Makale Yazım Kılavuzu

GENEL HATLAR

1. Makaleler, 1,5 satır aralığı ile sağa-sola yasla, Times New Roman 12 punto ile
yazılmalıdır.
2. Makaleniz kaynakça dışında 5000-6000 kelimeden oluşmalıdır.
3. Makalenizi, PDF yerine Word formatında göndermelisiniz.
4. Yazınızın sonunda isim – soy isim mutlaka belirtmelisiniz.
5. Göndereceğiniz yazı, akademik bir makale formatında olmalıdır. Özet / Abstract, Giriş,
Literatür Taraması, Tartışma, Sonuç gibi bölümler içermelidir. Özet ve Abstract kısmının
altında yazınızla ilgili anahtar kelimelere (keywords) yer vermelisiniz.

MAKALE TASARIM ÖRNEĞİ
1. BAŞLIK
2. ÖZET / ABSTACT
3. GİRİŞ
4. METOT (YÖNTEM)
5. BULGULAR / SONUÇLAR
6. TARTIŞMA

Introduction/Giriş
Methods/Yöntemler
Results/Sonuçlar
Discussion/Tartışma

•Hangi problem incelendi? Cevap: Introduction=Giriş
•Problem nasıl incelendi? Cevap: Methods, Yöntemler
•Neler bulundu? Cevap: Results=Sonuçlar
•Bunlar ne anlam taşır? Cevap: Discussion=Tartışma

Tablo 1. İMRAD formatı, “Bilimsel Makale Nasıl Yazılır, Nasıl Yayımlanır?”, Robert A. Day, 2004, kitabından aynen
alınmıştır.

APA-7 KAYNAK GÖSTERME
Akademik araştırmalarda kullandığımız kaynaklara atıf vermenin üç yolu vardır: Alıntı (Quoting)
– Paraphrase etme (Paraphrasing) – Özetleme (Summarizing)
Alıntılama: Orijinal metnin kısa bir bölümü olduğu haliyle alınır. Tırnak içine alınacak kısa metin
kelime kelime aynısı olmalıdır. Mutlaka alıntının sonunda yazarın soyadı, yıl ve sayfa sayısı
yazılmalıdır.
Paraphrase Etme / Değiştirerek Alıntılama: Bir kaynaktan alınmak istenen bilginin, kişinin
kendi cümleleriyle yazmasıdır. Sonunda okuduğu yazarın soyadı ve eserin yayın yılı belirtilir.

Özetleme: Bir kaynaktan sadece temel fikrin ya da fikirlerin alınmasıdır. Özetlenen kaynak da
yine yazar ve tarih olarak belirtilir.

ÖNEMLİ NOT: Kongreye gönderilecek makalelerde APA-7 stilinde kaynak gösterilmesi rica
edilir. APA-7 stiline göre yazarlar hem metin içi atıf hem de kaynakça göstermek zorundadır.

1. METİN İÇİ ATIF
•

Metin içi alıntılama iki şekilde olabilir: parantez içine alarak (1) ve hikayeleştirerek
alıntılama (2).

Parantez İçine Alarak Alıntılama ÖRN: Araştırma sonucunda yazım ödevlerinin öğrencilere
beceri kazandırdığı gözlemlenmiştir (Yazıcı, 2020: 21).
Hikayeleştirerek Alıntılama ÖRN: Yazıcı (2020), yazım ödevlerinin öğrencilere beceri
kazandırdığını ileri sürmektedir (s. 21).
•

Kullandığınız kaynak sayfa numarası içeriyorsa bunu da atıfta göstermelisiniz.

ÖRN: Araştırma yazılarının doğru formatta alıntılanması, öğrencileri profesyonel yazıma
hazırlar (Azer, 2021:12).
ÖRN: Azer (2021), yazıların doğru bir stilde atıf gösterilmesinin öğrencileri profesyonel yazım
sürecine hazırladığını belirtir (s.12).
•

Bir cümlede birden fazla kaynağınız bulunuyorsa aynı kaynakça listesindeki gibi
sıralayabilirsiniz.

ÖRN: Bütün staj süresince yazı hazırlamanın zaman yönetimine katkıda bulunduğu
gözlemlenmiştir (Çetin, 2020; Güven, 2021).

i

Tek yazarlı yayınlarda atıf: (Marin, 2016: 8- 9).

ii

İki yazarlı yayınlarda atıf: (Idemudia ve Boehnke, 2020: 34- 41).

iii Üç ve daha çok yazarlı yayınlarda atıf: (Kirişçi vd., 2020: 16).

2. KAYNAKÇA
Kaynakça, metnin içinde kullandığınız kaynakların metnin sonunda bir liste halinde verilmesidir.
APA-7 stilinin, kullandığımız kaynağın türüne göre değişen (kitap, makale, kitap bölümü vs.)
kaynak gösterme kuralları vardır.
1. Önce soy isim, sonra isim/isimlerin baş harfleri olmak üzere alfabetik sırayla listelenir.
2. Kaynak başlığının sadece ilk harfi büyük olur, devamındaki kelimeler küçük harfle başlar
ve sonu nokta ile biter.
3. Yayım yerinin yazılması APA-7 ile birlikte kaldırılmıştır.
4. Üç ve daha fazla yazarın olduğu kaynaklar ilk yazarın adı ve sonrasında “et al. / vd.”
şeklinde belirtilir.
5. DOI numarası DOI: şeklinde verilmez, doğrudan numarası yazılır.
6. Erişim yeri / Retrieved from, yalnızca erişim tarihi / retrieval date yazıldığı zaman belirtilir.

APA-7 KAYNAKÇADA KAYNAK GÖSTERME
KİTAP: Kaynakçada bir kitaba atıf verilecekse, kitap başlığı italik ve ilk sözcükten sonrası küçük
harflerle verilmelidir. Kitap isminin başında ve sonunda nokta olmalı ardından yayınevi düz ve
büyük harfle başlayacak şekilde verilmelidir.

ÖRN: Heywood A. (2004). Political theory: an introduction (3.baskı). Palgrave Macmillan.

American Psychological Association (2020). Reference guide for journal articles, boks, and edited book
chapters. https://apastyle.apa.org/instructional-aids/reference-guide.pdf

MAKALE: Kaynakçada bir makaleye atıf verilecekse, makale başlığı küçük harflerle düz ancak
dergi ismi büyük harfle başlayacak ve italik şekilde yazılmalıdır. Dergi cilt sayısı italik ancak
sayı düz olmalıdır.
ÖRN: Rygiel, K., Baban, F., ve Ilcan, S. (2016). The Syrian refugee crisis: the EU-Turkey ‘deal’
and temporary protection. Global Social Policy: An Interdisciplinary Journal Of Public Policy And
Social

Development, 16

(3),

315-320.

https://doi.org/10.1177/1468018116666153

American Psychological Association (2020). Reference guide for journal articles, boks, and edited book
chapters. https://apastyle.apa.org/instructional-aids/reference-guide.pdf

EDİTÖRLÜ KİTAP BÖLÜMÜ: Editörlü çalışmalarda kaynak kısmı yazılırken öncelikle
yazar(lar)ın soy ismi, kitap bölümünün başlığı ve editör(ler)in adı yazılarak parantez içinde “Ed”
yazılır. Editörlerin isimleri yazılırken önce ismin baş harfi sonra soy isim yazılır. Editör bilgisinin
ardından Türkçe’de kitap adından sonra “içinde”; İngilizce’de ise kitap adından önce “In“ kelimesi
yazılır.
ÖRN: Balsam, K. F., Martell, C. R., Jones, K. P., ve Safren, S. A. (2019). Affirmative cognitive
behavior therapy with sexual and gender minority people. G. Y. Iwamasa & P. A. Hays (Ed.),
Culturally responsive cognitive behavior therapy: Practice and supervision içinde (2. basım, 287314). American Psychological Association. https://doi.org/10.1037/0000119-012

American Psychological Association (2020). Reference guide for journal articles, boks, and edited book
chapters. https://apastyle.apa.org/instructional-aids/reference-guide.pdf

GAZETE / DERGİ MAKALESİ:
Guarino, B. (2017, 4 Aralık). How will humanity react to alien life? Psychologists have some
predictions.

The

Washington

Post.
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YOUTUBE VİDEOSU:
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