
MODÜL 4                                               15-A                       Konu Anlatım 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Raporlaştırma sürecinde  

-Sosyal bilimler alanında ağırlıklı olarak 

  → Amerikan Psikoloji Derneği’nin hazırladığı yazım kuralları kullanılmaktadır. 

 

Bilimsel yazıların hazırlanmasında belli kuralların olması 

 - Okuyucular arasında ortak bir dilin oluşmasını 

 - İletişimin kurulmasını sağlar.  
 

Bu kurallar 
- Uzmanların sistematik çalışmalarının sonucu olarak ortaya çıkar.  

- Yazıların birbiriyle aynı olmasını ve 

- Aynı alanda çalışan insanlar için bilimsel raporun yazımında 
    → Ortak bir dil oluşturmayı sağlar.  

 

BÜYÜKÖZTÜRK’e göre 
 

Çalışmalarda Kullanılan Ana Başlıklar: 
 

 

1) Başlık:  
kullanmanın temel amacı → Çalışma hakkında okuyucuya bilgi vermektir. 
 

 

Başlık 
- Aynı zamanda çalışmanın genel yapısını yansıtması açısından da önemlidir.  

   → Bu nedenle başlıklarda kısaltma kullanılmamalıdır!  
 

-Her çalışmada yazar/yazarların adı ve yazarlara ilişkin kurum bilgisi yer alır.  

 
2) Yazar adı:  

- Önce ilk adı, varsa ikinci adı ve soyadı yazılmalıdır.  

- Yazarların isimlerini tüm yayınlarında aynı şekilde kullanmaları  
      → Yazarların rahatlıkla takip edilmesini sağlar. 

- Çalışmalarda Yazarların unvan bilgisi verilmemelidir.  
 

 

Yazar adı 
     →Büyük küçük harfler kullanılarak ortalı ve başlığın bir alt satırına yazılır. 

 

3) Özet bölümü: 

- Kısa, ayrıntılı ve çok yönlü olmalıdır.  

- Okuyucuların ilk incelediği bölümdür . 

   → Çalışma hakkında fikir vermelidir.  
Bu nedenle özet 

 - Bilgi yoğunluğu açısından yeterli olmalı 

 - Okunaklı, eksiksiz ve iyi düzenlenmiş olmalıdır.  
 

Özet 

- Araştırmanın amacını, içeriğini ve yöntemini yansıtmalıdır. 

- 120 kelimeyi geçmemeli ve 

- Özete en önemli olan bilgiyle başlanmalıdır.  
- Özette çalışmanın en önemli dört veya beş bulgusu veya sonucu verilmelidir. 

 

4) Giriş bölümü:  
- Çalışmanın problemi sunulur, tanıtılır.  

- Yeni bir sayfadan başlatılmalıdır.  

- Giriş kısmında araştırmaya ilişkin alt yapı oluşturulur.  
- Bu kısımda alanyazın(literatür) tartışılır ancak  

    → Ayrıntılı bir tarihsel incelemeye gidilmemelidir!  

- Önceki çalışmalarla mevcut çalışma arasındaki mantıksal ilişkiler kurulur.  
 

 

 

5) Ardından problem 

  → Okuyucuların anlayabilmesi için yeterince açık ve anlaşılır verilmelidir.  
 

Çalışmaya ilişkin altyapı oluşturulduktan ve problem tanıtıldıktan sonra  

  → Problemin çözümündeki yaklaşım ortaya konulmalıdır.  
 

 

6) Problemin çözümündeki yaklaşım: 
- Değişkenler tanımlanır ve  

- Araştırmanın amacı, hipotezleri ve/veya soruları verilir. 

 
7) Yöntem bölümü: 

 -Araştırmanın nasıl yürütüldüğüne ilişkin detaylar yer alır.  

 -Bu tanıtım okuyucuların, çalışmanın yönteminin ve sonuçların 
    → Güvenirlik ve geçerliğinin uygunluğunu değerlendirebilmelerini sağlar.  

 

Yöntem bölümünde 

- Araştırmanın desenini 

- Çalışma grubu/örneklemi 

- Veri toplama araçları ve süreci 
- Veri analizi ve uygulama süreci    → Detaylı olarak açıklanır.  
 

Çalışma detaylı ve karmaşık bir yapıya sahipse 

       →  Alt bölümlerin sayısı artırılabilir. 
 

8) Bulgular bölümü: 

-Toplanan verilerin analizine ilişkin istatistiksel sonuçlar özetlenir.  
 

Bulgular 

- Sonuç kısmını destekleyecek şekilde gereksiz ayrıntılara girmeden raporlanır.  

    (Çalışmanın hipotezlerine aykırı olan sonuçlar da dâhil olmak üzere) 
   → Konuyla ilgili tüm bulgulardan söz edilir.  

   → Bu bölümde bulguların yorumlanması ve tartışılması uygun değildir! 
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9) Tartışma bölümü: 

- Özellikle çalışmanın soruları/hipotezleri ile ilgili  
   →Değerlendirme ve yorumlar yapılır.  
 

 

- Bu bulguların kuramsal önemi ve sonuçların geçerliliği vurgulanır.  
 

Tartışma bölümünün kısa ve açık olduğu durumda 

 - Bulgular ve tartışma bölümleri birleştirilebilir ve 

 - Bu durumda bölüm başlığı 
     → “Bulgular ve Tartışma” ya da “Bulgular ve Sonuçlar” olarak değiştirilir.  
 

Yapılan çalışmanın  
 -Bulguları ile diğer çalışmalar arasındaki benzerlikler ve farklılıklar 

     → Çalışmanın sonuçlarını aydınlatır ve doğrular.  
 

Tartışma bölümünün sonunda  

      → Ortaya çıkan sonuçların önemi vurgulanır.  
 

     Burada okuyucular  
         →Aradıkları cevapları açık, ne olduğu belli ve doğrudan bulmalıdırlar. 

 

10) Kaynaklar listesi: 
-Çalışmada kullanılan kaynakların tamamı yer almalı ve 

- Kaynaklar listesindeki kaynaklara da metin içinde atıf yapılmalıdır.  
 

Kaynaklar listesi  
- Az ve öz olmalı 

- Yapılan araştırmayı destekleyen önemli kaynaklara yer verilmelidir.  
 

Kaynaklar bölümü de→ Yeni bir sayfada başlatılır.  

-Tüm kaynaklar çift satır aralığı ile yazılır.  
 

Bazı tez yazım kurallarına göre kaynaklar tek satır aralığı yazılsa da 

 → APA’ya göre hazırlanan çalışmalarda  
      Kaynaklar çift satır aralığına göre düzenlenir ve her bir kaynağın 

        - İlk satırı → Sola hizalı  

        - İkinci satırı → İçerden yazılacak şekilde düzenlenmelidir.  
 

Kaynaklar listesinin oluşturulması ile ilgili detaylar 

“Kaynak Gösterimi” bölümünde ayrıntılı işlenecektir. 

 
11) Ekler: 

- Bir materyalin çalışmanın  
  - Gövde kısmında detaylı olarak verilmesinin uygun olmayacağı ve 

      - Dikkati dağıtacağı durumlarda   → Oldukça yararlıdır.  
 

Ekler bölümü 

-Okuyucuların çalışmayı anlamasında ve değerlendirmesinde 

                                                      Gerçekten faydalı olacaksa → Eklenmelidir.  
 

Ekler bölümü  

- Ayrı sayfada başlamalı 

- Her bir ek ayrı sayfalarda yer almalı ve 

- Çift satır aralığı ile yazılmalıdır.  

- Her bir ek büyük harflerle A, B şeklinde sıralanmalıdır.  

- Metin içinde eklere gönderme yapılırken de bu sıralama kullanılmalıdır. 
 

12) Yazar notu: 

Her bir yazara ilişkin  
  - Kuramsal bilginin, finansal desteğin kaynağının belirtildiği 

  - Çalışmaya destek veren meslektaşların belirtildiği bölümdür. 

 
 

YAZIM KURALLARI 

 
BÜYÜKÖZTÜRK ve arkadaşları (2020) 

-Bilimsel raporlar için yazım kurallarını 

   → Bilimsel makaleleri göz önünde bulundurarak ele alırlar. 
 

- Gerek tezler gerek bilimsel makalelerde genellikle 

   → APA 6 veya APA 7 atıf stili kullanılır  

(American Psychological Association → Amerikan Psikoloji Derneği )  
 
 

 

1) Her bir sayfanın üst, alt, sağ ve solundan 2.54 cm boşluk bırakılmalıdır. 
 

 

2)  Kelimeler arasındaki boşluklar için kelime işlemcinin özellikleri kullanılır:       
    - İki yana yasla özelliği ile aradaki boşlukları kendiliğinden ayarlar. 

    - Belli bir boşluk bırakılmak istendiğinde tab tuşuna basılmalı 
 

3) APA 6’ya göre 12 punto Times New Roman → Serif’li  

  (Serifli yazı karakteri, karakterlerin kenarlarındaki tırnağı ifade etmektedir.)       
   

Örneğin bu yazı karakteri → Times New Roman ve seriflidir.  

             Bu yazı karakteri → Arial ( Tırnaksız yani sans serif ) 
 

Serifli veya sans serif yazı karakteri kullanımı → Kültürle ilişkilidir.) 
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4) APA 7 ile birlikte dijital ekranlarda kolay okunabilen 

    →  Sans serif yazı tipleri de kullanılabilir hâle gelmiştir:  
      - Arial 11  -  Georgia 11 

      -  Calibri 11   -  Lucida Sans Unicode 10 

      -  Computer Modern 10 -  Times New Roman 12 
                   
 

- Sıkıştırılmış yazı karakterleri ya da  

  - Kelime ve harfler arasındaki boşluğu azaltan özellikler kullanılmamalıdır! 

    ( Sıkıştırılmış yazı karakterleri ya da kelime ve harfler arasındaki boşluğu azaltan özellikler kullanılmamalıdır.)  
 
5) Rakam olarak kullanılan “0” ile harf olan “o”  

    → Birbirinin yerine kullanılmamalıdır!  

    → Kelimeler satır sonunda kesinlikle bölünmemelidir. 
 
 

6)  Satır aralığı özelliklerini çift (tezlerde 1,5) olarak düzenlemek gerekir. 
 

7)  Yazılar sola hizalı olacak şekilde yazılmalı 

      - Sağ kenar girintili olarak bırakılmalı ve  

      - Kelimeler satır sonunda kesinlikle bölünmemelidir.  
         → Tezler için iki yana yaslanmalıdır. 
 

8)  Sayfa kenar boşluklarını düzenlemek için Sayfa Düzeni  menüsünden 

      - Makaleler için üst, alt, sağ ve solundan 2,54 cm boşluk bırakılmalıdır.         

     Ofis yazılımı Kelime İşlemci programı 

       - İngilizce ise → Ondalığı “.” (nokta) 

       - Türkçe ise →   Ondalığı  “,” (virgül) ile yazmamız gerekir.  
 

          →  Bilimsel raporumuz tez ise ilgili enstitünün kuralları geçerlidir. 
 

     Sayfa numarası →  Sayfanın sağ üst köşesine yazılır. 

      Tezlerde ise →  Sağ alt köşe veya alt ortaya yerleştirilmelidir. 
 

 

9)  Üstbilgi olarak eklenecek olan başlık 

    - Çalışmanın başlığının ilk iki veya üç kelimesinden oluşur ve 
       → Üst bilgi olarak sağ üst köşeye, sayfa numarasından önceye yerleştirilir.     

       → Tezlerde gerek yok!)  

       → Dergilerde sayfa numarası ile üst bilgi olarak eklenen başlık arasına 
           - 5 karakterlik boşluk bırakmak gerekir. 
 

10)  Başlık düzeyleri bölümlerin hiyerarşik yapısını gösterdiğinden 

      → Okuyucuların aradıkları bilgileri rahatlıkla bulmasını sağlar.  
 

      → Başlıklar numara veya harf kullanılarak etiketlenmemelidir.  

      → Dergi veya enstitünün belirlediği kurallara göre  
            - Başlık düzeyi sayısı belirlenebilir.  
 

   Başvurular menüsü altında→ Metin Ekle komutu→Başlık düzeyi kelime İşlemci  
 

 

 
11)  Sayfa düzenlemelerinde kesmelerden yararlanılabilir. 
 

          

   - Düzen menüsü altından → Kesmeler komutu ile ulaşılabilir.  
 
 

12)  APA stilinin genel kurallarına göre  

     - 10’un altındaki sayılar ise → Yazı ile ( Bir – iki – üç …. ) 

    -  10 ve 10’unun üzerindeki sayılar → Rakam ile yazılır. ( 16 , 44 … ) 
          → Fakat bu kuralın uygulanmadığı bazı istisnai durumlar da vardır. 
 

  a. 10’un altındaki sayılar 

    - 10 ve üzerindeki sayılarla karşılaştırıldığında ve 

   -  Diğer sayılarla aynı paragrafta yer aldığında → Sayılar rakamla gösterilir.    

   b. Sayı ölçme biriminden önce kullanılıyorsa → Rakamla gösterilir. (3 cm…)        

   c. İstatistiksel veya matematiksel fonksiyonlar 

       Kesir ya da ondalıklar, yüzdeler ve oranlar → Rakamla ile gösterilir.     

   d. Zaman, gün, yaş, örneklem veya  

       Nüfus büyüklüğü, katılımcıların miktarı, ölçek noktaları ve 
       Puanları, para miktarları ve sayı olarak kullanılan sayılar → Rakam ile …     

   e. Numaralandırılmış bir serideki özel bir yer, tablo ve kitap bölümleri ve 

       Dört veya daha fazla rakamın listelendiği her bir rakam→ Rakam ile … 
    

    f. APA 6’ya göre çalışmanın özet bölümündeki tüm sayılar → Rakam ile  
      APA 7’ye göre özet bölümünde de  10’un altındaki sayılar → Yazı ile 

            ( Yukarıda belirtilen istisnai durumlar dikkate alınır.) 

 

13)  Matematiksel ifadeler metin içinde belirtilirken okunaklı olabilmesi için  

        → Her bir ifadeden sonra boşluk bırakılmalıdır: 

         a + b = c’nin okunması → a+b=c’nin okunmasına göre daha kolaydır.  
 

      Ayrıca denklemler metin içinde verilirken  

         → Metinlerle aynı hizada olacak şekilde düzenlenmelidir: 
   Örneğin; 

a = [(1 + b) / x ]1/2 şeklinde yazılmalıdır.   Aynı ifade,    şeklinde 

belirtildiğinde, metin içine bu ifadeyi yerleştirmek zor olacaktır! 
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14)  Şekiller ve tablolar gerçekten gerekli ise kullanılmalıdır. 
 

15)  Şekilleri, görselleri eklerken  

       - Ne ifade etmek istediğimizi,  

       - Gerçekten şekle ihtiyaç olup olmadığı  
       - Ne tür bir şeklin ihtiyacımızı karşılayacağını  belirlemeliyiz. 
   
Şekil kullanmak  →  Bilgiyi sunmanın en etkili yoludur: 

  - Eğer şekil metni tamamlıyorsa ya da  
  - Metin içinde uzun bir tartışmayı engelliyorsa etkilidir. 

 

Bir şekil düzenlenirken şunlar göz önünde bulundurulur: 
 

a) Tüm şekiller çalışmanın yayımlanacağı derginin/tezin boyutlarına uygun olmalı. 
b) Önem derecesi birbirine yakın olan şekillerin boyutları birbiriyle aynı olmalıdır. 

c) Şekillerde kullanılan yazıların okunaklı olmalıdır. (Yazı büyüklüğü önemli) 

ç) 8 puntodan küçük, 14 puntodan büyük olmamalıdır.  
d) Şekillerdeki sembollere ilişkin yazılar  

     yalnızca ilk harfler büyük olacak şekilde düzenlenmelidir. 

e)  Şekil içindeki her bir eleman    
      önem durumuna göre vurgulanmalı ve yerleştirilmelidir. 
 

    Okuyucuya şekillerle etiketlerin bir bütün oluşturduğu hissini vermek gerekir.     

    Şekilleri etiketlendirmek için  

    - Şekli seçip farenin sağ tuşuna tıkladığımızda  
    - Açılan menüden Resim Yazısı Ekle komutunu kullanabiliriz.  
 

   Etiket numarasını 

   → Kelime İşlemcinin şekil etiketlendirmeden resim yazısı ile eklemişsek  

       - Eklediğimiz şekiller sonrasında değişen şekil numaralarını 
       - Etiket üzerine geldiğimizde gri alana sağ tuş ile tıklayarak 

      - Açılan menüden Alanı Güncelleştir komutunu kullanarak güncelleştirebiliriz.  

 
    Etiketlerin şeklin / tablonun üzerinde/altında yerleştirilmesini ayarlayabiliriz. 

    - Şekil yerine görsel veya başka bir isimle etiketlendirmek isterseniz 

    - Ancak Kelime İşlemci yazılımınızda bu etiket yoksa  
      → Farenin sağ tuşuna tıklayarak verdiğiniz Resim Yazısı Ekle komutu ile  

         - Açılan penceredeki Yeni Etiket ile istediğimiz etiket ismini ekleyebiliriz.  

 
f) Metin içerisine etiketlendirdiğimiz görselleri, tabloları eklemek için  

    Başvurular Menüsünden → Çapraz Başvuru komutunu kullanabiliriz. 
 

   Açılan pencereden  

    → Başvuru ekle kısmından Yalnızca Etiket ve Numara’yı seçmemiz yeterlidir.  
 

 Yine yeni ögeler eklediğimizde etiket numarasının güncellenmesi için 
   → Çapraz başvurunun yanında yazan sayının üzerine gelinir 

       - Gri alan farenin sağ tuşu ile tıklanır 

      - Alanı Güncelleştir komutu seçilir 
           → Şekil/tablo numaralarını Otomatik güncellenir. 

 

g) Şekillerin başına tablolarda olduğu gibi 
   - Tanımlayıcı ve açıklayıcı kısa bir başlık eklenmelidir.  
 

   - Çift satır aralığı (tezlerde 1,5) boşluk bırakılmalıdır.  

 

ğ)  APA 6’ya göre şekillerin numarası ve başlığı 
        → Şeklin altında, aynı satırda yazılır.  
     

     APA 7’ye göre ise şekil numarası ve başlığı  
        → Şeklin üstünde verilir ayrıca 

        → Şekil numarası yazıldıktan sonra başlık bir alt satıra geçilerek yazılır. 
 

16) Sayfa düzenlemelerinde yeni bir başlığın/görselin/tablonun 
- Yeni bir sayfadan başlaması için kesmelerden yararlanılabilir. 

- Ctrl tuşu ile Enter tuşuna birlikte basılarak yeni sayfaya geçilebilir. (Ctrl +Enter) 
 

Tamamen yeni bir bölüme geçmek için  

Sayfa Düzeni Menüsü altından Kesmeler’e oradan da 

   → Bölüm Sonuna tıklanabilir.  
 

Sayfa için kesme konulup konulmadığı anlamak için  

- Kelime İşlemci araç çubuğundan Giriş Sekmesindeki  
   → Göster/Gizle komutundan yararlanabiliriz. 

    

  → Gizle açıkken gördüğünüz  işareti  
        - Enter’a basılıp basılmadığını anlayabiliriz. 
 

 
        - Başka bölüme geçildiğini sonraki sayfa( Sayfa sonu) görseli anlayabiliriz. 

 
 
17) Şekiller için geçerli kurallar tablolar için de geçerlidir.  

     - Yalnızca tablo etiketlendirmeleri tablonun üzerinde verilir. 
                                                                                                                       18 → 

 

   


