, L. C., Asgaard, 
G., … Botros, N. (2004). Tonta, Y., Küçük, M. E., Al, U., Alır, G., Ertürk, K. L., Olcay, 
N. E., ... Ünal, Y. (2006).  

Kaynakçada soyadları ve adlarının ilk harfleri aynı olan farklı iki yazar yer alıyorsa, 
yazarların adları künyede köşeli parantez içerisinde verilmeli, gönderme ise yazarların 
ad ve soyadlarına göre yapılmalıdır. 

Örnek  

Künyeler Doğan, G. [Gözde]. (1996). .... Doğan, G. [Güleda]. (2010). .... Göndermeler 
(Gözde Doğan, 1996) (Güleda Doğan, 2010)  

Yazar adında tire varsa, tire olduğu gibi bırakılmalı ve her büyük harften sonra nokta 
konmalıdır.  

Örnek  

Ad Soyad: Jean-Baptise Lamour   

Yazar girişi: Lamour, J.-B. 

Künyede yazarları, soyad ve adları, adları ve Jr., III gibi son ekleri ayırmak için virgül 
kullanılır.   

Örnek 
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 Strong, E. K., Jr. ve Uhrbrock, R. S. (1923).  

İki - yedi yazarlı çalışmalarda son yazardan önce ve bağlacı kullanılır.   

Örnek 

 Doğan, G., Şencan, İ., Özkan Çelik, A. E. ve Tonta, Y. A. (2010).  

Grup adı olan yazar adları anlaşılır biçimde açıklanmalıdır.  

Örnek  

Royal Institute of Technology, National Institute of Mental Health. (1998).   

Çalışma grubu, devlet kurumu, dernek veya şirket gibi bir grup yazara kaynakçada yer 
verirken yazar unsurundan sonra nokta konur.   

Örnek 

 Türk Kütüphaneciler Derneği. (2009).  

Yazarlar ile kelimesi kullanılarak listeleniyorlarsa, yazar girişi aşağıdaki gibi verilmeli, 
metin içi gönderme ise sadece ilk yazara yapılmalıdır.   

Örnek  

Künye  

Bulatao, E. (Winford, C. A. ile). (2003).  

Gönderme 

 (Bulatao, 2003)  

Yazarı olmayan bir esere kaynakçada yer verirken, başlık yazar konumunda yayın 
tarihinden önce yer alır. Başlıktan sonra nokta konur. 

Örnek 1 

 Kütüphaneler yanarsa insanlık yanar!. (2015). Türk Kütüphaneciler Derneği. Erişim 
adresi: http://www.kutuphaneci.org.tr/haber/kutuphaneler-yanarsa-insanlik-yanar  

Örnek 2  

First Lady visits youth court. (2006, Kasım/Aralık). OJJDP News @ a Glance. Erişim 
adresi: https://www.ncjrs.gov/html/ojjdp/news_at_glance/216684/sf_2.html 

Editör bilgisi  
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Editörü olan bir kitabın kaynakça bilgisi verilirken, editör adlarına yazar pozisyonunda 
yer verilir ve son editör adından sonra parantez içinde Ed. veya Yay. haz. kısaltması 
eklenir. Parentez içindeki kısaltmadan sonra nokta konur.  

 

Örnek  

Ören, T., Üney, T. ve Çölkesen, R. (Ed.). (2006). Türkiye bilişim ansiklopedisi. 
İstanbul: Papatya Yayıncılık.  

Editörlü bir kitaptaki bir bölüme atıf yapılırken yazar kısmında editörlerin adları değil, 
ilgili bölümün yazar(lar)ının adları yer alır. Editör adlarına bölüm başlığından sonra yer 
verilir.  

Yazar, Y. (Yıl). Bölüm başlığı. E. E. Editör (Yay. haz.), Kitabın başlığı içinde (s. xx-
xx). Yayın yeri: Yayın evi.   

Örnek  

Tonta, Y. (2012). Bilgi sınıflama, bilgi düzenleme ve bilgi erişim. Ö. Külcü, T. Çakmak 
ve N. Özel (Yay. haz.). Prof. Dr. K. Gülbün Baydur’a armağan içinde (s. 155-
172). Ankara: Hacettepe Üniversitesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü. 

Geniş bir editör grubuna sahip eserlerde ilk editörün adı verildikten sonra ve diğerleri 
ifadesi eklenir.  

Örnek  

Gathegi, J. N. (2012). Mobile technologies, social media, event digital publishing and 
the challenge to copyright in the U.S. S. Kurbanoğlu ve diğerleri (Yay. haz.). E-
Bilim ve Bilgi Yönetimi, 3. Uluslararası Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi 
Sempozyumu, 19-21 Eylül 2012, Ankara, Türkiye, Bildiriler içinde (s. 34-37). 
Ankara: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü. 

Yayın tarihi  

Çalışmanın yayımlandığı yıl bilgisi parantez içerisinde verilip, parantezin sonuna nokta 
konur. Tezler gibi yayımlanmamış çalışmalar için tamamlandıkları tarih verilir.  
Gazeteler, mektuplar, popüler dergiler için yıl bilgisi ile birlikte ay bilgisi ya da gün ve 
ay bilgisi de verilir.   

 

Örnek 1  

Arat, M. (2011, 24 Nisan). Okuma alışkanlığı nasıl kazandırılır? Zaman gazetesi. Erişim 
adresi: http://www.zaman.com.tr/  
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Örnek 2 

 Al, U. ve Soydal, İ. (2011, 21 Ocak). Atıf dizinlerinin değişen yapısı. Cumhuriyet 
Bilim ve Teknoloji, 24(1244), s. 12-13.   

Örnek 3 

 Dempsey, L. (2006, Nisan). Libraries and the long tail: Some thoughts about libraries 
in a network age. D-Lib Magazine, 12(4). Erişim adresi: http://www.dlib.org/dlib.html 

Toplantılarda sunulan bildiri ve posterler için parantez içinde toplantının gerçekleştiği 
yıl ve ay bilgisi virgülle ayrılarak verilir.  

Örnek  

Çınar, M., Doğan, D. ve Seferoğlu, S. S. (2015, Şubat). Eğitimde dijital araçlar: Google 
sınıf uygulaması üzerine bir değerlendirme [Öz]. Akademik Bilişim 
Konferansında sunulan bildiri, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir. Erişim adresi: 
http://ab2015.anadolu.edu.tr/index. php?menu=5&submenu=27 

Yayın için kabul edilip henüz yayımlanmamış makaleler için elektronik dergi mevcut 
ancak dergi, baskı öncesi ön yayın seçeneğini sunmuyorsa ya da sadece basılı olarak 
çıkıyorsa tarih kısmında parantez içinde basım aşamasında bilgisi verilir. Makaleler tam 
olarak yayımlanana kadar tarih bilgisi verilmez, kaynağa basım aşamasında şeklinde 
göndermede bulunulur. Tarih bilgisi yoksa tarih kısmına parantez içerisinde tarih yok 
anlamındaki t.y. kısaltması yazılır. 

Örnek 

 T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü, Bilişim 
Hizmetleri Dairesi. (t.y.). MEB e-okul: E-okul kullanım kılavuzu. Erişim adresi: 
https://e-okul.meb.gov.tr/Dokumanlar/e-Okul-Kilavuz.pdf  

Çok ciltli bir eserdeki birkaç cilt veya aynı koleksiyondaki birkaç mektup için tarih 
eskiden güncele doğru bir dizi olarak belirtilir.   

Örnek 1  

Cronin, B. (Ed.). (2000-2011). Annual Review of Information Science and Technology 
(Cilt 34-40). Medford, NJ: Information Today, Inc.  

Örnek 2  

Koch, S. (Ed.). (1959-1963). Psychology: A study of science (Vols. 1-6). New York, 
NY: McGraw-Hill.  

Arşiv kaynakları için dokümanda herhangi bir tarih belirtilmiyorsa tahmini makul bir 
tarih verilir. Bunun için İngilizce’de dolaylarında/tahminen anlamlarına gelen circa 
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kelimesinin kısaltması olan ca. ifadesine karşılık olarak Türkçe’de tahm. kısaltması 
kullanılabilir. Bu bilgi köşeli parantez içerisinde verilir.   

 

Örnek  

Allport, A. [tahm. 1937]. Marion Taylor today-by the biographer. Unpublished 
manuscript, Marion Taylor Papers. Schlesinger Library, Radcliffe College, Cambridge, 
MA. 

Başlık  

Bu kısımda künye unsurlarından biri olan başlığın farklı yayın türlerine göre veriliş 
şekilleri aktarılmaktadır.  

MAKALE VE YA BÖLÜM BAŞLIĞI  
Başlıktaki ve alt başlıktaki ilk kelimenin ilk harfi ve eğer varsa özel adların ilk harfleri 
büyük yazılır. Makale veya bölüm başlığı italik yapılmaz, tırnak içinde verilmez. 
Başlığın sonuna nokta konur.   

Örnek 1  

Dempsey, L. (2006, Nisan). Libraries and the long tail: Some thoughts about libraries in 
a network age. D-Lib Magazine, 12(4). Erişim adresi: http://www.dlib.org/dlib.html  

Örnek 2 

Yılmaz, B., Köse, E. ve Korkut, Ş. (2008). Hacettepe Üniversitesi ve Bilkent 
Üniversitesi öğrencilerinin okuma alışkanlıkları üzerine bir araştırma. Türk 
Kütüphaneciliği, 23, 22-51. Erişim adresi: http://www.tk.org.tr/ 

Örnek 3  

Tonta, Y. (2012). Bilgi sınıflama, bilgi düzenleme ve bilgi erişim. Ö. Külcü, T. Çakmak 
ve N. Özel (Yay. haz.). Prof. Dr. K. Gülbün Baydur’a armağan içinde (s. 155-
172). Ankara: Hacettepe Üniversitesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü.  

Süreli yayın başlığı (akademik dergi, gazete, popüler dergi)  

 Süreli yayın başlıkları italik ve her kelimenin ilk harfi büyük diğer harfleri küçük 
olacak şekilde yazılır.   

Örnek  

Türk Kütüphaneciliği   



 

- 28 - 
 

D-Lib Magazine  

 

 

Süreli yayın dışı yayınların başlığı: Kitaplar ve raporlar  

Kitap ya da rapor başlıkları italik ve başlık ya da alt başlıktaki sadece ilk kelimenin ilk 
harfi büyük yazılır.  

Örnek 

Ören, T., Üney, T. ve Çölkesen, R. (Ed.). (2006). Türkiye bilişim ansiklopedisi. 
İstanbul: Papatya Yayıncılık.  

Kaynağın tanımlanmasını ve kaynağa erişimi kolaylaştıracak cilt bilgisi, basım bilgisi, 
rapor numarası gibi ek bilgilere de başlık bilgisinden sonra parantez içerisinde yer 
verilmelidir. Parantez içerisinde ek bilgi verilecekse başlık sonuna nokta konmamalı, 
nokta parantez kapatıldıktan sonra eklenmeli ve parantez içerisindeki bilgi italik 
yazılmamalıdır. 

Örnek 

 Al, U., Sezen, U. ve Soydal, İ. (2012). Türkiye’nin bilimsel yayınlarının sosyal ağ 
analizi yöntemiyle değerlendirilmesi (Proje No. SOBAG 110K044). TÜBİTAK, 
ULAKBİM web sitesinden erişilen adres: 
http://uvt.ulakbim.gov.tr/uvt/index.php?cwid=9&vtadi=TPRJ&ano=148763_5bf
d45f7c 15921f84b92a17425cbb301 

Eğer cilt daha geniş, ayrıca başlıklandırılmış bir koleksiyonun ya da dizinin parçası ise, 
dizi ve cilt başlıkları aşağıda gösterildiği gibi iki kısımlı başlık olarak verilir.   

Yazar, Y. (Yıl). Bölüm başlığı. E. Editör (Dizi Ed.), Seri Adı: Cilt 1. Cilt başlığı (s. 1-3) 
içinde. doi: xxx 

Örnek 1  

Strong, E. K., Jr. ve Uhrbrock, R. S. (1923). Bibliography on job analysis. L. Outhwaite 
(Dizi Ed.), Personnel Research Dizisi: Cilt 1. Job analysis and the curriculum (s. 
140-146) içinde. doi: 10.1037/10762-000 

Örnek 2  

Stewart, D. (1965). Introduction. O. E. Allen (Dizi Ed.), Life World Library: Cilt 34 (s. 
1-2) içinde. Turkey. ABD: Time-Life.   
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TEZSİZ YÜKSEK LİSANS BİTİRME PROJESİ YAZIM KILAVUZU ŞABLON ÖRNEĞİ 

EK-1: Dış Kapak Örneği: 

T.C. 
Fırat Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü      

Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı 
Eğitim Yönetimi Bilim Dalı 

 

 

 

 

ÜNİVERSİTELERDEKİ ÖRGÜT YAPISININ AKADEMİSYEN 

DAVRANIŞLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 

Tezsiz Yüksek Lisans Dönem Projesi  

 

 

 

Öğrencinin Adı Soyadı 

 

 

 

 

Danışman: …………………………………….. 

 

 

 

Elazığ, 2021  
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EK-2: İç Kapak Örneği: 

T.C. 

Fırat Üniversitesi 

Eğitim Bilimleri Enstitüsü 

Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı 

Eğitim Yönetimi Bilim Dalı 

 

 

 

 

ÜNİVERSİTELERDEKİ ÖRGÜT YAPISININ AKADEMİSYEN 
DAVRANIŞLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 

 

Tezsiz Yüksek Lisans Dönem Projesi  

 

 

Öğrencinin Adı Soyadı 

 

 

 

 

Danışman: …………………………………. 

 

 

Elazığ, 2021 
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BEYANNAME  

 

Fırat Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Tezsiz yüksek lisans dönem projesi yazım kurallarına uygun 
olarak hazırladığım “........................ ( Buraya projesi başlığı, her kelimenin ilk harfi büyük olarak 12 punto 
ve normal yazılır) ………” başlıklı dönem projemin içindeki bütün bilgilerin doğru olduğunu, bilgilerin 
üretilmesi ve sunulmasında bilimsel etik kurallarına uygun davrandığımı, kullandığım bütün kaynakları 
atıf yaparak belirttiğimi, maddi ve manevi desteği olan tüm kurum/kuruluş ve kişileri belirttiğimi, burada 
sunduğum veri ve bilgileri unvan almak amacıyla daha önce hiçbir şekilde kullanmadığımı, aksinin tespit 
edilmesi halinde her türlü yasal yaptırımı kabul edeceğimi beyan ederim.  

 

…/…/…2021  

Adı SOYADI  

İmza  
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BİRİNCİ BÖLÜM 

 

1. GİRİŞ 

 

1.1. Problem Durumu  
 
  
 Örgüt kavramını tanımlarken dar bir çerçeve çizmek pek mümkün değildir. Ancak, 
tanımları bir araya getirirken temel alınması gereken nokta, örgüt kavramının ortaya 
çıktığı zaman diliminden çok örgüt faaliyetlerinin belirginleştiği dönemlerdir. Böyle bir 
başlangıç noktası belirlemek kavramsal olarak kolaylık sağlamakla beraber 
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