
APA 6. 2 YAZIM KURALLARI VE ÖRNEKLERĠ 

1. DOLAYLI ALINTI 

1.1. METĠN ĠÇĠ ATIF YAPMA: Kullanılan kaynaklarına araştırmanın kaynakça 

bölümünde değil; giriş, sonuç, tartışma bölümlerinde yer verilen atıf türüdür. 

Tablo 1  

Temel Atıf Stilleri 

Atıf Tipi Metin içi ilk atıf Metin içi sonraki 

atıf 

Metin sonu 

parantez içi ilk atıf 

Metin sonu parantez 

içi sonraki atıf 

Tek yazarlı 

çalıĢma 

Artvinli (2010) Artvinli (2010) (Artvinli, 2010) (Artvinli, 2010) 

Ġki yazarlı 

çalıĢma 

Artvinli ve Demir 

(2014) 

 

Artvinli ve Demir 

(2014) 

 

(Artvinli ve Demir, 

2014) 

(Artvinli ve Demir, 

2014) 

Üç yazarlı 

çalıĢma 

Artvinli, Demir ve 

Bayar (2025) 

 

Artvinli vd. 

(2025) 

(Artvinli, Demir ve 

Bayar, 2025) 

(Artvinli vd., 2025) 

Dört yazarlı 

çalıĢma 

Artvinli, Demir, 

Dönmez ve Bayar 

(2021) 

Artvinli vd. 

(2021) 

(Artvinli, Demir, 

Dönmez ve Bayar, 

2021) 

(Artvinli vd., 2021) 

BeĢ yazarlı 

çalıĢma 

Artvinli, Erdoğan, 

Demir, Dönmez 

ve Bayar (2021) 

 

Artvinli vd. 

(2021) 

(Artvinli, Erdoğan, 

Demir, Dönmez ve 

Bayar, 2021) 

(Artvinli vd., 2021) 

Altı yazarlı 

çalıĢma 

 

Artvinli vd. 

(2021) 

Artvinli vd. 

(2021) 

Artvinli vd. (2021) (Artvinli vd., 2021) 

1.1.1 Yazarı Belirtilmemiş veya isimsiz olarak belirtilmiş eserler:  

Eğer eserde yazar bilgileri yer almıyorsa; kaynağın başlığı belirtilmektedir. 

Kitapların ve raporların başlıkları italik; makale, bölüm ve web sayfası 

başlıkları tırnak işaretleri olarak yazılmalıdır. 

 Coğrafya ’da Öğretmen Eğitimi (Hizmet Öncesi ve Hizmet İçi Eğitim 

İhtiyaç Analizi (2010) adlı kitap 

1.1.2 Bir paragrafta/cümlede iki ve üzeri çalışmadan yapılan alıntılar: Metin içine 

bir paragraf ya da cümle iki ve üzeri kaynaktan esinlenerek yazılmış ise 



eserlere yapılan atıfta yazar soy isimlerinin alfabetik sırası dikkate alınıp, 

yazılmaktadır. 

(Kaynak 1 yazar (ları) soyisim, yıl; Kaynak2 yazar(ları) soyisim, yılı; Kaynak 

3 yazarı(ları) soyismi, yılı) farklı olan kaynaklar birbirlerinden “nokta virgül ;” 

ile ayrılarak yazılır. 

1.1.3 Aynı yazara ait farklı çalışmalar:  

Çalışmalar yıl öncelik sırasına göre sıralanır. 

 … (Artvinli, 2004; Artvinli 2012; Artvinli, 2018). 

Yazarın aynı yıl içerisindeki yapmış olduğu birden fazla çalışmaları birbirinden 

ayırmak için harflerden (a,b,c…) yararlanılmaktadır. Harfler ay önceliğine göre 

yazılmalıdır.  

 … (Artvinli 2010a; Artvinli 2010b). 

 Artvinli (2003a) çalışmasında… 

1.1.4 Aynı soyada sahip yazarların eserlerine yapılan atıflar:  

Eserin yayınlandığı yıl önceliğine bakılmaksızın, yazar soy isimlerinin alfabetik 

sırası dikkate alınıp, yazılmaktadır.  

 … (E. Artvinli, 2022; S. Artvinli, 2008;). 

Tek bir eserde aynı soyada sahip yazarlar var ise; isimlerinin baş harflerini her 

atıfta belirtmek gereklidir.  

 Yapmış oldukları çalışmada E. Artvinli ve S. Artvinli (2022) coğrafya 

dersinde … sonucuna ulaşmışlardır.  

 (E. Artvinli ve S. Artvinli, 2022) 

 Başka bir kaynaktan alıntı yapma (İkincil Kaynaklar/ Aktaran): Bu tür 

alıntı ilgili kaynağa ulaşılamadığı durumlarda “aktaran” ifadesi ile 

yapılmaktadır.  

 … ( Yıldırım, 1815; akt. Artvinli, 2017). 

 Yıldırım (aktaran Artvinli, 2017) 1815’ te … 

 



 

 

1.2 DOĞRUDAN ALINTI:  

1.2.1 Bir kaynaktan doğrudan alınan kelime sayısı kırk kelimenin altında ise alıntı 

yapılacak ifadeler tırnak içerisine alınarak ve yazar soyadı, yıl, sayfa numarası verilerek 

metin içerisinde yazılmaktadır. Örnek; 

 “Öğretmen eğitimi, … “ (Artvinli, 2010, s. 72).  

 Artvinli (2010) öğretmen eğitimini “…” (s. 72) olarak tanımlamıştır.  

1.2.2 Bir kaynaktan doğrudan alınan kelime sayısı kırk kelimenin üzerinde ise bu 

alıntıya ayrı bir blokta yer verilmektedir. Alıntı yapılacak cümle satır başında ve girinti 

olarak yazılır; tırnak içine alınmaz. Yeni satır başına geçilerek sayfanın sol kenarından 

yeni paragraf girintisi oluşturulur; sağ kenardan 1 cm. içeriye girinti yapılır. Paragraf 

sonunda ilgili kaynağa atıf yaparken parantez içerisinde yazar(lar) soy isim bilgisi, yıl, 

sayfa numarası bilgileri verilir, parantez kapatılarak nokta konulur. Örnek; 

1.2.3 Sayfa numarası bulunmayan çevrimiçi materyalden doğrudan alıntı yapma: 

Çevrimiçi (elektronik) kaynakların pek çoğunda sayfa numarası bulunmamaktadır. 

Böyle durumlarda yani sayfa numarasının bulunmadığı çevrimiçi kaynaklarda sayfa 

numarası yerine paragraf numarasına (paragraf numarası görünüyor ise) atıf 

yapılmaktadır. Paragraf içerisinde yazar(lar) soy isim bilgisi, yıl, paragraf numarası 

bilgileri verilir. Paragraf için “para.” kısaltması kullanılmaktadır. Örnek; 

 Artvinli (2008), “coğrafya eğitiminde …” iddiasına çalışmasında yer 

vermiştir (para. 5). 

1.2.4 Sayfa ve paragraf numarası bulunmayan çevrimiçi materyalden 

doğrudan alıntı yapma: Çevrimiçi kaynaklarda sayfa ve paragraf numarası 

bulunmuyorsa; paragraf içerisinde alıntı yapılan bölümün başlığı ve kaçıncı 

paragrafta olduğu belirtilmektedir.  

 Artvinli (2019)  çalışmasında şu bulguları saptamıştır: “ coğrafya 

öğretiminde …” (Tartışma bölümü, para. 2). 

 TABLO ve ġEKĠLLER NASIL ALINTI YAPILMALI? 



Çalışma verileri ile 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.  

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.  

Tablo bir kaynaktan alınmış ise; 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; 

Tablo 2 

2016 Yılı Atık Bertaraf ve Geri Kazanım Tesisleri İstatistikleri 

 2016 

Tesis sayısı İşlem gören atık miktarı (ton) 

Atık bertaraf ve 

geri kazanım 

tesisleri 

1698 77 208 662 

Atık bertaraf 

tesisleri 

140 44 125 262 

Düzenli depolama 

tesisi 

134 43 815 135 

Yakma tesisi 6 310 127 

Not. Web site,  file:///C:/Users/user/Downloads/Atık_Bertaraf_ve_Geri_Kazanım__21.12.2017%20 

(1).pdf. 



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.  

 

 

Tablo 3  

Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) Sonuçları 

Değişken Varyansın 

Kaynağı 

Kareler 

Toplamı 

sd Kareler 

Ortalaması 

F p 

Sıra 1 Gruplar 

arası 

415.22 3 2.256 .541 

 

.32 

 

Gruplariçi 125523.122 381 

 

374.456 

Toplam 1256312.14 384  

 Note: p:anlamlılık değeri p<.005. 

3.1 Şekil gösterme:  Şekil numarası italik ve başlığı şeklin alt kısmında yazılmalıdır. 

Eğer başka kaynaktan alındıysa parantez içerisinde alındığı kaynak belirtilmelidir. 

 



Şekil 1. CBS’de Eğitim Aşamaları Piramidi   (Artvinli, 2010)  

2. KAYNAKÇA GÖSTERME 

APA 6. 2. ye göre kaynaklar numaralandırılmazlar; yazarların soy isimlerine 

göre alfabetik sıralamaya konulurlar. Kaynakların ilk yazar soyadı ile başladığı satır 

sol kenar boşluğu hizasında başlamalı; alt satıra geçildiğinde ise 1,25 birim içeriden 

girinti oluşturulmalı ve çift aralıklı yazılmalıdır.  

2.1. Tek yazarlı makale:  

Yazar Soyadı, Adının baş harfi. (Yıl). Makale başlığı ilk harf büyük diğerleri küçük. 

Derginin adı italik ve her kelimenin ilk harfi büyük olarak yazılır, italik olarak cilt 

(sayı), sayfa numarası.  

 

Artvinli, E. (2010). Coğrafya öğretmenlerinin öğretme stilleri. Elektronik Sosyal 

Bilimler Dergisi,  9 (33),  387-408. 

 

2.2.  İki yazarlı makale: 1. yazarın soyadı, 1. yazarın adının ilk harfi., ve 2. yazarın soyadı, 

2. yazarın adının ilk harfi. (Yıl). Makalenin başlığı yalnızca ilk kelimesi büyük harfle; 

diğer tüm kelimeler eğer özel kısaltma ya da özel isim değil ise küçük harfle olarak 

yazılır. Derginin adı italik ve her kelimenin ilk harfi büyük olarak yazılır, italik olarak 

cilt (sayı), sayfa numarası.   

Not: Yabancı çalışmalarda birinci yazar bilgilerinden sonra “&” işareti; Türkçe 

çalışmalar “ve” kelimesi kullanılmalıdır.  

Artvinli, E.; Kaya, N. (2010). 1992 Uluslararası coğrafya eğitimi bildirgesi ve 

Türkiye’deki yansımaları, Marmara Coğrafya Dergisi, 22, 93-127. 

2.3. Üç-Yedi yazarlı makale: Tüm yazarların bilgileri soyadı, adının ilk harfi. (Yıl). 

Makalenin başlığı yalnızca ilk kelimesi büyük harfle; diğer tüm kelimeler eğer özel 

kısaltma ya da özel isim değil ise küçük harfle olarak yazılır. Derginin adı italik ve her 

kelimenin ilk harfi büyük olarak yazılır, italik olarak cilt (sayı), sayfa numarası.   

 

Bulut, İ., Zaman, M., Kopar, İ., Artvinli, E. (2008). Göze Dağı (Yalnızçam Dağları) 

kuzeybatısındaki arsiyan yaylasında göller ve yüzen adalar, Atatürk 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8 (40), 133-153. 

2.4. Yazar sayısının yediden fazla olduğu makale: 



İlk altı yazar bilgileri soyad, adının ilk harfi., . . . son yazar soyadı, adının ilk harfi. 

(Yıl). Makalenin başlığı yalnızca ilk kelime büyük harfle diğer tüm kelimeler 

eğer özel kısaltma ya da özel isim değil ise küçük harfle olarak yazılır. Derginin 

adı italik ve her kelimenin ilk harfi büyük olarak yazılır, italik olarak cilt (sayı), 

sayfa numarası.  

2.5.Yazarı belirtilmemiş çalışmalar: Eserde yazar bilgileri yer almıyor ise eserin başlığı 

yazılmaktadır. Kitap ve rapor başlıkları italik; makale, bölüm ve web sayfa başlıkları 

tırnak işareti içerisinde yazılmaktadır. 

 

Kitap ya da rapor başlığı. (Yıl). Basıldığı yer: yayınevi. 

 

“Makale başlığı”. (Yıl). Derginin adı italik ve her kelimenin ilk harfi büyük olarak 

yazılır, italik olarak cilt (sayı), sayfa numarası.  

 

2.6.Aynı yazara ait farklı yıllardaki çalışmalar: Çalışmada bir yazarın farklı yıllarda 

gerçekleştirmiş olduğu iki ya da fazla çalışmadan yararlanılıp, kaynakça gösteriminin 

yapılması durumunda yıl önceliği dikkate alınmaktadır. Yıl önceliği olan çalışma üst 

kısımda yer almalıdır. 

Artvinli, E. (2009). Coğrafya programının öngördüğü becerilere 9. sınıf ders kitabında 

erişi düzeyi, Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 11 (2), 51-66. 

Artvinli, E. (2010). Coğrafya öğretmenlerinin öğretme stilleri, Elektronik Sosyal 

Bilimler Dergisi, 9 (33), (387-408).  

2.7. Aynı yazara ait aynı yıl içindeki çalışmalar: Çalışmada bir yazarın farklı yıllarda 

gerçekleştirmiş olduğu iki ya da fazla çalışmadan yararlanılıp, kaynakça gösteriminin 

yapılması durumunda makale ya da bölüm başlığında alfabetik sıralama öncelik olarak 

alınmaktadır. Başlıkta alfabetik olarak önce olana harflendirme de sırası a, b, c… 

konulmaktadır. 

 

Artvinli, E. (2010a). Coğrafya öğretmenlerinin öğretme stilleri, Elektronik Sosyal 

Bilimler Dergisi, 9 (33), 387-408.  

Artvinli, E. (2010b). Coğrafya derslerini yapılandırmak: aksiyon (eylem) araştırmasına 

dayalı bir ders tasarımı, Marmara Coğrafya Dergisi, 21, 184-218. 

2.8.Doi numaralı makale: Yazar(lar) soyadı, yazar(lar) adının ilk harfi. (Yıl). Makalenin 

başlığı yalnızca ilk kelime büyük harfle diğer tüm kelimeler eğer özel kısaltma ya da 



özel isim değil ise küçük harfle olarak yazılır. Derginin adı italik ve her kelimenin ilk 

harfi büyük olarak yazılır, italik olarak cilt (sayı), sayfa numarası. doi numarası yazılır.  

2.9.Basımda olan makale: Baskıda olan çalışmalar için yazar soyadı, adının ilk harfi. 

(baskıda). Çalışmanın adı ilk kelime büyük harfle diğer tüm kelimeler eğer özel 

kısaltma ya da özel isim değil ise küçük harfle olarak yazılır. İtalik olarak dergi adı. 

Erişilen internet uzantısı (URL) 

Artvinli, S. (baskıda). Coğrafya derslerini yapılandırmak: aksiyon (eylem) 

araştırmasına dayalı bir ders tasarımı. Milli Eğitim Dergisi. http://meb.gov.tr 

adresinden edinilmiştir. 

 

2.10.  Derginin özel bir sayısı veya bir kısmı: Özel sayılı dergilerden yararlanılan 

kaynakçada yazar isimleri belirtilmez, editörün(editörlerin) bilgisi verilmektedir. 

Editör(ler) soyadı, adının baş harfi. (Ed./Eds.). (Yıl). Çalışmanın başlığı yazılır fakat 

yalnızca ilk kelime büyük harfle diğer tüm kelimeler eğer özel kısaltma ya da özel isim 

değil ise küçük harfle yazılır [Özel sayı/Special section].  İtalik olarak dergi adı her 

kelimenin baş harfi büyük olacak şekilde yazılır, Cilt (Sayı).  

 

2.11. Çevrimiçi (elektronik dergi) makale: Yazar Soyadı, Adının İlk Harfi. Çalışmanın adı 

ilk harf büyük diğer kelimeler küçük harfle başlayacak şekilde yazılır. İtalik olarak 

dergi adı, cilt (sayı), sayfa numaraları arada tire işareti ile yazılır.  

Soyad, A. (Yıl). Çalışmanın adı. Derginin adı, Cilt (Sayı), sayfa aralığı. http://www...  

 

2.12.  Bir çalışmanın özetinden yararlanıldığı durumda kaynakça gösterimi;  

Soyad, A. (Yıl). Çalışmanın adı [Özet]. Derginin adı, Cilt (Sayı), sayfa aralığı. 

Lastname, A. (Year). Title of article [Abstract]. Name of journal, volume (issue), pp. 

 

Not: Eğer ki özete erişim bir veritabanı üzerinden ise; sayfa numarası bilgilerinin hemen 

ardından hangi veri tabanından alındı ise URL bilgisi yazılmalıdır.  

Soyad, A. (Yıl). Çalışmanın adı. Derginin adı, Cilt (Sayı), sayfa aralığı. http://www... 

adresinden özet edinilmiştir. 

Lastname, A. (Year). Title of article. Name of journal, volume (issue), pp. Abstract 

retrieved from http://www... (Accession No: …) 

 

http://meb.gov.tr/
http://www/
http://www/
http://www/


2.13. Haber makalesi: Yazarının soyadı, adının ilk harfi. (yıl, ay gün). Gazete haberinin 

başlığı ilk kelime büyük harfle diğer tüm kelimeler eğer özel kısaltma ya da özel isim 

değil ise küçük harfle olarak yazılır. Gazetenin adı italik olarak, sayfa numarası s. 

şeklinde yazılır. URL bilgileri verilir.  

Evren, A. (2018, 18 Nisan). Ne Zaman ne Oldu?. Uzay Gazatesi, s. 17. 

http://www.uzay.com.tr/yazarlar/evren-2650185/ adresinden edinilmiştir.  

2.14. Yazarı belirtilmemiş haber makalesi:  

Haber başlığı. (Yıl, Gün Ay).  Gazete adı. http://www... adresinden edinilmiştir.  

 

2.15.  Kitabın tamamını kaynakça olarak gösterme: Kitabın tümünden yararlanıldığında 

kaynakça gösterimi;  

Yazarın soyadı, adının ilk harfi. (Yıl). Kitabın başlığı italik ve ilk kelime büyük harf ile 

başlar; diğer tüm kelimeler eğer özel kısaltma ya da özel isim değil ise küçük harfle 

yazılır. Basıldığı yer: Yayınevi.  

 

2.16.  Editörlü kitap kaynakça gösterimi:  

Yazarın soyadı, adının ilk harfi. (Ed.). (2021). Kitap adı. Basıldığı yer: Yayınevi. 

2.17. Editörü ve yazarları olan kitap kaynakça gösterimi:  

Yazarın soyadı, adının ilk harfi. (Yıl). Kitabın başlığı italik ve ilk kelime büyük harf ile 

başlar; diğer tüm kelimeler eğer özel kısaltma ya da özel isim değil ise küçük harfle 

yazılır. Editör adının ilk harfi. soyadı (Ed.). Basıldığı yer: Yayınevi.  

2.18. Çevirili kitabın kaynakça gösterimi: Yazarın soyadı, adının ilk harfi. (Yıl). Kitabın 

başlığı italik ve ilk kelime büyük harf ile başlar; diğer tüm kelimeler eğer özel kısaltma 

ya da özel isim değil ise küçük harfle yazılır. (Çeviri yapan yazarın adının ilk harfi. 

soyadı, Çeviri). Basıldığı yer: Yayınevi.  

 

DeVellis, R.F. (2017). Ölçek geliştirme kuram ve uygulamalar. (T. Totan, Çeviri Ed.). 

Ankara: Nobel Akademik.  

 

2.19. Kitaptan bölümü kaynakça gösterimi:  

 

Yazar, A. A.ve Yazar, B. B. (1994). Bölüm başlığı. Artvinli, E. (Ed.), Kitap adı, içinde 

(s. xx-xxx). Basıldığı yer: Yayınevi.  

http://www.uzay.com.tr/yazarlar/evren-2650185/
http://www/


 

Author, A. A. & Author,  B. B. (1994). Title of chapter. In A. Editor, B. Editor, & C. 

Editor (Eds.), Title of book (pp. xxx-xxxx). Location: Publisher. 

 

2.20. Çevrimiçi Kitap:  Kitap basılı olarak değil elektronik ortamda yayınlanıyor ise 

kaynakça gösterimi;  

Yazar(lar) soyadı, Adının ilk harfi. (Yıl). Kitabın başlığı italik olarak ilk kelimenin ilk 

harfi büyük, diğer tüm kelimeler eğer özel kısaltma ya da özel isim değil ise 

küçük harfle yazılır. Web uzantısı (URL adresi) adresinden edinilmiştir. 

Tuncel, E. (2017). Ortaokul coğrafya7 ders kitabı. 

http://www.eba.gov.tr/ekitap?icerik-id=4572 adresinden edinilmiştir.  

2.21. Çevrimiçi kitaptaki bölüm:  

Yazar soyadı, adının ilk harfi. (Yıl). Bölüm başlığı. Kitap adı (bölüm numarası) içinde. 

http://www... adresinden edinilmiştir. 

Author, A., & Author, B. (Yıl). Bölüm başlığı. In Kitap adı (bölüm numarası). 

Retrieved from http://www...  

2.22. Yazarı belirtilmemiş kitap:   

Kitabın adı italik ve ilk kelimenin baş harfi büyük diğer kelimeler özel isim değil ise 

küçük harfle başlayacak şekilde yazılır (kaçıncı basım olduğu bilgisi). (yıl). 

Basıldığı yer: Yayınevi. 

 

2.23. Yeniden düzenlenip basılmış kitap: Çok ciltli bir kitaba ait kaynakça gösterimi;  

Yazar soyadı, Adının ilk harfi. (Yıl). Kitabın başlığı italik olarak ilk kelimenin ilk harfi 

büyük, diğer tüm kelimeler eğer özel kısaltma ya da özel isim değil ise küçük 

harfle yazılır (Cilt no). Basıldığı yer: Yayınevi. 

 

Büyüköztürk, Ş. (2014). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı (20. baskı). Ankara: 

Pegem Akademi.  

2.24. Doktora ve Yüksek Lisans Tezleri: Yayımlanmamış doktora ve yüksek lisans 

tezlerinin kaynakça gösterimi; Yazar soyadı, Adının ilk harfi. (Yıl). Doktora veya 

yüksek lisans tez başlığı italik olarak ilk kelime büyük harf diğer tüm kelimeler eğer özel 

http://www.eba.gov.tr/ekitap?icerik-id=4572
http://www/
http://www/


kısaltma ya da özel isim değil ise küçük harfle yazılır (Yayımlanmamış doktora veya 

yüksek lisans tezi). Kurum ismi, Yer. 

 

Bayar, V. (2017). Fen bilgisi öğretmen adaylarının geri dönüşüm davranışları ile 

ekolojik ayak izlerinin karşılaştırılması (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). 

Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Kütahya.  

2.25. Yayımlanmamış Tez Özeti:   

Bayar, V. (2017). Coğrafyaöğretmen adaylarının geri dönüşüm davranışları ile 

ekolojik ayak izlerinin karşılaştırılması (Yayımlanmamış yüksek lisans tez 

özeti). Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Kütahya.  

 

2.26. Yayımlanmış Tez Özeti: Özetinden yararlanılan tezlerin kaynakça gösterimi; yazar 

soyadı, Adının ilk harfi. (Yıl). İtalik olarak tezin adı ilk kelimenin baş harfi büyük diğer 

tüm kelimeler özel isim değil ise küçük harfli olarak yazılır (yüksek lisans tezi/ doktora 

tezi). Edinilen veri tabanın adı. (Katılım/sıra no).  

 

Bayar, V. (2017). Coğrafya öğretmen adaylarının geri dönüşüm davranışları ile 

ekolojik ayak izlerinin karşılaştırılması (yüksek lisans tezi). YÖK tez 

merkezinden edinilmiştir (480208).  

2.27. Kurumsal Devlet Raporu: Devlet tarafından yayınlanmış raporların kaynaça 

gösterimi; Hangi devlet kurumu tarafından ise kurum adı (Yıl). Raporun adı italik ve ilk 

kelimenin baş harfi büyük diğer tüm kelimeler özel isim değil ise küçük harfli. URL 

adresi yazılır ve “adresinden edinilmiştir” ifadesi sonuna eklenir.  

 

T. C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (2017). 2016 yılı idare faaliyet raporu. 

http://webdosya.csb.gov.tr/csb/dokumanlar/sgb0058.pdf adresinden 

edinilmiştir. 

 

2.28. Sunulan Bildiri: Katılımcı(lar) soyadı, Adının ilk harfi. (Yıl, Ay). Bildiri başlığı. 

Sempozyum başlığı italik olarak, Yer.  

Artvinli, E. (2014, Haziran). Ortaöğretim coğrafya ders kitapları ile uluslararası 

coğrafya olimpiyatlarındaki soruların analizi. Türkiye Coğrafyacılar Derneği 

Uluslararası Kongresi, Muğla. 

2.29. Kitapta basılı bildiri:  

http://webdosya.csb.gov.tr/csb/dokumanlar/sgb0058.pdf


 

Yazar soyadı, Adının ilk harfi. Bildiri başlığı ilk kelimenin baş harfi büyük diğer tüm 

kelimeler özel isim değil ise küçük harfli. Editör soyadı, Adının ilk harfi (Ed.), 

sempozyum/kongre adı italik olarak içinde (s. xx-xxx). Yer: Üniversite adı. 

 

2.30. Veri tabanı  (URL) adresleri: Veri tabanından edinilen dosya ile ilgili kaynakça 

gösterimi yapılırken;  

 

Türkçe kaynaklar için: Edinilen kurum/kuruluş/topluluk vb. adı. (Yıl). Başlık [Veri 

dosyası]. http://www... adresinden edinilmiştir. 

 

Yabancı kaynaklar için: Edinilen kurum/kuruluş adı. (Yıl). Başlık [Veri dosyası]. 

Retrieved from http://www... adresinden edinilmiştir. 

 

2.31. Çevrimiçi Ders Notu ve Slayt Sunumları: İnternet ortamından edinilen notlarda 

kaynakça gösterimi: 

 Araştırmacının soyadı, Adının ilk harfi. (Varsa yıl bilgisi). Çalışmanın adı italik ve  ilk 

kelimenin baş harfi büyük diğer tüm kelimeler özel isim değil ise küçük harfli [Dosya türü]. 

URL uzantısı. 

Not: Dosya türü PDF belgesi, Word belgesi, PowerPoint slayt vb. olarak belirtilmelidir.  

 

Artvinli, E. (2020). Coğrafya dersinde uygulamalar [PowerPoint slayt]. http://www... 

adresinden edinilmiştir. 

 

Artvinli, E. Coğrafya dersinde uygulamalar [PDF belgesi]. http://www... adresinden 

edinilmiştir. 

 

2.32. Video Podcast:  

Yapımcı soyad, adının ilk harfi. (Yapımcı). (Yıl, ay gün). Video adı ilk kelimenin baş 

harfi büyük diğer tüm kelimeler özel isim değil ise küçük harfli ve italik. 

http://www........ podcast adresinden edinilmiştir. 

 

2.33. Veri Seti : 

http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/


 

Türkçe: 

TIMSS & PIRL Uluslarası Çalışma Merkezi. (2018). Uluslararası matematik ve 

coğrafyaaraştırması [Veri dosyası ve kod kitabı]. http://www........ adresinden 

edinilmiştir. 

İngilizce: 

Veri seti bilgisi her kelimenin baş harfi büyük. (Yıl). Çalışma başlığı [Data file and 

code book]. Retrieved from http://www........  

http://www/
http://www/

