
 
 
 

 

TAM METİN BİLDİRİ KİTABI YAZIM KURALARI 

Tam metin bildiri kitabının yazım kuralları APA 6 stili çerçevesinde 

şekillendirilmiştir. Hazırlanacak metinler, aşağıda belirtilen kurallara uyularak yazılmalıdır.  

Biçim 

Sayfa genel boyutu A4 (genişlik 21 cm, yükseklik 29,7 cm) olarak ayarlanmalıdır. 

Metnin tamamında yazı karakteri Times New Roman olmalıdır. Özel font kullanılması 

durumunda kongre düzenleme kurulu ile iletişime geçilmelidir. Metnin tamamının satır aralığı 

1,5 olacak şekilde ayarlanmalıdır. APA 6 stiline göre metin sırasıyla ve içerik olarak başlık, 

giriş, tartışma, sonuç ve kaynakça bölümlerinden oluşmaktadır.  

Başlık 

İçerikle uyumlu 10-12 sözcüğü geçmeyecek şekilde koyu (bold) ve büyük harflerle 

olmalıdır. 12 punto yazılmalıdır.  

Yazar Adı ve Adresi  

Yazarın adı küçük, soyadının tamamı büyük harfle yazılmalıdır. Yazar adı başlığın 

altında, ortalanmış olarak 12 punto ile yazılmalıdır. Yazarın unvanı, çalıştığı kurum/birim, 

haberleşme, e-posta adresi dipnot olarak verilmelidir. 

Ana Metin 

 Ana metin 12 punto ile Times New Roman yazı karakteri ile yazılmalıdır. Kenar 

boşlukları üstten 2,5 cm, alttan 2,5 cm, soldan 2,5 cm ve sağdan 2,5 cm olmalıdır. Metnin 

tamamının satır aralığı 1,5 olacak şekilde ayarlanmalıdır. Paragraflara bir tab (1,25 cm) 

içeriden başlanmalıdır. Açıklamalar ve dipnotlar 10 punto ile yazılmalıdır.  

Başlıklar  

Metinde başlıklar APA 6 formatına uygun şekilde düzenlenmelidir. Metin içinde 

başlıklar ve alt başlıkların sıralanmasında geçerli olan başlıklandırma formatı APA 6’da 5 

düzey olarak ayırt edilmiştir. Başlık ve alt başlıklarda sayılar ve harfler kullanmayınız. 

 

1. Düzey: Ortalanmış, Kalın, Baş Harfleri Büyük Geri Kalanı Küçük 



 
 
 

 

2. Düzey: Sola Yaslanmış, Kalın, Baş Harfleri Büyük Geri Kalanı Küçük  

3. Düzey: Bir tab içeride, kalın, başlığın yalnızca ilk harfi büyük geri kalanı 

küçük, sonunda nokta var.  

4. Düzey: Bir tab içeride, kalın, italik, başlığın yalnızca ilk harfi büyük geri kalanı 

küçük, sonunda nokta var.  

5. Düzey: Bir tab içeride, italik, başlığın yalnızca ilk harfi büyük geri kalanı küçük, 

sonunda nokta var. 

Metin İçinde Alıntı  

3 satırı geçen alıntılarda, ana metne göre sadece soldan 1,25 cm girintili olacak şekilde 

blok hizalama yapılmalı, 11 punto ile yazılmalıdır. 3 satırı geçmeyen alıntılarda, bu bölüm 

cümle içerisine dahil edilmelidir. Alıntı yapılan bölüm cümle sonunda yer alıyorsa, bu bölüm 

tırnak içerisinde verilmelidir ve hemen ardından kaynak belirtilerek nokta konulmalıdır. 

Metin İçinde Kaynak Gösterme 

 Metin içinde kaynak gösterilirken atıf yapılan yayın sahibinin soyadı ve yayının tarihi 

iki şekilde gösterilebilir. İlk seçenek, yazarın soyadına ve araştırmanın yayın tarihine metin 

içerisinde yer verilmesidir. İkinci seçenek ise, metin içinde cümlenin tamamlanıp ardından 

ilgili bulguya ait kaynağın gösterilmesidir (parantez içinde kaynak gösterme). 

(Soyad, Tarih: sayfa numarası) 

Aynı yazara ait ve aynı yılda yayınlanmış iki ya da daha fazla esere gönderme 

yapılıyorsa yayın yılına alfabetik sırayı izleyen harfler eklenir. Aynı parantez içerisinde 

yapılan çoklu göndermeler ilk yazarın soyadına göre alfabetik sırada olmalı ve noktalı virgül 

ile ayrılmalıdır.  

Aktarma (İkincil Kaynaklar) 

Çalışmalarda birincil kaynaklara ulaşmak esastır, ancak bazı güçlükler nedeniyle 

ulaşılamamışsa, metin içinde orijinal metnin adı ile birlikte aktarma yapılacak olan ikincil 

kaynak belirtilmelidir. (akt. Soyad, Tarih: sayfa numarası) 

Kaynakça 



 
 
 

 

Metinde geçen tüm kaynaklar Kaynakça başlığı altında yer almalıdır. Kaynakça 

yazımında APA 6 stili kullanılmalıdır. Kaynakçada yer alan kaynaklar yazarların soyadını 

temel alarak alfabetik sıraya göre sıralanmalıdır. Kaynakça bölümünde yer alan kaynaklar 1,5 

aralıklı ve asılı girintili (1,25 cm) şekilde verilmelidir. Kurum/grup isimleri açık olarak 

yazılmalıdır. 

Metin içinde aynı yazara ait birden fazla atıf yer alıyorsa eserlerin yayın yılına göre 

sıralama yapılır, yılı erken olan yayın önce yazılır. Metin içinde aynı yazara ait birden fazla 

atıf yer alıyorsa ve bazı yayınlara farklı yazarlar da eşlik ediyorsa, yayın yılı gözetilmeksizin 

önce yazarın tek başına yaptığı yayına yer verilir. 

Süreli Yayınlar 

Tek Yazarlı Makale: Yazarın soyadı, Yazarın Adının Baş Harfi. (Yıl). Makalenin adı. 

Süreli Yayının Adı, Cilt(Süreli yayının sayısı), sayfa aralığı. 

İki Yazarlı Makale: Birinci yazarın soyadı, Adının baş harfi. ve İkinci yazarın soyadı, 

Adının baş harfi. (Yıl). Makalenin adı. Süreli Yayının Adı, Cilt(Süreli yayının sayısı), sayfa 

aralığı. 

Üç- Yedi Yazarlı Makale: Birinci yazarın soyadı, Adının baş harfi., İkinci yazarın 

soyadı, Adının baş harfi. ve Üçüncü yazarın soyadı, Adının baş harfi. (Yıl). Makalenin adı. 

Süreli Yayının Adı, Cilt(Süreli yayının sayısı), sayfa aralığı. 

Kitaplar 

Kitaplara kaynakça bölümünde yer verilirken uygulanması gereken genel yazım 

biçimleri aşağıdaki gibidir: 

Tek Yazarlı Kitap: Yazarın soyadı, Yazarın adının baş harfi. (Yıl). Kitabın adı (baskı 

sayısı). Basım Yeri: Yayınevi. 

İki Yazarlı Kitap: Yazarın soyadı, Yazarın adının baş harfi. ve Yazarın soyadı, 

Yazarın adının baş harfi. (Yıl). Kitabın adı (baskı sayısı). Basım Yeri: Yayınevi. 

Kitap Bölümü 

Yazarın soyadı, Yazarın adının baş harfi. (Yıl). Kitap bölümünün adı. Kitabın adı 

(baskı sayısı) içinde (Cilt, s. sayfa aralığı). Basım yeri: Yayınevi. 



 
 
 

 

Çeviri Kitap 

Yazarın soyadı, Yazarın adının baş harfi. (Yıl). Kitabın adı (baskı sayısı). (Çevirmenin 

adının baş harfi. Çevirmenin soyadı, Çev.) Basım Yeri: Yayınevi. (Orijinal çalışma basım 

tarihi) 

Editörlü Kitap 

Editörün soyadı, editörün adının baş harfi. (Ed.). (Yıl). Kitabın adı (baskı sayısı). 

Basım Yeri: Yayınevi. 

Editörlü Kitaptan Bölüm 

Yazarın soyadı, Yazarın adının baş harfi. (Yıl). Kitap bölümünün adı. Editörün adının 

baş harfi. Editörün soyadı (Ed.), Kitabın adı (baskı sayısı) içinde (s. sayfa aralığı). Basım 

Yeri: Yayınevi. 

Derleme ve Hazırlama Kitap 

Yazarın soyadı, Yazarın adının baş harfi. (Haz.) (Yıl), Kitabın adı. Basım Yeri: 

Yayınevi. 

Ansiklopedi Maddesi 

Yazarın soyadı, Yazarın adının baş harfi. (Yıl). Maddenin adı. Ansiklopedinin adı, 

Cilt, sayfa aralığı. 

İnternet Kaynakları 

Online Kitap: Yazarın soyadı, Yazarın adının baş harfi. (Yıl). Kitabın adı. Erişim 

Linki (Erişim Tarihi) 

Online Gazete Makalesi: Yazarın soyadı, Yazarın adının baş harfi. (Tam Yayın 

Tarihi). Makalenin adı. Gazetenin adı. Erişim Linki (Erişim Tarihi) 

Yazar ve Tarih Belirtilmeyen İnternet Belgesi: Belgenin başlığı. (t.b.). Belgenin yer 

aldığı kaynak. Erişim Linki (Erişim Tarihi) 

Sözlükler 

Aranan sözcük. (tarih yoksa t.b.). Sözlüğün ismi içinde. İnternet adresi 



 
 
 

 

Tezler 

Yazarın soyadı, Yazarın adının baş harfi. (Yıl). Tezin başlığı (Yayımlanmamış yüksek 

lisans tezi / Yayımlanmamış doktora tezi). Üniversitenin adı, Üniversitenin Bulunduğu Şehir. 

Arşiv Kayıtları 

Arşiv Kaynağının İsmi (Kısaltması). (Fon. Dosya veya kutu numarası veya gömlek 

numarası. Varsa sayfa numarası. Tarihi Hicri veya Miladi, Tarih yoksa t.b yazılmalı. 

Yazma Eserler 

Yazma eser kaynağının kaynakçada gösteriminde yazma eserin yazarı belli değilse; 

Yazma Eser İsmi, (tarih yoksa t. b.), Kütüphane Adı, (Yer:) 

Yazarı belli olan yazma eserin kaynakçada gösteriminde; Yazarın İsmi, (tarih, yoksa 

t.b.), Yazma Eser İsmi, Kütüphane Adı, (Yer:) 

Bilimsel Toplantı ve Sempozyum 

Sözlü Sunum: Yazarın soyadı, Yazarın adının baş harfi. (Yıl, Ay). Sözlü sunumun adı. 

Bilimsel Toplantının Adı, Toplantının gerçekleştiği şehir. 

Poster Sunumu: Yazarın soyadı, Yazarın adının baş harfi. (Yıl, Ay). Poster sunumun 

adı. (Poster). Bilimsel Toplantının Adı, Toplantının gerçekleştiği şehir. 

Radyo ve Televizyon Programları 

Film: Yapımcı, Senarist, Yönetmen. (Tarih). Film adı [Film]. Ülke. 

 

 


