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APA
American Psychological Association
(Amerikan Psikoloji Birligi)

FUNDA ÖZBAY

APA NEDIR?
APA, American
Psychological Association
(Amerikan Psikoloji 
Birligi) kelimelerinin bas 
harflerinin kisaltmasidir. 
APA,  Amerika Birlesik 
Devletlerinde psikoloji 
çalismalarini temsil eden 
bilimsel ve profesyonel bir 
dernektir ve 155.000’den 
fazla üyesiyle dünyada 
psikoloji alanindaki en 
büyük kurulustur.

APA Formati Nedir?
Apa formati APA tarafindan belirlenmis bir 
makale ve bilimsel yayin yazi formatidir. 
Bu format bilimsel çalismalarin 
raporlastirilmasinda ya da 
yayinlanmasinda ortak bir biçim 
kullanilmasini saglar. Böylelikle inceleme 
ve degerlendirmede bir kolaylik 
getirmektedir. Temel olarak dergilerde 
yayinlanacak makalelerin biçimsel ve 
içeriksel yapisini belirtmek için 
gelistirilmistir. 

AFYON KOCATEPE ÜNIVERSITESI

SOSYAL BILIMLER FAKÜLTESI

Funda ÖZBAY

…………………………………………..

…………………………………

…………………………..

………………………….

Egitim Bilimleri Ana Bilim Dali

Yüksek lisans Tezi

2006, Afyon

Alt Baslik

Her kelime 
baslangici büyük 
harf olmali

Ad- soyad

Okul adi

Tüm sayfa  çift 
satir, ortalanmis 
olarak yazilmali

14 punto 
büyüklükte, 
büyük harf ve 
koyu renk harfler 
kullanilir

12 punto   
Soyadi büyük harf Tez adi 

18 unto
koyu ve 
büyük 
harf

12 punto 

basim yeri

büyük harf

2.5 cm                   

2.5 cm

4 cm

2.5 cm 

Metin Blogu

Kenar Bosluklari
1/i

2.5 cm

2/ii

2.5 cm

3/iii

2.5 cm

Dis ve iç kapak disinda tüm sayfalar numaralanir. 
Metin kisminda (1, 2...), rakamlari, sayfanin üst kismina 
gelecek sekilde numaralandirilir. Eger tez yaziyorsak, iç 
kapak, içindekiler, önsözün yer aldigi bölümlerdeki 
numaralandirma i, ii , iii, iv, v, vb gibi olmalidir.Ancak iç 
kapakta i numarali sayfada, sayfa numarasi 
görünmemelidir. Sayfa numaralari kagidin sag tarindan 
2.5 cm (1 inch) içeride yazilmalidir.
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KAGIT ÖZELLIGI

Tezlerde 80-100 gram beyaz A4 
(210x297) kagidi kullanilir. 

Metnin yazimi, kagidin bir yüzene 
yapilacaktir. 

YAZI ÖZELLIGI
Yazi Tipi ve Puntosu

Tüm metin Times New Roman veya Courier yazi 
tipi ile 12 punto, iki yana yasli olarak yazilmali, 
basliklardan sonra bosluk verilmemeli, ancak 
paragraflar arasinda bosluk bulunmalidir.  

2 – 1,5                                                            2 – 1,5
SATIR                                                          SATIR                                                             
ARALIGI                                                        ARALIGI

1

Yazi tipi Times New Roman 

ve 12 punta olmalidir.

Dipnotlar kisa çizgiyle ……

Courier ve 12

punta olmalidir.

Dipnotlar kisa çizgiyle 
metinden ayilmali ve 
girinti verilmemeli, tek 
satir aralikla 
yazilmalidir.

Paragrafa baslarken 5-7 bosluk birakilarak 
baslanmalidir.  satirlar 1,5 (bir buçuk) ara 
ile yazilacak, paragraf aralarinda ise 2 (iki) 
ara bosluk verilecektir (zorunlu hallerde 
paragraf aralari 1,5 araya indirilebilir). 
Sekillerin ve çizelgelerin açiklamalari ile 
alintilar, dipnotlar ve kaynaklar listesinin 
yaziminda ise 1(bir) satir araligi 
kullanilacaktir.

Diger Önemli Noktalar

Metinde yazi içerisinde kalin, BÜYÜK HARF, 

büyük puntolar ya da alti çizili*
kullanilmaz. Gerçekten vurgulanmasi gereken 
bir sözcük oldugunda ise yazi tipi italik 
yapilabilir. 
Ingilizce yazilan bölümlerde kisaltmalar 
kullanilmaz. Örn: weren’t – don’t – isn’t; yerine 
were not – do not – is not kullanilir. 

Yazimda noktalama isaretlerinden ( nokta, 
virgül, noktali virgül, iki nokta üst üste gibi) 
sonra bir karakter bosluk birakilmalidir.
Kisaltmalarda kullanilan noktalar (v.b., 
v.s., i.e., e.g.) bu kurala dahil degildir.
Literatür taramasinda, daha önceki 
arastirmalardan söz edilirken her zaman 
geçmis zaman kullanilir.
Rakamlarda küsuratlar nokta ile (.) 
yazilmali (102.6). Binler hanesi ise bir bos
– lukla ayrilmalidir (1 000 000).

Metin içerisinde siralama gerektiginde 
numaralandirma kullanilmaz, harflerle 
siralama yapilir.

- Örnek:
“The partipant's three choices were

1 (a) working with one another participant, 
2 (b) working with a team,
3 (c) working alone.”
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DOGRUDAN ALINTI YAPMA

Yazilarinizda, daha önceki çalismalardan 
bahsederken dogrudan alinti yapmaktan 
kaçinin. Gereken bilgiyi kendi cümlelerinizle 
yeniden ifade edin. Eger alinti yapmak 
gerekliyse, ve 40 kelimeden az bir kisim alinti 
yapiliyorsa cümle, çift tirnak isareti 
“…..”içerisine alinarak ve kaynak sayfa 
numarasi verilerek belirtilir.

Örnek:  
Sue (1998) defined cultural
competence as the “belief that people
should not only appreciate and
recognize other cultural groups but 
also to be able to effectively work with
them” (s. 441)   

40 kelimeden fazla bir alinti 
yapiliyorsa, alintidaki cümleler 
blok olarak normal paragraf 
cümlelerinin baslangicindan 5 – 7 
karakter içeriden baslatilarak 
verilir. Bu paragraf baslari için 
kullandiginiz bosluk hizasidir. Bu 
durumda tirnak isareti 
kullanilmaz. 

Örnek: 
5-7 Freeman (1989) identified a casual 2

relationship between collaboration and sat i r

development in the following way:
Through development, the collaborator w orks

to trigger the teachers’ awareness of what the 
latter is doing. By asking questions, by making 
observations in detached way, by sharing personal 
teaching experience, the collaborator endeavors to 
start the teacher on a process of reflection critique 
and refinement of the teacher’s classroom 
practice. (s. 49) 

}

Asirmacilik (Plagiarism)

Yayimlanmis kaynaklardan yeterli ve uygun 
belgelendirme yapmadan kopya etmek,

Önceden yazilmis bir yaziyi (postayla veya 
elektronik ortamda) satin almak,
Yaziyi kendi adina baskasina yazdirtmak,
Yaziyi kendi yerine yazmasi için baskalarina para 
ödemek,
Bir kisinin yayimlanmamis bir yapitini,o kisinin izni 
olsun veya olmasin kendisininmis gibi sunmak.

METIN IÇINDE KAYNAK GÖSTERME

Tek Yazarli Bir Çalisma:
Metin içindeki gönderimlerde soyadi ve tarih 
kullanilir.

Örnegin:
-Aksan (1990)’in da belirttigi gibi…ya da
-bir baska çalismada (Aksan, 1990) sunlari ileri 

sürmüstür…
-Walker (2000) compared reactions times…
- In a recent study of reaction times (Walker, 2000)

Gönderimlerde unvan, ad vb. yer almamalidir. 
Kaynakçanizda her kaynagin metinde gönderimi 
olmali, her gönderim de kaynakçada belirtilmelidir. 
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Iki Yazarli Bir Çalisma
Iki yazarli bir çalismayi kaynak gösterirken her 
zaman iki yazarinda soyadi verilir. 

Örnek:
- Norman and Lesley (1993) indicated that …

- In a recent study of placebo effects (Norman & 
Lesley, 1993)

- Akman ve Korkut (1993) yaptiklari bir çalismada…
- Zihinsel faaliyetlerin etkileri üzerine yapilan çalisma

(Akman ve Korkut, 1993)
(& sembolu Türkçe metinlerde kullanilmaz.) 

Eger alinti yaptigimiz kisiler ayni soyadina 
sahipse, soyadlariyla beraber ilk adlarin 
bas harfleride yazilir.

Örnek:
A. Dicle ve Ü. Dicle (2000)
(A. Dicle ve Ü. Dicle, 2000)

Üç, Dört ve Bes Yazarli bir Çalisma
Bir çalisma metin içinde ilk kez kullanildiginda tüm 
yazarlarin soyadlari siralanmalidir.Daha sonra ayni 
çalisma yine kaynak gösteriliginde ise ilk yazarin soyadi 
ve sonuna “et. al.” (ingilizce) “v.d. / ve dig. / ve digerleri”

Ilk gönderim:                                                   (Türkçe)
Smith, Jones, Pearson and Sherwin, (1990)

Sonraki gönderimler:
Smith and et. al. (1990)

Türkçe yazimlarda ise;
Ilk gönderim:

Smith, Jones, Pearson and Sherwin, (1990)
Sonraki gönderimler:

Smith ve digerleri (1990)
v.d./ve dig.

Alti Ve Daha Fazla Yazari Olan Çalismalar

Alti ya da daha fazla yazarli gönderimlerde 
Ilk yazarin soyadi yazilip “ve dig.” / “et. al.”
Kisaltmasi kullanilir. Ancak kaynakçada tüm 
yazarlara açik olarak yer verilir.
Örnek:

- Kosslyn, Koenig, Barret, Cave, Tang, ve 
Gabrieli (1990) seklindeki bir kaynak:

- Kosslyn et. al. (1996)
Türkçe yazimda ise;

- Kosslyn ve digerleri, (1996)   seklinde kullanilir. 

DIGER ÖNEMLI NOKTALAR

Aktarim disindaki gönderimlerde tarihten sonra 
sayfa numarasi verilir.

Örnek:
- Bu konuda, “stilistlik dönüsümlerinin yüzey yapiya 
uygulandigi” ileri sürülmüstür. (Mantel, 1997, s. 311)

veya;
- Mantel (1997) “stilistlik dönüsümlerinin yüzey 
yapiya uygulandigini” (s. 311) ileri sürmüstür.

Kurum Yazarligi

Ilk göndermede kurumun adi, yaninda 
kisaltmasi ve tarih verilir.

Örnek :(TürkStandartlari Enstitüsü ?TSE?, 1999)
(Further Education Unit ?FEU?, 1998)

Ikinci ve daha sonraki göndermelerde 
sadece kisaltma ve tarih verilir. 

Örnek : (TSE, 1999) (FEU, 1998)
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Yazari belli olmayan yayinlara, eser adiyla 
gönderme yapilir. 

Örnek :
(“Computer Literacy Handbook,” 1997).

Ayni soyadini tasiyan birden fazla yazarlari 
birbirinden ayirmak için adlarinin bas harfleri de 
kullanilir.

Örnek :
G. Underwood (1998) ve J. D. Underwood (1999) 

arastirmalarinda bu konuya deginmistir.
Ayni yazarin ayni tarihli birden fazla eseri
Yayin tarihine bir harf eklenerek ayrim saglanir.

Örnek : 
(Underwood, 1998a).
(Underwood, 1998b).

Alinti Yapma
Eger alinti yapilan metinde bazi sözcükler 
atlaniyorsa bu durum üç nokta (…)kullanilarak 
belirtilir.

-Egitimi çesitli sekillerde tanimlamak mümkündür. 
Örnegin,           

Ertürk (1998) egitimi. “bireyin … meydana getirme 
süreci” olarak tanimliyor. (s. 12)  

- “Egitim, bireyin davranislarinda kendi yasantisi 
yoluyla ve kasitli olarak istendik davranislar meydana 
getirme sürecidir. Kültürlemenin … etkileyerek 
meydana gelmesidir.” (Ertürk,            

1998, s. 12 – 13) 

Kaynakça Listesi Hazirlama
Kaynakça hazirlanirken:

Alfabetik sira izlenmeli,
Yazarlari ayni olan kaynaklarda, soyadlar
ayni ise isimlerin bas harfleri de yazilir. 
Ayni yazar tarafindan yazilmis 
kaynaklarda tarih olarak erken 
yayinlanmis olan önce verilir.
Ayni yazarin ayni tarihli iki çalismasinda 
tarihin sonuna küçük harfler kullanilarak 
siralama yapilir. 

Kaynakçanin Belirlenmesi

Metindeki gönderimlerle kaynakça uyumlu 
olmalidir. 
“Metin içindeki her gönderimin kaynagi 
kaynakçada olmali, ayni sekilde 
kaynakçadaki her yayina metin içinde 
gönderim yapilmis olmalidir.” (APA, 2001. 
215).

Kitaptan Alinti Yapma
Bulunmasi gereken bilgiler:
Yazar adi
Yayin tarihi (ayraç içinde)
Eser adi (italik – ilk harf büyük diger harfler küçük)
Basim kaydi (ayraç içinde; -birinci basimlar belirtilmez-
Yayin yeri (ardindan : gelir)
Yayinevi

Örnek: Tek Yazarli
1. Güvenç. (1979), Insan ve kültür. Istanbul: Remzi Kitabevi.

Çok Yazarli
2. Fidan. ve Erdem. (1986). Egitim bilimine giris. Ankara: 

Kadioglu Matbaasi 

Süreli Yayinlar
Hakemli Dergi:

Bulunmasi gereken bilgi:
-Yazar soyadi
-Yayin tarihi(ayraç içinde)
-Makale adi
-Dergi adi (italik ve alti çizili)
-Cilt numarasi
-Sayisi
-Sayfa numaralari
Örnek:

Akman ve Korkut(1993). Umut ölçegi üzerine bir 
arastirma.     

Egitim fakültesi dergisi 9 (2) 193-203. 
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Gazete:
Aydin,(13 Ocak 1999). Bilgisayarlar ve      
iletisim. Radikal. S. 4.

Ansiklopedi:
Donanim. (1998). Bilgi Dünyasina Yolculuk 

(2. basim, cilt 15, s. 413-418). Ankara: 3B Yayincilik
Rapor:

Draude. ve Brace. (1998) Assessing the impact of 
technology on teaching and learning: Student Perspectives. 
(HMMS Report . No. 81 Washington, DC. US. Department
of Education).
Tez:

Yagci. (1989). Sinif içi demokratik ögretimin ögrenci 
risisi ve akademik benlik kavramina etkisi. Yayimlanmamis 
Doktora tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Elektronik kaynaklar (Web Sitesi)
Bulunmasi gereken bilgiler;
-Yazar adi
-Yayin tarihi veya son gözden geçirilme tarihi (ayraç 

içinde)
-Sitenin basligi
-Belgenin adi
-URL <üçgen ayraç içinde>
-Erisim tarihi

Cornell, (1993). EKU university web page, Homepage. 
<http://www.englsih.eku.edu/documents/personals.html>  
(2006 Aralik 12 ).

Kaynakça ve Gönderim Örnekleri

Yazari olmayan kaynaklar (genellikle 
gazetelerden)

Kafeine bagli zihinsel rahatsizliklar. (13 Temmuz  
1991). New York Times, s. B13, B14
Kitaplar
American Psychiatric Association (1990). 
Diagnostic and statistical manual of mental
disorders (3. baski)Washington DC: Yazar

Ikinci Bir Kaynaktan Alinti Yapma: 
Bacanli’nin (akt. Yüksel, 1996) çalismasinda …
(göndermeler için)

Çeviri kitap: 
Damasio, A.R. (1999). Descartes ‘in yanilgisi. 

(Çev. Atlamaz, B. ). Istanbul: Varlik 
Yayinlari.(özgün çalisma 1994)

KAYNAKLAR
3.5 cm

…………………………………………
…………………………………….

…………………………………………
…………………………………….

…………………………………………
…………………………………….

…………………………………………
…………………………………….

…………………………………………
…………………………………….

…………………………………………
…………………………………….

18 punto

büyük  

koyu harf

Tek satir 
araligi

Kenar 
ölçüleri 
2.5 cm.

Kaynakçaya 
bölüm 
numarasi 
verilmez.

BASLIKLAR
Ortalanmis Ana Baslik ve Alt Baslik 

Ortalanmis, Italik, Alti Çizili, Ana Baslik ve Alt Baslik 

Sola Yasli, Italik, Alti Çizili, Ana Baslik ve Alt Baslik

Paragraf boslugu verilmis, Alti Çizili, Italik, nokta ile biten paragraf yan 
basligi

ORTALANMIS ANA BASLIK

1. DÜZEY

2. DÜZEY

3 DÜZEY

4 DÜZEY

5 DÜZEY
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1. DÜZEY Kisa ödevlerde tek baslik yeterli olabilir. Bu durumda 1. DÜZEY le
belirlenen biçim kullanilmalidir.

Birinci Düzey Baslik Tipi
Metin burada baslar …………

2. DÜZEY En sik rastlanan basliklandirma seklidir. 1. DÜZEY baslik ve 2. DÜZEY alt 
baslik biçimi olarak kullanilir.

Birinci Düzey baslik Tipi
Ikinci Düzey Baslik / Ikinci Düzey Baslik 

Metin burada baslar…….
3. DÜZEY Üç düzeyli baslik kullanilmasi gerektiginde sirasiyla 1- 3 ve 4. DÜZEY ile 
belirtilen baslik biçimleri kullanilir.

Ikinci Düzey baslik Tipi
Ikinci Düzey Baslik / Ikinci Düzey Baslik

Üçüncü düzey baslik. Metin burada baslar…….
4. DÜZEY Sirasiyla 1- 2- 3 ve 4. DÜZEY baslik biçimleri kullanilir.

Ikinci Düzey Baslik Tipi
Ikinci Düzey Baslik / Ikinci Baslik Örnegi

Üçüncü düzey baslik. Metin burada baslar…….
Dördüncü düzey baslik örnegi. Metin burada baslar…

5. DÜZEY Dört düzeyde oldugu gibi 1- 2- 3 ve 4 DÜZEY baslik biçimleri kullanilir, 5. 
DÜZEY ise ana baslik olarak kullanilir. 

BIRINCI DÜZEY BASLIK TIP
Ikinci Düzey Baslik Tipi

Üçüncü Düzey Baslik Tipi
Dördüncü düzey baslik tipi

Besinci  düzey baslik tipi . Metin burada baslar…

KAYNAK ALINTI
Yazar adi yok (“Kisa Baslik” , 1996)

1 Yazarli (Aksan, 1996) (Aksan, 1996, s. 123)

2 Yazarli   (Aksan ve Uzun, 1996, s. 123-146)

3/5 Yazarli     (Aksan, Ergenç ve Uzun, 1996)  (Sonraki 
göndermelerde (Aksan ve dig.., 1996)

6/ Yazarli (Aydin ve dig.., 2001)
Kurum kisalt.  (Türk Dil Kurumu [TDK], 1996) (Sonraki 

göndermelerde (TDK, 1996)
Bölüm (Aydin 2000, 3. böl.)

Baskida (Aydin baskida)
Bireysel ( N. E. Uzun, bireysel görüsme, 25 Ocak20004

Çoklu kaynak  Aydin,2005; Ergenç, 1995; uzun, 2002) Alfabetik 
sira ile

Tarihsiz (Aydin, t.y. )   

ABSTRACT

3.5 cm
......................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

ÖZET
3.5 cm

................................................................................................................................ .......

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

18 punto

Koyu 

Büyük harf

18 punto

Koyu 

Büyük harf

960 karekterden fazla 
olmamali (tüm noktalama 
isaretleri ve bosluklar dahil)

Özet 100-120 kelime olmali 


