Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Yayın İlkeleri ve Yazım Kuralları
(YENİ)
Amaç ve Kapsam
- Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, uluslararası hakemli bir
dergidir. Yılda 4 sayı (Mart, Haziran, Eylül, Aralık) yayımlanır.
- Derginin yayın dili Türkçe olmakla birlikte İngilizce, Arapça, Almanca, Fransızca, Rusça ve
Farsça gibi dillerde yazılan makaleler de kabul edilmektedir. Bu dillerin dışında yazılmış makalelerin
kabulü Yayın Kurulunun kararına bağlıdır.
- Dergide, sosyal bilimlerin tüm alanlarıyla ilgili özgün bilimsel çalışmalar yayımlanmaktadır.
Dergiye gönderilen makalelerin daha önce başka bir yayın organında yayımlanmamış, yayımlanmak
üzere kabul edilmemiş veya eş zamanlı olarak başka bir dergiye gönderilmemiş olması gerekmektedir.
- Bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler, daha önce bildiri kitapçığında veya başka bir dergide
yayımlanmamışsa Yayın Kurulu tarafından değerlendirmeye alınabilir. Her ne sebeple olursa bildiri
kitapçığında ya da başka bir yayın organında yayımlanan yazılar yayımlanmaz. Yayın Kurulu üyeleri
ve editöryal ekip, gönderilen yazıların daha önce başka bir yayın organında yayımlanıp
yayımlanmadığını araştırmak mecburiyetinde değildir. Söz konusu durumun etik sorumluluğu makale
yazar veya yazarlarına aittir.
Araştırma Bütünlüğü ve Yazar Sorumlulukları
-Farklı disiplinlerin ve yayın biçimlerinin farklı normlara sahip olduğunu kabul etmekle birlikte
dergimize gönderilen makalelerde bir takım şartlar aramaktayız. Bunlar:
* Araştırma uygulamasında titizlik, dürüstlük ve mükemmellik,
* Araştırmadaki tüm katılımcılara ve konulara özen ve saygı,
* Şeffaflık ve açık iletişim,
* Araştırma yöntemi,
* Konu bütünlüğü,
* Bilimsel özgünlük,
* Bilim alanı ile ilgili terim bilgisi kullanımındaki hakimiyet,
* Konuyla ilgili eski ve yeni çalışmaları görebilmek,
* Yararlanılan kaynaklarda uygunluk ve yeterlilik,
* Değerlendirme yapabilme ve sonuca ulaşabilme,
* Alanına katkı sağlama,
* Dil hâkimiyeti/anlaşılabilirlik ve akıcılık,
-Ayrıca yazarlar aşağıda yer alan hususları kabul etmiş olurlar:
* Yazarlar derginin yayın politikasına, etik ve yazım kurallarına uymakla
yükümlüdürler.
* Yazarlar yayın sürecinde editör ve hakemlerin önerileri doğrultusunda gerekli düzeltmeler
yapmayı kabul etmelidirler. Bu bağlamda yazar veya yazarlar, kendisine yapılan önerileri kabul etmezse
söz konusu makale reddedilecektir.
* Ortak yazarlı makalelerde, diğer yazarlara ulaşılamaması durumunda sorumlu yazar bütün
sorumluluğu kabul etmiş sayılır.
* Dergimizde yayımlanmış makalelerin diğer çalışmalarda kullanılması, sadece atıf verilmesi
halinde mümkündür.
* Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, gönderilen yazılarda
düzeltme yapmak, yazıları yayımlamak ya da yayımlamamak hakkına sahiptir.
* Yayımlanması için Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi’ne
gönderilen yazıların telif hakları dergiye devredilmiş olur. Dergi yönetiminden izin alınmaksızın başka
bir yayın organında bu yazılar yayınlanamaz, çoğaltılamaz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
* Yayınlanan makaleler için yazara/yazarlara telif ücreti ödenmez. Ayrıca
yazardan/yazarlardan makale başvuru ücreti ve yayın ücreti alınmaz.
* Dergide yayımlanan yazıların hukuksal, bilimsel ve etik sorumluluğu yazara/yazarlara aittir.
Yayın Kurulu ve editöryal ekip doğabilecek herhangi bir yasal yükümlülük kabul etmez.

* ULAKBİM TR Dizin kuralları gereği makalelerde yer alan tüm yazarların ORCID
numaralarının makalenin son şekline eklenerek gönderilmesi gerekmektedir.
Makale Gönderme
- Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi’ne makale göndermek
isteyen yazarların http://dergipark.gov.tr/yyusbed veya http://www.yyusbedergisi.com/ adresine üye
olarak makalelerini sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Sistemde yazara/yazarlara ve makaleye ait
bilgilere eksiksiz yer verilmelidir. Ancak makale sistem üzerinden hakemlere gönderildiği için sisteme
yüklenen makale dosyasında yazarın/yazarların kimliğini belli eden bilgiler bulunmamalıdır. Makalenin
hakem süreci tamamlandıktan sonra yazarla/yazarlarla ilgili bilgiler sistemden alınarak makaleye
eklenecektir.
- Makalenin, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi’nin web
sitesine gönderilmesi, yayımı için başvuru olarak kabul edilir ve yazının değerlendirme süreci başlatılır.
Birden fazla yazarlı makalelerde, yazarların telif haklarını makaleyi sisteme yükleyen yazara
devrettikleri kabul edildiğinden, Yayın Kurulu yazarların her birinden telif hakkı talebinde bulunmaz.
Bu konuda sorumluluk, makaleyi sisteme yükleyen yazara aittir.
- Dergiye gönderilen makale, daha önce sempozyum/kongrede sunulan bir bildiri ise veya
tezden üretilmişse bu durum çalışmada mutlaka belirtilmelidir.
Editöryal Süreç
- Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi olarak objektif, bağımsız
yayın politikasına önem vermekteyiz. Dergiye gönderilen makaleler ilk olarak dergi editörleri tarafından
ön incelemeden geçirilir. Bu aşamadan sonra editörler ve Yayın Kurulu tarafından makalenin, derginin
yayın ilkelerine uygunluğu incelenir ve uygun görülenler alan editörlerine atanır. Bunun yanında dergi
yayın ilkelerine uymayan makaleler kesinlikle reddedilir. Alan editörleri makaleleri alana katkısı
yönünden inceler ve makalenin değerlendirmeye alınıp alınmaması konusunda görüş bildirirler.
- Editör(ler) makalelerin uygunluğuna ve yayınına karar verirken yazarın/yazarların ırkı,
cinsiyeti, inancı, uyruğu gibi etkenleri değil, derginin yayın politikasını ve bilimsel hassasiyeti göz
önünde bulundurur. Ayrıca editör(ler) aşağıdaki hususlardan sorumludur:
* Okuyucu ve yazarların ihtiyaçlarını karşılamaya gayret edilmelidir.
* Dergiyi sürekli geliştirmeye çalışılmalıdır.
* Akademik ilkelerin bütünlüğünü korumaya özen gösterilmelidir.
* Gerektiğinde düzeltmeler, açıklamalar, geri çekme konularında inisiyatif alınmalıdır.
* Yazarlara her konuda rehberlik edilmelidir.
* Dergideki hakem değerlendirmelerinin adil, tarafsız ve zamanında yapılması sağlanmaya
çalışılmalıdır.
Hakem Süreci
- Hakem süreci, yayınlarımızın standartlarını korumak için kritik öneme sahiptir. Dergi olarak
çift taraflı kör hakemlik prensibine bağlı olmakla beraber;
* Tüm yayınlarımıza titiz, adil ve etkili hakem değerlendirmesini kolaylaştırmak için destek
sağlamayı hedefliyoruz,
* Editörlerimizi ve hakemlerimizi hakemlik ile ilgili en iyi uygulama yönergelerine aşina
olmaları ve bunlara uygun davranmaları için teşvik etmeyi amaçlıyoruz.
- Gizliliğin değerlendirme sürecinin bir parçası olması ilkesi ile hakem değerlendirme sürecinde
yazarların ve hakemlerin gizliliğini korumak için tavizsiz bir ilke ile hareket ediyoruz. Bu bağlamda,
hakemler ve yazar(lar) birbirlerini asla tanımazlar.
- Ayrıca hakem sürecinde aşağıdaki hususlara dikkat edilmektedir:
* Hakemler gizlilik politikasına göre çalışırlar. Ulaştıkları bilgi ve değerlendirme sonuçlarını
yazar dâhil üçüncü kişilerle paylaşamazlar.
* Hakemler dergi yayın politikası ve yazım kurallarına göre tarafsız, adil ve yapıcı olmak üzere
çalışırlar.
* Hakemler, yazarlara önerilerde bulunarak hataların giderilmesine yardımcı olurlar.
* Hakemlerin kendilerine gönderilen makaleleri belirtilen sürede değerlendirememe durumları
varsa veya kendilerine iletilen yazılarda kendilerini yetersiz hissetmelerini gerektiren bir durum söz
konusu ise bu hususta editörleri bilgilendirmelidirler.

- Hakem değerlendirmesi sonucu iki olumlu rapor alan makaleler yayımlanmaya hak kazanır.
Hakem raporlarından biri olumlu, diğeri olumsuz olduğu takdirde makalenin üçüncü bir hakeme
gönderilmesi dergi editörlüğünün tasarrufundadır.
- Makaleyi değerlendirmeleri için hakemlere verilen süre 20 gündür. Ancak bu süre zarfında
değerlendirmeyi tamamlamayan hakemlere 10 gün ek süre verilir. Ön incelemesi yapılıp editör, yayın
kurulu, alan editörü ve hakem süreci aşamalarından geçen bir makalenin değerlendirme süreci yaklaşık
6-8 hafta sürebilir.
- Hakemlerden olumsuz rapor alan makaleler yayımlanmaz ve yazarına/yazarlarına iade
edilmez.
- Yazarlar, hakemlerin ve Yayın Kurulunun eleştiri, öneri ve düzeltme taleplerini dikkate almak
zorundadır. Kabul etmedikleri herhangi bir sorun varsa, gerekçelerine itiraz etme hakları vardır.
İntihal Politikası
İntihal, yazarların çalışmalarında birisinin ifadelerini, keşiflerini veya düşüncelerini izinsiz veya
referans vermeden, etik ve akademik bütünlüğü ihlal ederek kullanma şeklidir.
- Dergimiz, intihal olduğunu kabul etme konusunda aşağıda sıralanan temel ilkelere uyar:
* Başka bir kişinin çalışmasını kaynak gösterilmeksizin kelimesi kelimesine alıntılamak,
* Kelimelerin bazılarını veya sırasını değiştirerek başka bir kişinin çalışmasını yeniden
yorumlamak,
* Birinin fikirlerini referans vermeden kullanma (Referanssız yeniden yazma),
* Çevrimiçi kaynaklardan kaynak gösterilmeksizin kesme ve yapıştırma,
* Birisinin yazılarını kendi çalışmalarının bir parçası olarak kullanmak.
- Yayınlarımızın hiçbirinde intihallere müsamaha gösterilmez ve kontrol etme hakkımızı da
saklı tutarız. Bu bağlamda dergimize gönderilen makaleler intihal tespit programı olan iThenticate ile
taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler
raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır. Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul
edilmemektedir.
- Okuyucularımızdan, hakemlerden ve editörlerden, ilgili editöre başvurarak veya
sbedergisi@yyu.edu.tr / yyu.sbe@yyu.edu.tr adreslerine e-posta göndererek intihal şüphelerini dile
getirmelerini bekliyoruz.
Mükerrer Yayın
- Bir eser veya bir eserin önemli bölümleri, eserin yazar veya yazarları tarafından birden çok
kez yayınlandığında gereksiz yayın veya "kendiliğinden intihal" meydana gelir. Bu durum aynı veya
farklı bir dilde olabilir. Tekrar Yayın / Duplication / Çoklu Yayın / Bilimsel Yanıltma, suçtur. TÜBİTAK
Yayın Etik Kuruluna göre duplikasyon, aynı araştırma sonuçlarını birden fazla dergiye yayım için
göndermek veya yayınlamaktır. Bir makale önceden değerlendirilmiş ve yayınlanmışsa bunun dışındaki
yayınlar duplikasyon sayılır. Bu bağlamda editöryal ekip ve yayın kurulu olarak duplikasyona karşı
olduğumuzu açıkça belirtiriz.
- Okuyucularımızdan, hakemlerden ve editörlerden, ilgili editörle iletişime geçerek veya
sbedergisi@yyu.edu.tr / yyu.sbe@yyu.edu.tr adreslerine e-posta göndererek yinelenen veya gereksiz
yayın şüphelerini dile getirmelerini bekliyoruz.
İnsan veya Hayvanlar Üzerinde Araştırma
İnsanları veya hayvanları kapsayan araştırmalar, ilgili etik kurul(lar) tarafından onaylanmalıdır.
Makaleler uluslararası etik ve yasal standartlara uygun olmalıdır. Ayrıca yazarların, insan katılımcılarının
gizlilik haklarına saygı duymasını ve dergimize makale göndermeden önce yayınlamak için gerekli her türlü
izni almaları gerekmektedir.
Açık Erişim Politikası
- Dergimiz açık erişimi desteklemektedir. Açık erişim politikası gereğince, dergi sayıları ve
makaleler derginin web sayfasında yer alır ve makalelerin tam metinlerine pdf dosyası olarak erişilebilir.
Yayımlanmış makalelerin kişisel web sayfası ya da kurumsal arşivlerde saklanmalarına engel herhangi
bir kısıtlama bulunmamaktadır.

Çeşitli Hususlar
- Derginin her sayısı için yayımlanacak makale sayısı en fazla 15’tir (özel sayılarda bu rakam
farklılık gösterebilir). Genel prensip olarak, yayınlanmasına karar verilen makaleler geliş tarihine göre
derginin ilgili sayısına kabul edilir. Söz konusu sayı için makale sayısının 15’i aşması durumunda, sayıyı
aşan makaleler bir sonraki sayıya devredilir. Ancak yayına kabul edilen tüm makaleler içinden, konusu
itibariyle özgün olması dikkate alınarak ilgili sayıya dâhil edilecek makaleleri seçme hakkı editörlere
aittir. Ayrıca makalelerin dergideki sıralaması da editörlerin tasarrufundadır.
- Bir takvim yılı içerisinde, aynı yazara ait en fazla bir tane makale (ortak yazarlı makaleler
dâhil) yayımlanabilir.
- Burada belirtilmeyen hususlar için karar yetkisi, dergi Yayın Kuruluna aittir.
Yazım Kuralları
-Yayımlanmak üzere Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi’ne
gönderilen makalelerin başında Türkçe “Öz” ve İngilizce “Abstract” mutlaka bulunmalıdır. Türkçe Öz,
en az 150, en fazla 200 kelime ve tek paragraf olmalıdır. Öz içinde kaynak, şekil, çizelge vb. unsurlara
yer verilmemelidir. Özetin altında en az 3, en çok 6 sözcükten oluşan anahtar kelimeler verilmelidir.
-Dergiye gönderilen makale öz, abstract, atıflar, kaynaklar ve
ekler dâhil en az 4 bin, en fazla 10 bin kelime olmalıdır.
-Makalede atıf sistemi olarak APA 7 kullanılmalıdır. Kaynak gösteriminde dipnot kesinlikle
kullanılmamalıdır. Sadece gerekli durumlarda açıklamalar için dipnota başvurulmalı ve dipnotlar
numaralandırılmalıdır.
-İmla ve noktalama açısından, metnin gerektirdiği zorunlu haller dışında, Türk Dil Kurumunun
güncel İmla Kılavuzu esas alınmalıdır.
-Dergi sistemine yüklenen makaleler Microsoft Word programında hazırlanmalı, aşağıdaki
değerlere uygun bir biçimde düzenlenmelidir:
Kağıt Boyutu
A4 Dikey
Üst Boşluk
2,5 cm
Alt Boşluk
2,5 cm
Sol Boşluk
2,5 cm
Sağ Boşluk
2,5 cm
Yazı Tipi
Times New Roman
Yazı Tipi Stili
Normal
Yazı Boyutu (Başlık ve Metin)
11
Yazı Boyutu (Özetler)
10
Yazı Boyutu (Dipnot)
9
Tablo-Grafik
10
Paragraf Aralığı
Önce 6 nk, sonra 0 nk
Satır Aralığı
Tek (1)
- Microsoft Word programında bulunmayan bir yazı tipinin (font) kullanıldığı çalışmalarda,
makale ile birlikte font dosyası da sisteme yüklenmelidir.
- Makalelerde sayfa numarası, üst bilgi ve alt bilgi gibi ayrıntılara yer verilmemelidir.
- Makale başlığı dâhil olmak üzere tüm alt başlıklar koyu ve başlıklardaki her bir kelimenin
sadece ilk harfi büyük olmalıdır.
- Makalenin sonunda kaynakça bulunmak zorundadır. Yararlanılan kaynaklar, yazar soyadlarına
göre alfabetik olarak sıralanmalıdır.
- Arapça, Farsça veya Rusça dillerinde yazılan makaleler için Latince kaynakça verilmesi
zorunludur.

Makale Şablonu
Türkçe Başlık
Times New Roman, 11 punto, düz, kalın (bold), ortalı, her kelimenin ilk harfi büyük ve tek (1) satır
aralığı olmalıdır.
İngilizce Başlık
Times New Roman, 11 punto, italik, kalın (bold), ortalı, her kelimenin ilk harfi büyük ve tek (1) satır
aralığı olmalıdır.
Öz
Öz, makalenin ana kısımlarının (amaç, önem, yöntem, bulgular, tartışma, sonuç ve öneriler) kısa bir özetini
içermelidir. Öz, en az 150, en fazla 200 kelimeden oluşmalı ve tek paragraf olmalıdır. Times New Roman yazı
karakteriyle 10 punto, düz, iki yana yaslı ve tek (1) satır aralığı olmalıdır.
Anahtar Kelimeler: En az 3, en fazla 6 olmalıdır. Özel isimlerden oluşan anahtar kelimelerin ilk harfleri
büyük olmalı, diğer anahtar kelimeler ise küçük harfle başlatılmalı ve aralarına virgül konulmalıdır.

Abstract
Abstract, Öz ile tutarlı olmalıdır. Öz için yukarıda belirtilen kurallar Abstract için de geçerlidir. Times New
Roman yazı karakteriyle 10 punto, düz, iki yana yaslı ve tek (1) satır aralığı olmalıdır. Öz için aranan kelime sınırı
Abstract için geçerli değil. Abstract da Öz gibi tek paragraftan oluşmalıdır.
Keywords: Keywords, Türkçe anahtar kelimeler ile uyumlu olmalıdır. Anahtar kelimeler için yukarıda
verilen kurallar keywords için de geçerlidir.

Giriş
Makalede Giriş başlığı numaralandırılmamalıdır. Giriş başlığından sonraki başlıklar ve alt başlıklar
hiyerarşik olarak numaralandırılmalıdır. Başlıklarda ve alt başlıklarda her kelimenin ilk harfi büyük
yazılmalıdır. Başlıklar ve bütün metin Times New Roman yazı karakteriyle olmalıdır. Ancak bazı
çalışmalarda özel font kullanılmışsa bu fontlar da makale ile birlikte sisteme yüklenmelidir.
Giriş başlığı 11 punto, kalın (bold), düz, soldan 1,25 cm (bir TAB tuşu kadar) içeriden yazılmalıdır.
Giriş başlığı öncesi 12 nk, sonrası 6 nk boşluk bırakılmalıdır.
Paragraflar öncesinde boşluk olmamalı, sonrasında 6 nk boşluk bırakılmalıdır. Paragraf başları
soldan 1,25 cm (bir TAB tuşu kadar) içeriden ve iki yana yaslı olmalıdır. Tüm metinde satır aralığı “tek”
olmalıdır. Sayfa kenar boşlukları “Normal” (alt, üst, sağ, sol 2,5 cm) olmalıdır.
1. Birinci Düzey Başlık
Birinci düzey başlıklar; 11 punto, düz, kalın ve soldan 1,25 cm (bir TAB tuşu kadar) içeriden
yazılmalıdır. Her kelimenin ilk harfi büyük olmalıdır. Birinci düzey başlık öncesi 12 nk, başlık sonrası 6 nk
boşluk bırakılmalıdır. Gerektiği kadar birinci düzey başlık kullanılabilir.
Paragraflar öncesi boşluk olmamalı, paragraflar sonrası 6 nk boşluk bırakılmalıdır. Metin, Times
New Roman yazı karakteri, 11 punto, düz ve iki yana yaslı olarak yazılmalıdır.
1.2. İkinci Düzey Başlık
İkinci düzey başlıklar; 11 punto, italik, kalın ve soldan 1,25 cm (bir TAB tuşu kadar) içeriden
olmalıdır. Her kelimenin ilk harfi büyük yazılmalıdır. İkinci düzey başlık öncesi 12 nk, başlık sonrası 6 nk
boşluk bırakılmalıdır. Gerektiği kadar ikinci düzey başlık kullanılabilir.
Paragraflar öncesi boşluk olmamalı, paragraflar sonrası 6 nk boşluk bırakılmalıdır. Metin, Times
New Roman yazı karakteri, 11 punto, düz ve iki yana yaslı olarak yazılmalıdır.
1.2.1. Üçüncü Düzey Başlık
Üçüncü düzey başlıklar; 11 punto, italik ve soldan 1,25 cm (bir TAB tuşu kadar) içeriden olmalıdır.
Her kelimenin ilk harfi büyük yazılmalıdır. Üçüncü düzey başlık öncesi 12 nk, başlık sonrası 6 nk boşluk
bırakılmalıdır. Gerektiği kadar üçüncü düzey başlık kullanılabilir.
Paragraflar öncesi boşluk olmamalı, paragraflar sonrası 6 nk boşluk bırakılmalıdır. Metin, Times
New Roman yazı karakteri, 11 punto, düz ve iki yana yaslı olarak yazılmalıdır.

Alıntılar
Doğrudan aktarmalarda alıntı, ana düşünce, biçim ve içerik yönünden değiştirilmeden çalışmada
yer alır. 40 kelimeden daha kısa olan alıntılar tırnak işareti (“”) içinde ve normal satır aralıklarıyla yazılır.
Orijinal kaynak üç nokta içermedikçe, alıntının başına ve/veya sonuna üç nokta eklenmemelidir.
Metin içinde verilecek olan alıntılar çift tırnak içinde verilmelidir (Bkz. Alıntı 1.) ve (Bkz. Alıntı
2). Ancak alıntı yapılan metnin orijinalinde çift tırnak içinde verilmiş ifadeler var ise bu aktarmalar tek
tırnak işaretleri içinde gösterilmelidir. (Bkz. Alıntı 1. , Alıntı 2. ve Alıntı 3.) Tırnak işaretleri kapatılırken
alıntı içinde orijinal metnin parçaları olan noktalama işaretleri kullanılmalıdır; orijinal metnin parçaları
olmadığı durumlarda sadece nokta ve/veya virgül kullanılmalıdır.
Alıntı 1:
Yazar bu konuyla ilgili olarak kitabında, “Kendi yaratıcılığını değerlendirirken daima alçakgönüllü
davranan Çehov, kendisini yenilik yapan bir kişi olarak tanımlamıştır: ‘...Benim tarafımdan yazılmış her
şey beş - on yıl sonra unutulacak, ama benim tarafımdan açılan yol sapasağlam kalacaktır - benim hizmetim
bundadır...’” (Özkaya, 1977, s. 164) ifadelerine yer vermektedir.
Alıntı 2:
Asma (2004) şu açıklamada bulunmuştur: “Bir yazar olarak hikayeci kimliğinin altında ‘az sözde
çok anlam’ yatar ....” (s. 13).
Alıntı 3:
Miele (1993) şunu bulmuştur: Daha önceki çalışmalarda doğrulanmış olan ‘plasebo etkisi’,
davranışlar bu şekilde incelendiğinde ortadan kaybolmuştur. Dahası, bu davranışlar asla tekrar
sergilenmemiştir, hatta reel ilaçlar verildiğinde bile. Daha önceki araştırmalarda sonuçların plasebo etkisine
atfedilmesinde gereğinden erken davranıldığı çok açıktır (s. 112).
40 kelime ve daha uzun alıntılar, sıkıştırılmış paragraf şeklinde blok alıntı olarak biçimlendirilir.
Bu amaçla, blok biçimindeki alıntı yeni satırdan başlamalı ve her iki taraftan, soldan ve sağdan, girinti
oluşturulacak şekilde 1.25 cm içeriden yazılır. Alıntının tamamı tek satır aralığı ile yazılmalıdır. Blok
alıntılar için tırnak işaretleri kullanılmaz. Blok alıntı içindeki her türlü alıntılama çift tırnak işaretleri ile
belirtilmelidir.
Blok Alıntı:
Eski şiirin, Tanzimat’tan sonra üzerinde en fazla durulan ve tenkit edilen tarafı, şüphesiz
ki, hayal dünyasıdır. Şiirimizde birdenbire bir bütün halinde görülen ve o kadar zevk
değişikliğine rağmen asırlarca devam eden bu hazır hayallerin, değişmez sembollü ve çok
renkli hususi bir dil yarattığı muhakkaktır. Fakat daha dikkate değer tarafı mücerret dille
muayyen bir güzelliğin muayyen bir şekilde övülmesi, hattâ muayyen bir aşk tarzını bize
vermesidir (Tanpınar, 1988, s. 5-6).
Tablo, Şekil ve Görseller
Tablolar ve şekiller ilgili metnin içinde yer almalıdır. Bütün tablo ve şekiller ayrı ayrı ardışık olarak
numaralandırılmalıdır. Bunlara metin içinde (Tablo 1), (Şekil 1) şeklinde atıfta bulunulmalıdır. Her bir tablo
ve şekil için uygun bir kısa tanım kullanılmalı ve tanım Tablo/Şekil başlığının altında, tablonun/şeklin
üstünde olmalıdır. Ayrıca tablo veya şekil bir başka kaynaktan alındıysa kaynak bilgisine de yer
verilmelidir.
Tablo ve şekiller, soldan paragraf hizasından başlatılmalıdır. Tablo/Şekil başlıkları 10 punto ve
koyu olmalıdır. Tablonun/Şeklin açıklamasını içeren tanım, 10 punto ve normal olmalıdır. Tablolar ve
şekiller, Dergi için belirlenen kenar boşluklarına sığmıyorsa bu durumda tablo ve şekiller metin içerisine
resim (.jpeg, .png) olarak yerleştirilmelidir.
Resim, fotoğraf, grafik, afiş vb. gibi her türlü görsel, tablo ve şekiller için belirlenen kriterlere göre
düzenlenmelidir.

Tablo 1.
Tablo Başlığı (Tablo başlıkları ve metin 10 punto, tablo ve numarası koyu, açıklama normal)
???????????
100

50

0
Kaynak (10 punto ve italik)

Sonuç
Sonuç başlığı da Giriş başlığı gibi numarasız olmalıdır. Sonuç başlığı 11 punto, kalın, düz, soldan
1,25 cm (bir TAB tuşu kadar) içeriden yazılmalıdır. Sonuç başlığı öncesi 12 nk, sonrası 6 nk boşluk
bırakılmalıdır.
Paragraflar öncesinde boşluk olmamalı, sonrasında 6 nk boşluk bırakılmalıdır. Paragraf başları
soldan 1,25 cm (bir TAB tuşu kadar) içeriden ve iki yana yaslı olmalıdır.
Kaynakça
Kaynakça, Dergi Yazım Kurallarına göre oluşturulmalıdır.
Araştırma ve Yayın Etiği Beyanı (Zorunlu Beyan)
Bu kısımda araştırma ve yayın etiğine ilişkin yazar(lar)ın beyanına yer verilecektir. Tüm makaleler
için mutlaka bu başlığa yer verilmelidir. Örneğin;
Araştırmacılar verilerin toplanmasında, analizinde ve raporlaştırılmasında her türlü etik ilke ve
kurala özen gösterdiklerini beyan ederler.
Yazarların Makaleye Katkı Oranları (Zorunlu Beyan)
Bu kısımda, tek yazarlı makaleler için yazarın makaleyi tek başına hazırladığına ilişkin beyanına,
çok yazarlı makalelerde ise tüm yazarların ayrı ayrı katkı oranlarına ilişkin bilgilerine yer verilecektir. Tüm
makaleler için mutlaka bu başlığa yer verilmelidir. Örneğin;
* Makale tek yazarlı olarak hazırlanmıştır.
* Yazarlar çalışmaya eşit oranda katkı sağlamıştır"
* 1. yazar %60 oranında, 2. yazar %40 oranında katkı sağlamıştır.
Çıkar Beyanı (Zorunlu Beyan)
Bu kısımda yazarların çıkar çatışması durumuna ilişkin beyanlarına yer verilecektir. Tüm makaleler
için mutlaka bu başlığa yer verilmelidir. Örneğin;
* Yazarlar arasında herhangi bir çıkar çatışması bulunmamaktadır.
Destek ve Teşekkür (Varsa, zorun değil)
Herhangi bir kurum veya kuruluş tarafından destek alındıysa, alınan desteğe yönelik bilgilendirme
(kurum adı, proje numarası vb.) yapılmalıdır. (Zorunlu olmayan beyan)
Yazarların teşekkür etmek istedikleri kişi veya kurumlara ilişkin bilgilendirme yapılmalıdır.
(Zorunlu olmayan beyan)
Etik Kurul İzni
Etik Kurul İzni Belgesi gerektiren makalelerde bu husus hem başlığa dipnot verilerek hem de
yöntem kısmında metin içerisinde belirtilmelidir. Çalışma için hangi kurumdan, hangi tarihte Etik Kurul
Raporu alındığı bir cümle ile kısaca belirtilmelidir.
Ekler
Çalışmada ekler varsa bu başlık altında verilebilir.

Kaynakça Oluşturma
Süreli Yayınlar
Dergi Makale Referansları
Bilimsel/Akademik Dergi Makalesi
Süreli Yayınlarda Tek Yazarlı Makale
Kalıp: Yazarın soyadı, Yazarın Adının Baş Harfi. (Yıl). Makalenin başlığı. Süreli Yayının Adı,
Cilt(Süreli yayının sayısı), Sayfa aralığı. http://doi.org/xx.xxxxxxxxxx
TR: Küçük, M. N. (2021). Göç-güvenlik bağlantısını yeniden düşünmek: Eleştirel güvenlik
yaklaşımları, özgürleşme ve Türkiye’deki Suriyeli mülteciler. Uluslararası İlişkiler, 18(69), 3-28.
https://dx.doi.org/10.33458/uidergisi.777329
Yakut, K. (2020). İttihad-ı anasırdan husumete: 1914 Rum göçü. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 50, 13-46.
ING: Sharma, N. (2022). An examination of viewers’ mental model drawings after they watched
a transgender-themed TV narrative. Psychology of Popular Media, 11(1), 68–79.
https://doi.org/10.1037/ppm0000314
Not: Makalenin DOI'si varsa, DOI'yi kaynağa ekleyin. Makalenin DOI'si yoksa kaynağı sayfa
aralığından sonra sonlandırın. Bu durumda kaynak, basılı bir dergi makalesi ile aynıdır.
Süreli Yayınlarda İki Yazarlı Makale
Kalıp: Birinci yazarın soyadı, Adının baş harfi. ve İkinci yazarın soyadı, Adının baş harfi. (Yıl).
Makalenin başlığı. Süreli Yayının Adı, Cilt(Süreli yayının sayısı), Sayfa aralığı.
http://doi.org/xx.xxxxxxxxxx
TR: Güllüpınar, F. ve Özkan, Ö. (2021). Etnografik mülakatın imkân ve sınırlılıkları üzerine:
Konumsallık, etik ve inșa sorunları. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Dergisi, 54, 11-40. https://doi.org/10.53568/yyusbed.1052223
ING: Ashiofu, E. & Thomas, L. (2021). The role of social media in psychiatry recruitment: A
survey of program directors. Acad Psychiatry, 45, 742–745. https://doi.org/10.1007/s40596-02101500-4
Süreli Yayınlarda Üç ve Daha Fazla Yazarlı Makale
Kalıp: Birinci yazarın soyadı, Adının baş harfi., İkinci yazarın soyadı, Adının baş harfi. ve Üçüncü
yazarın soyadı, Adının baş harfi. (Yıl). Makalenin başlığı. Süreli Yayının Adı, Cilt(Süreli yayının
sayısı), Sayfa aralığı. http://doi.org/xx.xxxxxxxxxx
TR: Koçak, Ö., Baytak, İ. ve Esen, Ö. (2021). Büyük Menderes nehri havzasının doğusunda MÖ
II. bin yıla ait hilal biçimli tezgah ağırlıkları (Bir grup piramidal ağırlıkla beraber). BELLETEN,

85(304), 713-780. https://doi.org/10.37879/belleten.2021.713
ING: Grady, J.S., Her, M., Moreno, G., Perez, C., & Yelinek, J. (2019). Emotions in storybooks:
A comparison of storybooks that represent ethnic and racial groups in the United States.
Psychology of Popular Media Culture, 8(3), 207–217. https://doi.org/10.1037/ppm0000185
Süreli Yayınlarda 21 ve Daha Fazla Yazarlı Makale
Kalıp: Sırasıyla ilk 19 Yazarın Soyadı, Adının baş harfi., . . . Son yazarın soyadı, Adının baş
harfi.(Yıl). Makalenin başlığı. Süreli Yayının Adı,Cilt(Süreli yayının sayısı), Sayfa aralığı.
http://doi.org/xx.xxxxxxxxxx
Örn: Kalnay, E., Kanamitsu, M., Kistler, R., Collins, W., Deaven, D., Gandin, L., Iredell, M.,
Saha, S., White, G., Woollen, J., Zhu, Y., Chelliah, M., Ebisuzaki, W., Higgins, W., Janowiak, J.,
Mo, K. C., Ropelewski, C., Wang, J., Leetmaa, A., . . . Joseph, D. (1996). The NCEP/NCAR 40year reanalysis project. Bulletin of the American Meteorological Society, 77(3), 437–471.
http://doi.org/fg6rf9
Not: 21 yazardan fazla ise ilk 19 yazarın adı listelendikten sonra boşluklu üç nokta koyup son
yazarın adı eklenir. 20 isimden fazlası yer almamalıdır.
Cilt Numarası Olup Sayı Numarası Olmayan Makale
Örn: Sanchiz, M., Chevalier, A., & Amadieu, F. (2017). How do older and young adults start
searching for information? Impact of age, domain knowledge and problem complexity on the
different steps of information searching. Computers in Human Behavior, 72, 67–78.
https://doi.org/10.1016/j.chb.2017.02.038
Cilt Numarası Olmayıp Sayı Numarası Olan Makale
Örn: Öztürk, V. (2021). Method in XIX. Asır Türk Edebiyatı Tarihi: Albert Thibaudet’s Influence
on Ahmet Hamdi Tanpınar. bilig, 99, 163-180. https://doi.org/10.12995/bilig.9907
Çift Soyadlı Yazar
Örn: Biber-Vangölü, Y. (2021). Locating the European carnival in the cultural history of Britain .
Milli Folklor, 17(131), 131-140. https://dergipark.org.tr/tr/pub/millifolklor/issue/66180/716895
Popüler Dergi Makalesi
Kalıp: Yazarın soyadı, Yazarın Adının Baş Harfi. (Yıl, Ay Gün). Makalenin başlığı. Derginin adı,
Cilt(Derginin sayısı), Sayfa aralığı. http://doi.org/xx.xxxxxxxxxx
TR: Ocak, M. E. (2022, Şubat). Parker güneş sondası Güneş’e “dokundu!”. Bilim ve Teknik, 651,
11-12. https://bilimteknik.tubitak.gov.tr/makale/parker-gunes-sondasi-gunese-dokundu

ING: Lyons, D. (2009, June 15). Don’t ‘iTune’ us: It’s geeks versus writers. Guess who’s winning.
Newsweek, 153(24), 27.
Schaefer, N. K., & Shapiro, B. (2019, September 6). New middle chapter in the story of human
evolution. Science, 365(6457), 981–982. https://doi.org/10.1126/science.aay3550

Gazete Makalesi
Basılı Gazete Makalesi
Kalıp: Yazarın soyadı, Yazarın Adının Baş Harfi. (Yıl, Ay Gün). Makalenin başlığı. Gazetenin
adı, Sayfa aralığı.
TR: Çetin, E. (1988, Şubat 18). Kadının adı yok. Milliyet, 10.
ING: Harlan, C. (2013, April 2). North Korea vows to restart shuttered nuclear reactor that can
make bomb-grade plutonium. The Washington Post, A1, A4.
Çevrimiçi Gazete Makalesi
Kalıp: Yazarın soyadı, Yazarın Adının Baş Harfi. (Yıl, Ay Gün). Makalenin başlığı. Gazetenin
adı. URL adresi
TR:
Kırıkkanat,
M.
G.
(2022,
Ocak
2).
Yeşilçam
iktidarı
istiyoruz!.Cumhuriyet.https://www.cumhuriyet.com.tr/yazarlar/mine-g-kirikkanat/yesilcamiktidari-istiyoruz-1897052
ING: Carey, B. (2019, March 22). Can we get better at forgetting? The New York Times.
https://www.nytimes.com/2019/03/22/health/memory-forgetting-psychology.html
Blog Yazısı
Kalıp: Yazarın soyadı, Yazarın Adının Baş Harfi. (Yıl, Ay Gün). Blog başlığı. Blog sayfası. URL
adresi
TR: Aktan, D. (2022, Şubat 4). Nefret ettiğimiz markalara neden aşık oluruz?. Harvard Business
Review Türkiye. https://hbrturkiye.com/blog/nefret-ettigimiz-markalara-neden-asik-oluruz
ING: Ouellette, J. (2019, November 15). Physicists capture first footage of quantum knots
unraveling in superfluid. Ars Technica. https://arstechnica.com/science/2019/11/study-you-cantie-a-quantum-knot-in-a-superfluid-but-it-will-soon-untie-itself/
Not: Blog gönderileri, dergi makaleleriyle aynı formatı takip eder. Blog adı, tıpkı bir dergi başlığı
gibi italik yazılır.

Kitap/E-Kitap Referansları
Tek Yazarlı Kitap
Kalıp: Yazarın soyadı, Yazarın adının baş harfi. (Yıl). Kitabın adı (Baskı sayısı). Yayınevi.
TR: Obuz, Ö. (2021). Ölüme tutulmak (İstanbul’un eski bağımlıları). Kabalcı Yayınları.
Çotuksöken, B. (2019). Antropontoloji ya da insan-varlıkbilgisi. (1. baskı). Notos Kitap.
https://www.kobo.com/tr/tr/ebook/antropontoloji-ya-da-nsan-varlkbilgisi
ING: Sapolsky, R. M. (2017). Behave: The biology of humans at our best and worst. Penguin
Books.
Jackson, L. M. (2019). The psychology of prejudice: From attitudes to social action (2nd ed.).
American Psychological Association. https://doi.org/10.1037/0000168-000
Çok Yazarlı Kitap
Kalıp: Yazarın soyadı, Yazarın adının baş harfi. ve Yazarın soyadı, Yazarın adının baş harfi. (Yıl).
Kitabın adı (Baskı Sayısı). Yayınevi.
TR: Eğilmez, M. ve Kumcu, E. (2012). Ekonomi politikası. Remzi Kitabevi.
Büyüköztürk, Ş. Çokluk, Ö. ve Köklü, (2020). Sosyal bilimler için istatistik (24. baskı). Pegem
Akademi.
Çetişli İ., Çetin, N., Doğan, A., Gür, A., Karataş, C. ve Demir, Ş. (2007). II. Meşrutiyet Dönemi
Türk Edebiyatı. Akçağ.
ING: Svendsen, S., & Løber, L. (2020). The big picture/Academic writing: The one-hour guide
(3rd digital ed.). Hans Reitzel Forlag. https://thebigpicture-academicwriting.digi.hansreitzel.dk/
Not: Hem basılı kitaplar hem de e-kitaplar için aynı biçimler kullanılmalıdır. E-kitaplar için
format, platform veya cihaz (örn. Kindle) referansta yer almaz.
Editörlü Kitap
Kalıp: Editörün soyadı, editörün adının baş harfi. (Ed.). (Yıl). Kitabın adı (Baskı sayısı). Yayınevi.
TR: Özbek, M. (Ed.). (2015). Kamusal alan. Hil Yayınları.
Savaşır, I. ve Şahin, N. H. (Ed.). (1997). Bilişsel-davranışçı terapilerde değerlendirme: Sık
kullanılan ölçekler. Türk Psikologlar Derneği Yayınları.
ING: Kesharwani, P. (Ed.). (2020). Nanotechnology based approaches for tuberculosis treatment.
Academic Press.
Hygum, E., & Pedersen, P. M. (Eds.). (2010). Early childhood education: Values and practices in

Denmark. Hans Reitzels Forlag. https://earlychildhoodeducation.digi.hansreitzel.dk/
Torino, G. C., Rivera, D. P., Capodilupo, C. M., Nadal, K. L., & Sue, D. W. (Eds.). (2019).
Microaggression theory: Influence and implications. John Wiley & Sons.
https://doi.org/10.1002/9781119466642
Not: İngilizce kaynaklarda bir editör için “(Ed.)” kısaltmasını ve birden fazla editör için “(Eds.)”
kısaltmasını editör adlarından sonra bir nokta ile birlikte kullanın.
Yeniden Basılan Editörlü Kitap
Örn: Watson, J. B., & Rayner, R. (2013). Conditioned emotional reactions: The case of Little
Albert (D. Webb, Ed.). CreateSpace Independent Publishing Platform. http://a.co/06Se6Na
(Original work published 1920)
Kitap Bölümü
Kalıp: Yazarın soyadı, Yazarın adının baş harfi. ve Yazarın soyadı, Yazarın adının baş harfi. (Yıl).
Kitap bölümünün adı. Kitabın adı (Baskı sayısı, Sayfa aralığı) içinde. Yayınevi.
TR: Hovardaoğlu, S. (2007). Psikolojik ölçmenin temelleri. Davranış bilimleri için araştırma
teknikleri (2. baskı, s. 87-125) içinde. Hatipoğlu Yayınevi.
Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2000). Nitel araştırmanın planlanması. Sosyal bilimlerde nitel
araştırma yöntemleri (2. baskı, s. 49-91) içinde. Seçkin Yayınları.
ING: Luck, S. J. (2014). A Broad overview of the event-related potential technique. In An
introduction to event related potential technique (2nd ed., pp.1-34). The MIT Press.
Kuhn, T. S. (1971). The priority of paradigms. In The structure of scientific revolutions (3rd ed.,
pp. 43-52). The University of Chicago Press.
Editörlü Kitapta Bölüm
Kalıp: Yazarın soyadı, Yazarın adının baş harfi. (Yıl). Kitap bölümünün adı. Editörün adının baş
harfi. Editörün soyadı (Ed.), Kitabın adı (Baskı sayısı, Sayfa aralığı) içinde. Yayınevi.
TR: Türer, O. (2005). Osmanlı toplumunda tasavvuf ve sufiler. A. Y. Ocak (Ed.), Osmanlı
Anadolu`sunda tarîkatların genel dağılımı (s. 207-246) içinde. T.T.K. Yayınları.
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, s.
47-69) içinde. Türk Psikologlar Derneği Yayınları.
Özkan-Ceylan, A. ve Bekçi, B. (2012). Algı. N. Güngör Ergan, B.Şahin-Kütük ve R.Coştur (Ed),
Davranış bilimleri (s. 33-53) içinde. Siyasal Kitabevi.
ING: Dillard, J. P. (2020). Currents in the study of persuasion. In M. B. Oliver, A. A. Raney, & J.

Bryant (Eds.), Media effects: Advances in theory and research (4th ed., pp. 115–129). Routledge.
Thestrup, K. (2010). To transform, to communicate, to play—The experimenting community in
action. In E. Hygum & P. M. Pedersen (Eds.), Early childhood education: Values and practices in
Denmark. Hans Reitzels Forlag. https://earlychildhoodeducation.digi.hansreitzel.dk/?id=192
Aron, L., Botella, M., & Lubart, T. (2019). Culinary arts: Talent and their development. In R. F.
Subotnik, P. Olszewski-Kubilius, & F. C. Worrell (Eds.), The psychology of high performance:
Developing human potential into domain-specific talent (pp. 345–359). American Psychological
Association. https://doi.org/10.1037/0000120-016
Çok Ciltli Bir Çalışmanın Birkaç Cildi
Kalıp: Yazarın/Editörün soyadı, Yazarın/Editörün adının baş harfi. ve Yazarın/Editörün soyadı,
Yazarın/Editörün adının baş harfi. (Ed.). (Yıl). Kitap adı. (Baskı sayısı) (Cilt sayısı). Yayınevi.
TR: Halman, T. S., İsen, M., Horata, O., Çelik, Y., Demir, N., Kalpaklı, M., Korkmaz, R. ve Oğuz,
M.Ö. (Ed.). (2019). Türk edebiyatı tarihi (3. baskı) (Cilt 1-4). Kültür ve Turizm Bakanlığı.
ING: Harris, K. R., Graham, S., & Urdan T. (Eds.). (2012). APA educational psychology handbook
(Vols. 1–3). American Psychological Association.
Çeviri Kitap
Kalıp: Orijinal kitabın yazarının soyadı, Adının baş harfi. (Yıl). Kitabın adı (Baskı sayısı).
(Çevirmenin adının baş harfi. Çevirmenin soyadı, Çev.). Yayınevi. (Orijinal eserin yayın tarihi).
TR: Yalom, I. D. (1998). Kısa süreli grup terapileri: İlkeler ve teknikler. (N. H. Şahin, Çev.). Türk
Psikologlar Derneği Yayınları. (Orijinal çalışma basım tarihi 1983).
Solso, R. L., Maclin, M. K. ve Maclin, O. H. (2009). Bilişsel psikoloji (2. Baskı). (A. AyçiçeğiDinn, Çev.). Kitabevi (Orijinal eserin basım tarihi 2004, 7. Baskı).
ING: Demidov, V. (1986). How we see what we see (A. Repyev, Trans.). Mir Publishers. (Original
work published 1986).
Freud, S. (1961). The interpretation of dreams: The complete and definitive text (J. Strachey,
Trans.). Science Editions (Original work published 1900).
Çeviri Kitapta Bölüm Örneği (Editörlü)
Kalıp: Orijinal kitabın bölüm yazarının soyadı, Adının baş harfi. (Yıl). Kitap bölümünün adı.
Editörün adının baş harfi. Soyadı (Ed.). ve Çevirenin adının ilk harfi. Soyadı (Çev.). Kitabın adı
(Baskı sayısı, Sayfa aralığı) içinde. Yayınevi. (Orijinal eserin yayın tarihi).
Örn: Ciccarelli, S.K. & White, J. N. (2016). Duyum ve algı. D. N. Şahin (Çev. Ed.) ve A. Kapucu
(Çev). Psikoloji: Bir keşif gezintisi. (2. baskı, s. 88-129) içinde. Nobel Tıp Kitabevi.(Orijinal eserin
yayın tarihi 2015, 3. baskı).

Kurum Kılavuzları
Kalıp: Kurum adı. (Yıl). Eser adı (Baskı sayısı). URL adresi
Örn: Dünya Sağlık Örgütü. (2016). Hastalıkların ve ilgili sağlık sorunlarının uluslararası
istatistiksel sınıflandırması (10. baskı). https://icd.who.int/browse10/2016/en
World Health Organization. (2019). International statistical classification of diseases and related
health problems (11th ed.). https://icd.who.int/
American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders
(5th ed.). https://doi.org/10.1176/appi.books.9780890425596
World Health Organization. (2019). 2A85.5 Mantle cell lymphoma. In International statistical
classification of diseases and related health problems (11th ed.). https://icd.who.int/browse11/lm/en#/http://id.who.int/icd/entity/1804127841
American Psychiatric Association. (2013). Anxiety disorders. In Diagnostic and statistical manual
of mental disorders (5th ed.). https://doi.org/10.1176/appi.books.9780890425596.dsm05
Çocuk Kitapları veya Resimli Kitaplar
Kalıp: Yazarın soyadı, yazarın adının baş harfi. (Yıl). Kitabın adı (İllüstratörün/çizerin adının baş
harfi. İllüstratörün/çizerin soyadı, illus./çiz.). Yayınevi.
Yazardan Farklı İllüstratörlü Çocuk Kitabı
Örn: Crimi, C. (2019). Weird little robots (C. Luyken, Illus.). Candlewick Press.
Yazarla Aynı İllüstratörlü Çocuk Kitabı
Örn: Beaton, K. (2016). King baby (K. Beaton, Illus.). Arthur A. Levine Books.
Not: Çocuk kitapları referansları kitap formatını takip eder, ancak yazarın adının yanı sıra
illüstratörün adını da içerir. Bir çocuk kitabının yazarı ve çizeri, hikayeyi anlatmak için yaratıcı bir
şekilde birlikte çalıştığı için her iki isim de dahil edilmiştir. Bir çocuk kitabı illüstratörü, tüm
çalışmanın oluşturulmasına yardımcı olur.

Dini Eser
Kalıp: Eser adı. (Yıl). (Çevirmenin adının baş harfi. Çevirmenin soyadı, Çev.). Yayınevi.
TR: Kur’ân-ı Kerîm. (2019). Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.
Kur’ân-ı Kerîm Meâli. (2009). (3. baskı). (H. Altuntaş, M. Şahin, Çev.). Diyanet İşleri Başkanlığı
Yayınları.
Kur’ân-ı Kerîm. https://kuran.diyanet.gov.tr/mushaf/kuran-2/fatiha-suresi-1/ayet-1/diyanet-vakfimeali-4

Kitabı Mukaddes. (2003). Kitabı Mukaddes Şirketi.
Kutsal Kitap: Tevrat, Zebur İncil. (2009). Kitabı Mukaddes Şirketi - Yeni Yaşam Yayınları.
ING: King James Bible. (2017). King James Bible Online. https://www.kingjamesbibleonline.org/
(Original work published 1769)
Açıklamalı Dini Eser
Kalıp: Orijinal kitabın yazarının soyadı, Adının baş harfi. (Yıl). Kitabın adı (Baskı sayısı).
(Çevirmenin adının baş harfi. Çevirmenin soyadı, Çev.). Yayınevi.
TR: Esed, M. (2002). Kur’an mesajı: Meal-tefsir. (C. Koytak ve Ah. Ertürk, Çev.). İşaret
Yayınları.
Öztürk, M. (2011). Kur’ân-ı Kerîm meâli (anlam ve yorum merkezli çeviri). (3. baskı). Düşün
Yayınları.
ING: Kaiser, W. C., Jr., & Garrett, D. (Eds.). (2006). NIV archeological study bible: An illustrated
walk through biblical history and culture. Zondervan.
Sözlük
Basılı Sözlük
Kalıp: Yazarın soyadı, Adının baş harfi. (Yıl). Kitabın adı (Baskı sayısı). Yayınevi.
TR: Karataş, T. (2019). Ansiklopedik edebiyat terimleri sözlüğü (4. baskı). İz Yayıncılık.
ING: VandenBos,G.R.(Ed.).(2013). APA dictionary of clinical psychology. American
Psychological Association.
American Psychological Association. (2015). Mood induction. In APA dictionary of psychology
(2nd ed., p. 667).
Merriam-Webster. (2003). Litmus test. In Merriam-Webster’s collegiate dictionary (11th ed., p.
727).
Çevrimiçi Sözlük
TR:
Güncel
Türkçe
Sözlük.
(t.y.)
https://sozluk.gov.tr/transfer?option=com_gts&view=gts

Türk

Dil

Kurumu.

Kubbealtı Lugati. (t.y.). Kubbealtı Akademisi. http://lugatim.com
ING: American Psychological Association. (n.d.). Just-world hypothesis. In APA dictionary of
psychology. Retrieved January 18, 2020, from https://dictionary.apa.org/just-world-hypothesis

Merriam-Webster. (n.d.). Semantics. In Merriam-Webster.com dictionary. Retrieved January 4,
2020, from https://www.merriam-webster.com/dictionary/semantics
Wikipedia
Kalıp: Madde adı (maddenin arşivlendiği tarih). Wikipedia içinde. URL adresi
TR:
Yağlıboya
resim
(2021,
Şubat
15).
https://tr.wikipedia.org/wiki/Ya%C4%9Fl%C4%B1boya_resim

Wikipedia

ING:
Oil
painting.
(2019,
December
8).
In
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Oil_painting&oldid=929802398

içinde.

Wikipedia.

Not: Wikipedia'dan alıntı yaparken, okuyucuların kullandığınız sürümü alabilmesi için bir
Wikipedia sayfasının arşivlenmiş bir sürümünü alıntılayın . "Geçmişi görüntüle"yi ve ardından
kullandığınız sürümün saatini ve tarihini seçerek Wikipedia'daki arşivlenmiş sürüme erişin . Bir
wiki, sayfanın arşivlenmiş sürümlerine kalıcı bağlantılar sağlamıyorsa, girişin URL'sini ve bir alma
tarihini ekleyin.
Söyleşi/Röportaj
Kalıp: Görüşmeyi yapanın soyadı, Adının baş harfi. ve Görüşmeyi yapanın soyadı, Adının baş
harfi. (Tarih). Röportaj başlığı. Görüşme yapılan kişi ile söyleşi. Eser adı, cilt/sayı, sayfa aralığı.
Örn: Aytaç, S. ve Göl, B. (2010, Ocak). Hamburg benim evim. Fatih Akın’la söyleşi. Altyazı, 91,
22-24.
Öztürk, S. R. (2006). Beni korkutan, bana acı veren belirsizliktir. Zeki Demirkubuz’la söyleşi. S.
R. Öztürk (Ed.), Kader: Zeki Demirkubuz (s. 79-121). Dost.

Raporlar
Bir Devlet Kurumunun Raporu
Kalıp: Resmi Yayını Basan Kurumun Adı. (Yıl). Raporun adı (Yayın No.). Yayınevi./Erişim
adresi
TR: Türkiye İstatistik Kurumu. (2021, Haziran 22). Kütüphane istatistikleri, 2020 (Yayın No.
37201). https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Kutuphane-Istatistikleri-2020-37201
ING: National Cancer Institute. (2019). Taking time: Support for people with cancer (NIH
Publication No. 18-2059). U.S. Department of Health and Human Services, National Institutes of
Health. https://www.cancer.gov/publications/patienteducation/takingtime.pdf
Not: Rapordan sorumlu belirli kurum yazar olarak görünür. Grup yazar adında bulunmayan
kurumların adları, kaynak öğede yayıncı olarak görünür.

Yazarı Belli Olan Rapor
Kalıp: Yazarın soyadı, Adının baş harfi. ve Yazarın soyadı, Adının baş harfi. (Yıl). Raporun adı
(Yayın No.). Raporu yayınlayan kurum. Yayınevi./Erişim adresi
TR:
Aydıntepe,
M.
ve
Artokça,
İ.
http://www.tasam.org/Files/PDF/Raporlar/yemen
b8448ef6b8eb.pdf

(2018).
Yemen
Raporu.
TASAM.
_raporu.pdf_b7e9f548-3946-4f3d-ac14-

ING: Baral, P., Larsen, M., & Archer, M. (2019). Does money grow on trees? Restoration
financing in Southeast Asia. Atlantic Council. https://www.atlanticcouncil.org/in-depth-researchreports/report/does-money-grow-on-trees-restoring-financing-in-southeast-asia/
Stuster, J., Adolf, J., Byrne, V., & Greene, M. (2018). Human exploration of Mars: Preliminary
lists of crew tasks (Report No. NASA/CR-2018-220043). National Aeronautics and Space
Administration. https://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi.ntrs.nasa.gov/20190001401.pdf
Not: Raporun bir rapor numarası varsa, raporun başlığından sonra italik olmadan parantez içine
alın. Referansın kaynak öğesinde raporun yayıncısını ve URL'sini sağlayın.
Broşür
Örn: Cedars-Sinai. (2015). Human papillomavirus (HPV) and oropharyngeal cancer [Brochure].
https://www.cedars-sinai.org/content/dam/cedars-sinai/cancer/sub-clinical-areas/headneck/documents/hpv-throat-cancer-brochure.pdf
Not: Broşürler veya el ilanları, rapor referanslarıyla aynı formatı takip eder. Bu broşürde bireysel
yazarlar yerine kurumsal bir yazar vardır. Broşürün başlığından sonra köşeli parantez içinde
“[Broşür]” ibaresini ekleyin.
Sempozyum/Konferans Bildirileri
Kalıp: Yazarın soyadı, Yazarın adının baş harfi. (Yıl, Ay Gün). Bildiri başlığı [Sözlü sunum].
Bilimsel toplantının adı, Toplantının gerçekleştiği şehir, Ülke.
TR: Boz, E. ve Yıkımış, S. (2021, Temmuz 12-14). Yunus Emre’de empati dili [Sözlü sunum].
Yunus Emre’nin Vefatının 700. Yıl Dönümü Anısına Uluslararası Türkçenin Anadolu’da Yazı Dili
Oluşu Sempozyumu, Ankara, Türkiye.
ING: Evans, A. C., Jr., Garbarino, J., Bocanegra, E., Kinscherff, R. T., & Márquez-Greene, N.
(2019, August 8–11). Gun violence: An event on the power of community [Conference
presentation]. APA 2019 Convention, Chicago, IL, United States. https://convention.apa.org/2019video
Not: Sunumu başlıktan sonra köşeli parantez içinde açıklayın. Açıklama esnektir (örneğin,
"[Konferans oturumu]", "[Bildiri sunumu]", "[Poster sunumu]", "[Açılış konuşması]"). Konferans
sunumunun videosu mevcutsa, referansın sonuna bir bağlantı ekleyin.
Not: Bir dergide yayınlanan konferans bildirileri, dergi makaleleriyle aynı formatı takip eder.
Kitap olarak yayınlanan bildiriler, düzenlenmiş kitaplarla aynı referans formatını takip eder .

Tezler
Yayımlanmış Tezler
Kalıp: Yazarın soyadı, Yazarın adının baş harfi. (Yıl). Tezin başlığı (Tez No.) [Yüksek lisans tezi
/ Doktora tezi, Üniversitenin adı]. Yayımlanan veritabanı/İnternet adresi.
TR: Gönül, F. (2021). Duygusal zekâ, iş doyumu ve tükenmişlik ilişkisi: Hastane çalışanları
üzerinde bir araştırma (Tez No. 702862) [Doktora tezi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi].
Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.
Ocak, B. (2020). Obsesif kompulsif belirtisi gösteren grup ve kontrol grubunda duygu ve zaman
aralığı değişimlemelerinin dikkat yanıp sönmesi üzerindeki etkisi (Tez No. 628535) [Yüksek lisans
tezi, Hacettepe Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.
ING: Kabir, J. M. (2016). Factors influencing customer satisfaction at a fast food hamburger
chain: The relationship between customer satisfaction and customer loyalty (Publication No.
10169573) [Doctoral dissertation, Wilmington University]. ProQuest Dissertations & Theses
Global.
Miranda, C. (2019). Exploring the lived experiences of foster youth who obtained graduate level
degrees: Self-efficacy, resilience, and the impact on identity development (Publication No.
27542827)
[Doctoral
dissertation,
Pepperdine
University].
PQDT
Open.
https://pqdtopen.proquest.com/doc/2309521814.html?FMT=AI
Not: Bir tez, ProQuest Dissertations and Theses Global veya PDQT Open gibi bir veri tabanından,
kurumsal bir havuzdan veya bir arşivden erişilebilir olduğunda yayınlanmış olarak kabul edilir.
Veri tabanı tez ve tezlere yayın numarası veriyorsa, yayın numarasını tez veya tez başlığından
sonra parantez içinde italik olmadan yazınız.
Yayınlanmamış Tez
Kalıp: Yazarın soyadı, Yazarın adının baş harfi. (Yıl). Tezin başlığı [Yayınlanmamış Yüksek
lisans tezi / Yayınlanmamış Doktora tezi]. Üniversitenin adı.
TR: Aşkar (Perçin), P. (1985). Yükseköğretime öğrenci seçme ve yerleştirme sisteminin geçerliği
[Yayınlanmamış doktora tezi]. Hacettepe Üniversitesi.
ING: Harris, L. (2014). Instructional leadership perceptions and practices of elementary school
leaders [Unpublished doctoral dissertation]. University of Virginia.
Görsel-işitsel Medya
Film ve Televizyon Referansları
Film
Kalıp: Yönetmenin soyadı, Yönetmenin adının baş harfi (Yönetmen). (Yıl). Filmin adı [Film].
Yapımcı Firma; Yapımcı Firma.

TR: Erdoğan, Y. (Yönetmen). (2004). Vizontele Tuba [Film]. BKM Film.
ING: Fleming, V. (Director). (1939). Gone with the wind [Film]. Selznick International Pictures;
Metro-Goldwyn-Mayer.
Doctor, P., & Del Carmen, R. (Directors). (2015). Inside out [Film]. Walt Disney Pictures; Pixar
Animation Studios.
Not: Referansın kaynak öğesinde birden çok yapımcı şirket varsa bunları noktalı virgülle ayırın.

TV Dizisi
Kalıp: Yapımcının soyadı, Yapımcının adının baş harfi. (Yapımcı) (Dizinin yayınlandığı yıl(lar)).
Dizinin Adı [TV dizisi]. Yapımcı Firma.
TR: Türkoğlu, A. (Yapımcı). (2006-2007). Hayat türküsü [TV dizisi]. Koliba Film.
ING: Serling, R. (Executive Producer). (1959–1964). The twilight zone [TV series]. Cayuga
Productions; CBS Productions.
Not: Dizi hala yayınlanıyorsa ikinci yılı “günümüz” ile değiştirin: (2017-günümüz). Referansın
kaynak öğesinde birden çok yapımcı şirket varsa bunları noktalı virgülle ayırın.
Video Kaydı
Kalıp: Yazar/Yapımcı/Sanatçı Soyadı, Adının baş harfi. (Yıl). Konuşma/şarkı/bölüm adı [Sesli
veya Video]. İnternet adresi.
TR: Anadol, R. (2020, Temmuz). Makine zekası çağında sanat [Video]. TED Konferansları.
https://www.ted.com/talks/refik_anadol_art_in_the_age_of_machine_intelligence?language=tr#t
931
ING: Simons, D. (2010, Mach 14). The
https://www.youtube.com/watch?v=FWSxSQsspiQ

“door”

study

[Video].Youtube.

Müzik Kaydı
Kalıp: Bestecinin soyadı, Bestecinin adının baş harfi. (Telif hakkı tarihi). Eserin adı [seslendirenin
adı “tarafından kaydedildi” - Besteci ile eseri seslendiren farklıysa]. Albümün adı. [kayıt türü CD,
kayıt, kaset vb.]. Firma. (Kayıt tarihi telif hakkı tarihinden farklıysa kayıt tarihi)
TR: Selçuk, M. N. (1999). Aziz İstanbul. Üstad [CD]. YKY Müzik.
ING: Picker, T., & McClatchy, J. D. (1995). Emmeline: An opera in two acts [Study score]. Schott
Music.

Sanat Eserleri Referansları
Bir Müzede veya Müze Web Sitesinde Sanat Eseri
Örn: van Gogh, V. (1889). The starry night [Painting]. The Museum of Modern Art, New York,
NY, United States. https://www.moma.org/learn/moma_learning/vincent-van-gogh-the-starrynight-1889/
Not: Her zaman başlıktan sonra köşeli parantez içinde ortamın veya biçimin bir açıklamasını
ekleyin. Açıklama esnektir (örneğin, "[Resim]" gibi genel bir açıklama veya "[Yağlı boya]" veya
"[Tuval üzerine yağlıboya]" gibi daha özel bir açıklama). Başlıksız sanat eserleri için, başlık yerine
köşeli parantez içinde bir açıklama ekleyin.
Sanat Sergisi
Örn: Design for eternity: Architectural models from the ancient Americas [Exhibition]. (2015–
2016).
The
Met
Fifth
Avenue,
New
York,
NY,
United
States.
https://www.metmuseum.org/exhibitions/listings/2015/design-for-eternity
Martinez, J.-L., & Douar, F. (2018–2019). Archaeology goes graphic [Exhibition]. The Louvre,
Paris, France. https://www.louvre.fr/en/expositions/archaeology-goes-graphic
Not: Referansın yazar öğesinde serginin küratörünü/küratörlerini belirtin. Küratör bilinmiyorsa,
serginin başlığını referansın yazar konumuna taşıyın. Serginin yılı veya yıl aralığı, referansın tarih
öğesinde görünür.
Web Sayfaları ve Web Siteleri
Kalıp: Yazar Soyadı, Adının baş harfi veya Grup adı. (Yıl). Çalışmanın başlığı. İnternet sitesinin
adı. URL adresi
TR:
Türk
Psikologlar
Derneği
(2019,
26
Kasım).
https://www.psikolog.org.tr/tr/kurumsal/meslekimevzuat-x654/
ING:
World
Health
Organization.
https://www.who.int/healthtopics/coronavirus#tab=tab_1

(2020).

Mesleki

mevzuat.

Coronavirus.

Sosyal Medya
Kalıp: Yazar Soyadı, Adının baş harfi [kullanıcı adı]. (Yıl, gün, ay). Postun ilk 20 kelimesi
[Tanımlama]. Site adı. İnternet adresi
Örn: News From Science. (2019, June 21). Are you a fan of astronomy? Enjoy reading about what
scientists have discovered in our solar system—and beyond? This [Image attached] [Status update].
Facebook.
https://www.facebook.com/ScienceNOW/photos/a.117532185107/10156268057260108/?type=3
&theater
Alper, S. [@SinanAlper_]. (2020, 2 Eylül). Gerçekten de, istatistiğin ve onu kullanan bilim
alanlarının temelde amacı aynıdır: Henüz yaşanmamış şeyleri tahmin edebilmek [Tweet]. Twitter.

https://twitter.com/SinanAlper_/status/13012109 33335916547
Gates, B. [@BillGates]. (2019, September 7). Today, it’s difficult for researchers to diagnose
#Alzheimers patients early enough to intervene. A reliable, easy and accurate diagnostic would
[Thumbnail
with
link
attached]
[Tweet].
Twitter.
https://twitter.com/BillGates/status/1170305718425137152
National Geographic [@natgeo]. (n.d.). IGTV [Instagram profile]. Instagram. Retrieved December
8, 2019, from https://www.instagram.com/natgeo/channel/

