AĠLE VE SOSYAL POLĠTĠKALAR UZMANLIĞI
TEZ HAZIRLAMA YÖNERGESĠ

BĠRĠNCĠ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Dayanak
Amaç ve Kapsam
MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Aile ve Sosyal Politikalar Uzman Yardımcıları
tarafından hazırlanacak olan uzmanlık tezinin süreç, usul, esas ve standartlarını belirlemektir.
Dayanak
MADDE 2- (1) Bu yönerge Aile ve Sosyal Politikalar Uzmanlığı Yönetmeliği’nin 18,
19, 20, 21, 22 ve 23 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıĢtır.
Tanımlar ve Kısaltmalar
MADDE 3- Bu yönergede geçen;
a) Bakan: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanını,
b) Bakanlık: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığını,
c) BaĢkanlık: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi
BaĢkanlığını,
d) MüsteĢar: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı MüsteĢarını,
e) MüsteĢarlık: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı MüsteĢarlık Makamını,
f) Tez: Aile ve Sosyal Politikalar Uzman Yardımcılarının hazırlayacakları uzmanlık
tezlerini,
g) Uzman: Aile ve Sosyal Politikalar Uzmanını,
h) Uzman Yardımcısı: Aile ve Sosyal Politikalar Uzman Yardımcısını,
i) Yönetmelik: Aile ve Sosyal Politikalar Uzmanlığı Yönetmeliğini,
ifade eder.
ĠKĠNCĠ BÖLÜM
Tez Önerisi ve Tez DanıĢmanının Belirlenmesi
Tez Konusunun Belirlenmesi
MADDE 4- (1) Uzman yardımcısı, aylıksız izin ile toplamı üç ayı aĢan hastalık ve
refakat izinleri hariç, adaylıkta geçen süre dâhil, iki yılı tamamladıktan sonra, bir ay içerisinde
en fazla üç tez konusunu tercih sırasına göre belirleyerek seçer ve Tez Önerisi Bildirim Formu
(EK-1) ile MüsteĢarlığa sunar. Yedi gün içinde verilecek onay ile tez konusu kesinleĢmiĢ olur.

(2) Tezin, bilimsel çalıĢma etiğine uygun olarak uzman yardımcısının değerlendirme
ve önerilerini içeren bir eser olması gerekir. Tezin baĢka bir kurum ve kuruluĢta uzmanlık,
yüksek lisans, doktora tezi veya baĢka bir ad altında içerik ve sonuçları açısından aynı Ģekilde
incelenip savunulmamıĢ olması gerekir.
(3) Tez, Bakanlığın görev alanına giren konularda, Bakanlık bünyesinde yürütülen
çalıĢmalara katkı sağlayacak ve Bakanlık çalıĢmalarında yararlanılabilecek inceleme ve
araĢtırma konularında, uzman yardımcıları tarafından “Aile ve Sosyal Politikalar Uzmanlık
Tezi” olarak hazırlanır.
(4) Onay Makamı, tez konusu uygun bulunmayan uzman yardımcılarından on beĢ gün
içinde yeni konu seçmelerini talep eder. Tez konusunun ikinci kez uygun görülmemesi
halinde tez konusunu re’sen belirler.
(5) Uzman yardımcısının talebi, tez danıĢmanının uygun görmesi halinde kesinleĢmiĢ
olan tez konusu tez teslim tarihinden en az 9 ay önce talepte bulunmak koĢuluyla bir kereye
mahsus olmak üzere değiĢtirilebilir.
Tez DanıĢmanının Belirlenmesi
MADDE 5- (1) Tez konusu kesinleĢen uzman yardımcısı; tez konusuna iliĢkin olarak
uzmanlar veya öğretim üyeleri arasından bir tez danıĢmanı belirleyerek Tez DanıĢmanı
Bildirim Formu (EK-2) ile 30 gün içinde MüsteĢarlığa bildirir. Bu süre içinde tez danıĢmanını
belirleyemeyen uzman yardımcısına MüsteĢarlık tarafından tez konusu dikkate alınarak bir
tez danıĢmanı atanır.
(2) Onaylanan tez konusu ve danıĢman, MüsteĢarlık tarafından BaĢkanlığa 10 iĢ günü
içerisinde bildirilir.
(3) MüsteĢarlık tarafından onaylanan tez konusu ve tez danıĢmanı BaĢkanlık
tarafından ilgili uzman yardımcısına en geç 5 iĢ günü içinde tebliğ edilir.
(4) Tez danıĢmanının danıĢmanlık görevinden çekilmesi veya uzman yardımcısının
gerekçeli talebi üzerine tez danıĢmanı değiĢtirilebilir. Bu durumda uzman yardımcısının tez
danıĢmanının değiĢtirilme talebinin MüsteĢarlıkça onaylanmasına müteakip on beĢ gün içinde
yeni bir tez danıĢmanı belirlenir. Ancak bu durum tezin teslim süresini uzatmaz.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Tezin Teslimi ve Tez Jürisi Tarafından Değerlendirilmesi
Tezin Teslimi

MADDE 6- (1) Tez danıĢmanı, rehberlik ettiği tez hakkındaki görüĢlerini ve uzman
yardımcısının çalıĢmalarını rapor halinde uzman yardımcısının tezinin teslimi ile birlikte
BaĢkanlığa sunar.
(2) Uzman yardımcısı tezini, konusu kendisine tebliğ edildikten sonra aylıksız izin,
toplamı üç ayı aĢan hastalık ve refakat izinleri ile geçici veya sürekli yurtdıĢı görev ya da
yurtdıĢı eğitim süreleri hariç bir yıl içinde hazırlayıp yazılı olarak beĢ nüsha halinde spiralli
ciltle ve elektronik ortamda Tez Teslim Tutanağı (EK-3) ile BaĢkanlığa teslim eder.
(3) BaĢkanlık teslim edilen tezleri incelenmek üzere tez jüri üyelerine dağıtır.
(4) Süresi içerisinde tezlerini sunmayan uzman yardımcılarına mazeretlerini yazılı
olarak BaĢkanlığa bildirmeleri ve haklı görülmeleri Ģartıyla altı ayı aĢmamak üzere ilave süre
verilir.
Tez Jürisi Tarafından Değerlendirme
MADDE 7- (1) Uzman yardımcısı tarafından BaĢkanlığa teslim edilen tezler üç iĢ
günü içerisinde Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasına göre oluĢturulan tez
jürisine dağıtılır. Tezler, tez jürisi tarafından tezlerin tesliminden sonra en geç iki ay içinde
incelenir. Ġnceleme bittikten sonra bir ay içinde, MüsteĢar onayı ile tespit edilen tarihte,
uzman yardımcısı tezini jüri huzurunda sözlü olarak savunur. Sözlü savunma tarihi en az on
beĢ gün önceden uzman yardımcısına yazılı olarak bildirilir.
(2) Tez danıĢmanı, uzman yardımcısının talebine bağlı olarak, oy kullanma hakkı
olmaksızın, jürinin uygun görmesi halinde savunma sırasında yer alabilir.
(3) Tez savunmasında, uzman yardımcısının tezi Tez Değerlendirme ve Puanlama
Tablosuna (EK-4) göre değerlendirilir. Jüri üyelerinin vermiĢ oldukları puanlara göre Uzman
Yardımcısı Tez Puanı Onay Sayfası (EK-5) doldurduktan sonra, puanların aritmetik
ortalaması yüz tam puan üzerinden en az yetmiĢ olan uzman yardımcılarının tezi baĢarılı
kabul edilir. Uzmanlık tezi baĢarılı kabul edilen uzman yardımcıları, Yönetmeliğin 23 üncü
maddesi çerçevesinde yeterlik sınavına girmeye hak kazanır.
(4) Tezi baĢarılı görülmekle birlikte tezde düzeltmeye gidilmesi gerektiğinin
belirlenmesi durumunda uzman yardımcısına 2 ayı aĢmamak üzere ek süre verilir.
(5) Tezi baĢarısız bulunan adaylar hakkında yönetmeliğin 22 inci maddenin beĢinci
fıkrasına göre jüri kararıyla altı ayı aĢmamak üzere ilave süre verilir. Ġkinci defa tezi baĢarısız
bulunanlar, uzman yardımcısı unvanını kaybederler ve Bakanlıkta durumlarına uygun memur
unvanlı kadrolara atanırlar.
(6) Tez düzeltimi verilenler ile tezi baĢarısız bulunanların tezleri aynı usulde yeniden
incelenir.

(7) Tezde yer alan değerlendirme ve önerilerin içeriğinden tezi hazırlayan uzman
yardımcısı sorumludur. Tezler, Bakanlığın kurumsal görüĢünü yansıtmaz.
(8) Tezi baĢarılı kabul edilen uzman yardımcısı bir hafta içerisinde, düzeltme alanlar
ise düzeltme süresi olan en geç iki ay içinde tezini 3 nüsha olarak karton kapakla ciltlenmiĢ
Ģekilde ve elektronik ortamda BaĢkanlığa teslim eder.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Genel Biçim ve Yazım Esasları
Kullanılacak Kâğıt ve Yazı Biçimi
MADDE 8- (1) Tez Türkçe; akıcı, anlaĢılır bir dille ve Türk Dil Kurumunun
belirlemiĢ olduğu güncel yazım ve noktalama kurallarına göre yazılır.
(2) Tez, Tez Hazırlama Örnek ġablonunda (EK-6) belirtilen Ģekil özelliklerine
uyularak Uzmanlık Tezi Yazımı Ġçin APA Kılavuzuna (EK-7) göre A4 boyutundaki beyaz
kâğıda yazılır.
BEġĠNCĠ BÖLÜM
Diğer Hususlar
Yetki
MADDE 9- (1) Bu Yönergede belirtilmeyen hallerde gerekli incelemeyi yapmaya ve
uygulamada ortaya çıkacak sorunları çözümlemeye BaĢkanlık yetkilidir.
Yürürlük
MADDE 10- (1) Bu Yönerge Bakanlık Makamı onay tarihinden itibaren yürürlüğe
girer.
Yürütme
MADDE 11- (1) Bu Yönerge hükümlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı yürütür.

EK-1
TEZ ÖNERĠSĠ BĠLDĠRĠM FORMU
Adayın
Adı Soyadı:
Kurum Sicil No:
Görevli Olduğu Birim:
Tez Öneri Taslağı
Tez Konusu Öncelik Sırası:
Tezin Konu BaĢlığı: …
A- Tezin Konusu ve AraĢtırma Sorusu: Hazırlanacak tezin konu baĢlığı ve tezde
cevabı aranan asıl sorunun ne olduğu belirtilir. AraĢtırma sorusu birden fazla olabilir
ancak konunun fazla geniĢ olmaması, spesifik ve bir tez içerisinde tamamlanabilir bir
konu olması gerekmektedir.
B- Tezin Amacı: Tez konusunun neden seçildiği, yapılan çalıĢmanın Bakanlığa ve
akademik literatüre ne katkı sağlayacağı açıkça belirtilir.
C- Temel Argüman: Mevcut literatürde tez konusuna iliĢkin temel argümanın ne
olduğu ve tartıĢmaların ne üzerine yapıldığı belirtildikten sonra adayın tezini
hazırlarken savunacağı argümanın ve ulaĢmayı hedeflediği sonucun ne olduğu ortaya
konulur.
Ç- Gereç ve Yöntemler (Metodoloji): Adayın hedeflediği ve/veya öngördüğü sonuca
nasıl ulaĢacağını belirten gereç ve yöntemler açıklanır. Tez hazırlanırken nitel veya
nicel yöntemlerden hangisinin kullanılacağı; durum analizi, örnek olay incelemesi,
karĢılaĢtırmalı analiz veya diğer inceleme yöntemlerinden hangisinin takip edileceği,
tezde kullanılacak veri/veri setinin içeriği ve kaynağı, kullanılacak yöntem vasıtasıyla
eldeki verinin nasıl iĢleneceğine ve yöntemine iliĢkin diğer hususlar ortaya konulur.
D- BaĢlangıç Kaynakçası: Hazırlanacak tezi tamamlamak için baĢvurulacak yeterli
sayıda akademik kaynağın mevcut olduğunu belirten ve tez konusuna dair daha
önceden yapılmıĢ çalıĢmaları içeren bir literatür taraması yapılarak en az beĢ
kaynaktan oluĢan bir baĢlangıç kaynakçası sunulur.

../../..
(Ġmza)
Aday
UYGUNDUR
../../….

(Ġmza) Komisyon Üyeleri

EK-2
TEZ DANIġMANI BĠLDĠRĠM FORMU
AĠLE VE SOSYAL POLĠTĠKALAR BAKANLIĞINA
(MüsteĢarlık Makamı)
Bakanlığımız …………………………………………nda görev yapmaktayım.
14.08.2012 tarihli ve 28384 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Uzmanlığı
Yönetmeliği’nin 20 nci maddesinin üçüncü fıkrası; “Tez konusu kesinleşen uzman yardımcısı;
uzmanlar veya öğretim üyeleri arasından bir tez danışmanı belirleyerek Müsteşarlığa
bildirir.” Ģeklindedir.
Bu kapsamda tez konusunun belirlenmesi için vermiĢ olduğum ……. tarihli ve …..
sayılı dilekçeme istinaden MüsteĢarlık Makamı tarafından uygun bulunan tez konuma ait, tez
yazma sürecinde rehberlik ve danıĢmanlığımı yapacak tez danıĢmanımın bilgilerini aĢağıda
ifade etmiĢ bulunmaktayım.
Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.
Tarih
Ġmza
Adı/Soyadı
Sicil No:
Uzman Yardımcısı

Uygun Bulunan Tez Konusu:
Tez DanıĢmanına Ait Bilgiler
Adı Soyadı
Unvanı
Görev Yeri
Adresi
ĠletiĢim Numarası

:
:
:
:
:

EK-3
TEZ TESLĠM TUTANAĞI
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Uzmanlığı Yönetmeliği ile Aile ve Sosyal
Politikalar Uzmanlığı Tez Hazırlama Yönergesi hükümlerine göre hazırlamıĢ olduğum
uzmanlık tezi ekte sunulmaktadır.
Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.
Adı-Soyadı-Unvanı-Ġmzası
Tarih
Uzmanlık Tezinin Adı:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………
EKLER:
1- Tez (… adet)
Tezi Teslim Alan
Adı-Soyadı-Unvanı-Ġmzası
Tarih
*(Bu form 2 nüsha halinde düzenlenir)

EK-4
TEZ DEĞERLENDĠRME VE PUANLAMA TABLOSU
Tez Sahibinin Adı Soyadı:
Tez Değerlendirme Jüri Üyesi:
Tez Değerlendirme Tarihi:
DEĞERLENDĠRME KRĠTERĠ
TOPLAM PUAN VERĠLEN PUAN
1- Biçim Değerlendirme
a) Tezin Tez Hazırlama Kılavuzuna Uygunluğu
10
b) Tezin Yazım Kurallarına Uygunluğu
5
c) Kaynakça Yeterliliği ve Tez Konusuna
5
Uygunluğu
TOPLAM
20
2- Ġçerik Değerlendirme
a) Tezin Bilimsel Esaslara Uygunluğu
15
b) Tezin Özgünlüğü
15
c) Sonuç ve Bulguların Tutarlılığı
5
d) Kullanılan AraĢtırma Yönteminin
5
Uygunluğu
e) Verilerin Analiz Biçiminin Uygunluğu
5
f) Konunun Anlatım ġekli (Yalınlığı,
10
AnlaĢılırlığı ve Tekrardan Kaçınma)
g) Tezin Bakanlık Politikalarına ve Literatüre
5
Katkısı
TOPLAM
60
3- Tez Savunması Değerlendirme
a) Konuya Hâkimiyet ve Anlatım
b) Savunma ve Sorulara Cevap Verme
Yeteneği
TOPLAM
GENEL TOPLAM:

10
10
20
100

EK-5
ONAY SAYFASI

AĠLE VE SOSYAL POLĠTĠKALAR BAKANLIĞINA
Aile ve Sosyal Politikalar Uzman Yardımcısı ……………………………. tarafından
hazırlanan
“……………………………………………………………”
baĢlıklı
tez
çalıĢması Tez Jürisi tarafından “Yüz üzerinden ……….. puanla” değerlendirilmiĢtir.

Adı SOYADI
BAġKAN :………………………….
ÜYE
:…………………………..
ÜYE
:…………………………..
ÜYE
:…………………………..
ÜYE
:…………………………..

Verdiği Puan
…………….
…………….
…………….
…………….
…………….

Ġmza
……………
……………
……………
……………
……………

UZMAN YARDIMCISI TEZ PUANI: ………...
SONUÇ: Tez Jürisi tarafından verilen puanlar neticesinde Uzman Yardımcısının tezi:

BaĢarılı
Yeterli
BaĢarısız

(Yeterlilik sınavına girmeye hak kazandı.)
(Yeterlilik sınavına girmeye hak kazandı; ancak tezinde düzeltmeler var.)
(Tez yetersiz görüldü ve tezin tekrar savunmaya girebilmesi için altı ay süre veridi.)

EK-6
TEZ HAZIRLAMA ÖRNEK ġABLONU

EK-7
UZMANLIK TEZĠ YAZIMI ĠÇĠN APA KILAVUZU (6. EDĠSYON)

Tez, A4 boyutunda (210 mm x 297 mm) birinci hamur beyaz kâğıda, Times New
Roman 12 punto yazı tipiyle bilgisayarda geliĢmiĢ bir sözcük iĢlem paketi (Microsoft Word
vb.) kullanılarak yazılır. Tablo ve çizelge içleri ile dipnotlar da 10 punto ile yazılır.
Tez yazımında satır aralığı 1,5 satır, paragraf araları ise 2 satır tutulmak suretiyle
yazılır. ġekillerin ve tabloların açıklamaları ile alıntıların dipnotlarının ve kaynakça listesinin
yazımında ise 1 satır aralığı kullanılır.
Paragraflar 5 harf içeriden baĢlar ve her noktalama iĢaretinden sonra bir vuruĢluk
boĢluk bırakılır. Vurgulanmak istenen sözcük ve cümleler “italik” olarak yazılır.
Kapak sayfası ile Tez Jürisi Kabul ve Onay Sayfası’na sayfa numarası konulmaz.
Devamında “GiriĢ” bölümüne kadar küçük Romen rakamlarıyla (i, ii, iii, iv, v, vi...), “GiriĢ”
bölümünden itibaren ise normal rakamlarla (1, 2, 3, 4...) sayfa numaralandırması yapılır.
Tez kapağının üst kısmına ortalayarak 12 punto ile “T.C.” ibaresi konulup 1 satır
boĢluk bırakılarak ortalı Ģekilde “AĠLE VE SOSYAL POLĠTĠKALAR BAKANLIĞI” ibaresi
konulur. Sayfayı ortalayarak 16 veya 18 punto ile koyu ve büyük harflerle tezin baĢlığı
eklenir. Sayfanın sağ alt köĢesine tezi hazırlayan adayın ve tez danıĢmanının isim ve soy ismi
12 punto ile yazılır. Alt ortaya tezin yayımlandığı yıl ve yer ibaresi yer alır.
TEZĠN ĠÇĠNDE BULUNMASI GEREKEN BÖLÜMLER
Tez, Ġçindekiler bölümünde yer alan her bir baĢlığın bulunması ve söz konusu Ek’te yer
bulan yazı karakterlerine uygun Ģekilde yazılması gerekmektedir. Tezin içinde bulunması
gereken bölümler ve bu bölümlerle ilgili açıklamalar aĢağıdadır:
KAPAK
Örnek kapak sayfası için EK-7A’ya bakınız.
ONAY SAYFASI
Onay sayfası olarak Uzman Yardımcısı Tez Puanı Onay Sayfası (EK-5) kullanılacaktır.
ĠÇĠNDEKĠLER
Tezin içerdiği bölümlerin baĢlıklarını ve sayfa numaralarını gösteren fihristtir. Her tezde
muhakkak bulunması gerekir.
Örnek içindekiler sayfası için EK-7B’ye bakınız.
SĠMGELER VE KISALTMALAR
Tez yazımında kullanılan kısaltmalar ve/veya simgeler varsa onları ve açılımlarını
içeren bölümdür. Kısaltmalar alfabetik sıraya göre yazılırlar. Tezde hiç kısaltma veya simge
kullanılmadıysa bu bölüm oluĢturulmaz.
Örnek kısaltmalar ve simgeler sayfası için EK-7C’ye bakınız.

ġEKĠLLER DĠZĠNĠ
“ġekil”, çalıĢma bütününde ve eklerinde kullanılan Ģema, grafik, harita, fotoğraf, çizim
vb. görsel malzemelerin tümünü içerir.
ġekiller Dizini’nde, tezde kullanılan Ģekillerin numaraları ve hangi sayfalarda yer
aldığını gösterilir.
ġekil numarası ve baĢlığı, Ģeklin bir aralık üstünde yer alır. ġeklin kaynağı sol alt
köĢede belirtilir. Kaynak gösterimi APA’ya uygun olarak yapılır. ġekil numaralarına Arap
rakamları (1, 2, 3…) verilir. ġekil ismi ve numarası koyu (bold) yazılır. ġekil adı ve kaynağı
Times New Roman 10 punto yazılmalıdır.
Örnek Ģekiller dizini sayfası için EK-7Ç’ye bakınız.
TABLOLAR DĠZĠNĠ
“Tablo”, çalıĢma bölümünde ve eklerinde kullanılan sayısal verilerin sıralanmasıdır.
Aynı ya da benzer verilerin birden fazla tabloda sunulmamalı ve bir iki cümlede
özetlenebilecek veriler tabloya dökülmemelidir.
“Tablolar Dizini’nde, tezde kullanılan tabloların numaraları ve hangi sayfalarda yer
aldığı gösterilir.
Tablo numarası ve baĢlığı, tablonun bir aralık üstünde yer alır. Tablo numaralarına Arap
rakamları (1, 2, 3…) verilir. Tablo kelimesi ve numarası koyu (bold) yazılır. Tablolarda
kullanılan verilerin kaynağı, tablonun sol alt köĢesinde belirtilir. Tablonun baĢlığı ve kaynağı
yazılırken her kelimenin ilk harfi büyük yazılır. Kaynak gösterimi APA yöntemine uygun
olarak yapılır. Tablo baĢlığı ve kaynağının tamamı Times New Roman 10 punto olarak
yazılmalıdır.
Örnek tablolar dizini sayfası için EK-7D’ye bakınız.
ÖZ
Tezin 150 kelimeyi aĢmayacak Türkçe bir özeti bulunmalıdır. Özetin baĢlığının “Öz”
olarak konulması gerekmektedir. Ayrıca makale için 5 Türkçe (Anahtar Kelimeler) anahtar
sözcüğe yer verilmeli, Anahtar Kelimeler sözcüğü bir tab (1,25cm) içeriden koyu olarak
yazılmalıdır.
ABSTRACT
Tezin 150 kelimeyi aĢmayacak Ġngilizce bir özeti bulunmalıdır. Özetin baĢlığının
“Abstract” olarak konulması gerekmektedir. Ayrıca makale için 5 Ġngilizce (Keywords)
anahtar sözcüğe yer verilmeli, Keywords sözcüğü bir tab (1,25cm) içeriden koyu olarak
yazılmalıdır.
GĠRĠġ
Bu bölümde yazar tezin ana problemine ve kavramlarına değinir. Tez bir araĢtırma
çalıĢması ise literatür taraması bu bölümde verilir, derleme çalıĢması ise meseleye kısa bir
giriĢ yapılır.
YÖNTEM
Bu bölümde yazar, araĢtırması esnasında kullandığı yöntemi (kullandığı araçlar,

denekler, deneklerin özellikleri, araĢtırma deseni vb.) anlatır. Derleme yapan yazarlar da
derleme metodunu kullandıklarını belirtmelidirler.
BULGULAR
Tezin ana metin kısmıdır. Bu bölümde yazar araĢtırmasından elde ettiği verileri
paylaĢır. Bu kısmın baĢlığı “Bulgular” olmak zorunda değildir, yazarlar uygun gördükleri ara
baĢlıkları kullanabilirler.
Derleme yapan yazarlar “Bulgular” baĢlığını kullanmaz, gerekli gördükleri Ģekilde
sınıflandırdıkları bilgileri bütünlük oluĢturacak Ģekilde ara baĢlıklarla sunarlar.
SONUÇ
Bu bölüm araĢtırmanın sonuçlarının okuyucularla paylaĢıldığı kısımdır.
TARTIġMA
TartıĢma kısmında yazar araĢtırmanın sonuçlarını ve kendi hipotezini değerlendirir.
Önerilerde bulunabilir. Derleme yapan yazarlar da derledikleri araĢtırmaların birbiriyle
çeliĢen/örtüĢen, kendi fikirlerini destekleyen veya desteklemeyen yerlerini belirtirler.
Ġsteyen yazarlar son iki bölümü “Sonuç ve TartıĢma” olarak adlandırarak tek baĢlık
altında birleĢtirebilir.
KAYNAKÇA
ÇalıĢma esnasında kullanılan ve atıf yapılan tüm kaynaklar (klasik metinler ve kiĢisel
görüĢmeler hariç) Kaynakça’ya eklenir. ÇalıĢmada atıf yapılmayan eserlere Kaynakça’da
kesinlikle yer verilmez.
Kaynakça oluĢturulurken;
 Eserin son baskısına atıf yapılmasına,
 Mevcutsa makalenin sayfa numaralarını ve yer aldığı sayının cilt numarasını
eklenmesine.
 DOI numarası mevcutsa referansın en son kısmına eklenmesine, dikkat edilir.
Kaynakça iki Ģekilde oluĢturulabilir:
A) Microsoft Word’de Otomatik Olarak
1) Tez word’de yazılmaya baĢlanmadan önce, “BaĢvurular” sekmesinden “Kaynakları
Yönet” ve “Stil” kısmına gidilir. Stilden “APA Sixth Edition” seçilir.
2) “Kaynakları Yönet” kısmına tıklanır, açılan sekmede “Yeni” kısmına tıklanarak tezde
kullanılan kaynaklar tek tek eklenir.
veya;
Tezi Word’de yazarken, yapılan her alıntıdan sonra “BaĢvurular” sekmesinden “Alıntı
Ekle”ye tıklanıp “Yeni Kaynak Ekle”yi seçilir. Açılan sekmeden kullanılan kaynağa ait
bilgileri girip kaydedilir. Bu Ģekilde kaynaklar kullandıkça sisteme girmiĢ olunacaktır.
3) Tez bittikten sonra, “BaĢvurular”dan “Kaynakça” => “Kaynakça Ekle”ye
tıklandığında, alıntı yapılan kaynaklar uygun stilde belgenin sonuna eklenecektir.

B) Manuel Olarak
Kaynaklar yazarların soyadına göre alfabetik olarak sıralanır. Eğer yazar adı yoksa eser
adı esas alınır. Bir yazarın birden çok eseri kullanılmıĢsa kaynaklar kronolojik sırayla yazılır.
Bir yazarın aynı yıl yayımlanmıĢ birden fazla yapıtı kullanılmıĢsa eser adlarının alfabetik
sırasına göre “2009a”, “2009b” Ģeklinde sıralanır.
1. Kitaplar
“Kaynakça”da sırasıyla yazarın soyadı, ilk adının (bazen ilk iki adının) baĢ harfleri,
(parantez içinde) yayının yılı, yapıtın adı, yayın bilgileri, noktalarla ayrılarak yazılır. Kitap
adları baĢlığın ilk harfinden sonra (özel adlar dıĢında) bütünüyle küçük ve eğik harflerle
yazılır.
a. tek yazarlı ya da editörlü kitap
Yazarın Soyadı, Yazarın Adının BaĢ Harfleri. (Yıl). Kitabın adı italik ve ilk harften
sonra (özel adlar dışında) bütünüyle küçük şekilde. Baskı Yeri: Yayınevi.
Editörün Soyadı, Editörün Adının BaĢ Harfleri. (Ed.). (Yıl). Kitabın adı italik ve ilk
harften sonra (özel adlar dışında) bütünüyle küçük şekilde. Baskı Yeri: Yayınevi.
b. iki ya da daha fazla yazarlı ya da editörlü kitap
Ġlk Yazarın Soyadı, Ġlk Yazarın Adının BaĢ Harfleri. ve Ġkinci Yazarın Soyadı, Ġkinci
Yazarın Adının BaĢ Harfleri. (Yıl). Kitabın adı italik ve ilk harften sonra (özel adlar dışında)
bütünüyle küçük şekilde. Yer: Yayınevi.
Ġlk Yazarın Soyadı, Ġlk Yazarın Adının BaĢ Harfleri., Ġkinci Yazarın Soyadı, Ġkinci
Yazarın Adının BaĢ Harfleri. ve Üçüncü Yazarın Soyadı, Üçüncü Yazarın Adının BaĢ
Harfleri. (Yıl). Kitabın adı italik ve ilk harften sonra (özel adlar dışında) bütünüyle küçük
şekilde. Yer: Yayınevi.
c. gözden geçirilmiĢ ya da geniĢletilmiĢ baskılar
Yazarın Soyadı, Yazarın Adının BaĢ Harfleri. (Yıl). Kitabın adı italik ve ilk harften
sonra (özel adlar dışında) bütünüyle küçük şekilde (Gözden geçirilmiş/genişletilmiş x. baskı).
Baskı Yeri: Yayınevi.
ç. yazarı belirsiz kitaplar
Kitabın adı italik ve ilk harften sonra (özel adlar dışında) bütünüyle küçük şekilde.
(Yıl). Yer: Yayınevi.
d. iki ya da daha fazla ciltten oluĢan kitaplar
Yazarın Soyadı, Yazarın Adının BaĢ Harfleri. (Yıl). Kitabın adı italik ve ilk harften
sonra (özel adlar dışında) bütünüyle küçük şekilde (x. cilt). Baskı Yeri: Yayınevi.
e. çeviri kitaplar
Yazarın Soyadı, Yazarın Adının BaĢ Harfleri. (Yıl). Kitabın adı italik ve ilk harften
sonra (özel adlar dışında) bütünüyle küçük şekilde. (Çevirmenin Adının Ġlk Harfleri.
Çevirmenin Soyadı, Çev.) Baskı Yeri: Yayınevi.
f. derlenmiĢ bir kitaptaki yazı
Yazarın Soyadı, Yazarın Adının BaĢ Harfleri. (Yıl). Yazının baĢlığı. Kitabın adı italik
ve ilk harften sonra (özel adlar dışında) bütünüyle küçük şekilde (ss. sayfa numara aralığı).
Baskı Yeri: Yayınevi.
g. derlemede yer alan bir yazı ya da bölüm
Yazarın Soyadı, Yazarın Adının BaĢ Harfleri. (Yıl). Yazının baĢlığı. Editörün
adının/adlarının baĢ harfi. Editörün soyadı (Ed.), Kitabın adı italik ve ilk harften sonra (özel

adlar dışında) bütünüyle küçük şekilde (ss. sayfa numara aralığı). Baskı Yeri: Yayınevi.
ğ. baĢvuru kitaplarındaki bölüm ya da yazı
Yazarın Soyadı, Yazarın Adının BaĢ Harfleri. (Yıl). Yazının baĢlığı. Kitabın adı italik
ve ilk harften sonra (özel adlar dışında) bütünüyle küçük şekilde (ss. sayfa numara aralığı).
Baskı Yeri: Yayınevi.
2. Makaleler
Dergi Makaleleri için:
Yazarın Soyadı, Yazarın Adının BaĢ Harfleri. (Yıl, varsa ay). Makalenin adı yalnızca
ilk kelimenin ilk harfi büyük, geri kalanlar özel isim değilse küçük Ģekilde. Derginin Adı
İtalik ve Her Kelimenin İlk Harfi Büyük Şekilde, Cilt İtalik Şekilde(Sayı), Sayfa Numara
Aralığı. doi: xxxxxx
3. Diğer Kaynaklar
a. film
Yönetmenin Soyadı, Yönetmenin Adının BaĢ Harfleri. (Yönetmen). (Yıl). Filmin adı
italik şekilde. Prodüksiyon Ģehri: Prodüksiyon Ģirketi ismi.
b. internet kaynakları
Yazarın Soyadı, Yazarın Adının BaĢ Harfleri. (Yazının yayım tarihi). Yazının adı italik
olarak, yalnızca ilk kelimenin ilk harfi büyük, geri kalanlar özel isim değilse küçük şekilde.
EriĢim tarihi: Gün Ay Yıl, yazının linki.
c. yayımlanmamıĢ yüksek lisans/doktora/uzmanlık tezleri
Yazarın Soyadı, Yazarın Adının BaĢ Harfleri. (Yıl). Tezin adı italik olarak, yalnızca ilk
kelimenin ilk harfi büyük, geri kalanlar özel isim değilse küçük şekilde (YayımlanmamıĢ
Yüksek Lisans/Doktora/Uzmanlık Tezi). Kurumun Adı, Kurumun Yeri.
EKLER
ÇalıĢmada kullanılan ölçekler, soru listeleri vb. araçlar, ilgili kurumlardan alınmıĢ izin
yazıları, faydalı olduğu düĢünülen ve A4 boyutunda verilmesi lazım gelen fotoğraflar,
resimler vb. bu kısma ek olarak eklenir. Ekler, tezde bahisleri geçtiği sıra gözetilerek sırasıyla
Ek-1, Ek-2, Ek-3… diye, her ek en az 1 sayfa olacak Ģekilde sıralanır.
DOĞRULUK BEYANI
Ek-7E’de yer alan doğruluk beyanının yazar tarafından doldurulup imzalanması
gerekmektedir.

TEZ HAZIRLAMADA DĠKKAT EDĠLECEK HUSUSLAR
Ara BaĢlıklar
BaĢlıklandırma yöntemi olarak ondalık sistem veya harf sistemi kullanılabilir.
AraĢtırmacılar, çalıĢmalarının niteliği doğrultusunda uygun gördüğü baĢlıklandırma
yöntemini seçebilir. Uygun görürlerse baĢlıklarında numaralandırma yapmayabilirler.
BaĢlıklar yazılırken aĢağıdaki formata göre düzenlenmeleri gerekmektedir.
1.Düzey: OrtalanmıĢ, Kalın, BaĢ Harfleri Büyük Geri Kalanı Küçük
2.Düzey: Sola yaslanmıĢ, Kalın, BaĢ Harfleri Büyük Geri Kalanı Küçük

3.Düzey: Bir tab içeride, Kalın, BaĢlığın yalnızca ilk harfi büyük geri kalanı
küçük, sonunda nokta var.
4.Düzey: Bir tab içeride, Kalın, İtalik, Başlığın yalnızca ilk harfi büyük geri kalanı
küçük, sonunda nokta var.
5.Düzey: Bir paragraf içeride, İtalik, Başlığın yalnızca ilk harfi büyük geri kalanı
küçük, sonunda nokta var.
Atıflar (Yazı Yazılırken Yapılan Referanslar)
Metin içinde atıf farklı Ģekillerde yapılabilir:
1) Walsh (1998) aile yılmazlığını, ailenin baĢa çıkma ve fonksiyonel bir birlik olarak
aktarmaktadır (s. 108).
2) ĠliĢki içerisinde özgünlük, dürüstlük, kiĢinin tam olarak kendisini açmasıdır (Lopez
ve Rice, 2006, ss. 13-14).
3) Kessler’in 2003’te yaptığı çalıĢmaya göre ise ruh sağlığını güvence altına alan en
önemli etken sıcak bir aile ortamıdır (s. 146).
Metin içi atıflarda yazarların adları ve eserin yayım yılıyla beraber, atıf yapılan kısmın
alındığı sayfa numarasının da yazılması gerekmektedir. Gerek paraphrase (yazarın
dillendirdiği görüĢü kendi cümlelerinizle tekrar yazmak), gerekse doğrudan alıntıda (yazarın
cümlelerini tırnak içinde veya blok alıntıyla aynen aktarmak) sayfa numaralarının da parantez
içinde verilmesi lazımdır. Eğer kaynak sayfalardan oluĢmuyorsa (örneğin internetten alınan
bir yazıysa), atıf yapılan kısmın kaçıncı paragrafta yer aldığı (Yazar, Yıl, para. x) Ģeklinde
belirtilmeli, x yerine paragrafın metindeki sırası yazılmalıdır.
Atıfın cinsi

Metinde
esere
yapılan ilk
atıf

Metinde
aynı esere
yapılan
diğer atıflar

Parantez
formatında
metinde esere
yapılan ilk atıf

Parantez
formatında
metinde aynı esere
yapılan diğer
atıflar

Bir yazarlı

Walker (2007)

Walker (2007)

(Walker, 2007, s. (Walker, 2007, s. 9)
9)

Ġki yazarlı

Walker ve Allen
(2004)

Walker ve Allen
(2004)

(Walker & Allen, (Walker & Allen, 2004,
2004, s. 15)
s. 15)

Üç yazarlı

Bradley,
Ramirez, ve
Soo (1999)

Bradley vd.
(1999)

(Bradley,
(Bradley vd., 1999, s.
Ramirez, & Soo,
27)
1999. s. 27)

Dört yazarlı

Bradley,
Ramirez, Soo,
ve Walsh (2006)

Bradley vd. (2006) (Bradley,
(Bradley vd., 2006, ss.
Ramirez, Soo, &
16-17)
Walsh, 2006, ss.
16-17)

BeĢ yazarlı

Walker, Allen,
Walker vd. (2008)
Bradley,
Ramirez, and Soo
(2008)
Wasserstein
Wasserstein vd.
vd. (2005)
(2005)

(Walker, Allen,
Bradley,
Ramirez, & Soo,
2008, s. 4)
(Wasserstein
vd., 2005, s. 3)

(Walker vd., 2008, s. 4)

Yazar grupları
(kısaltmayla
anlaĢılan)

Aile ve Sosyal
Politikalar
Bakanlığı
(ASPB, 2003)

ASPB (2003)

(Aile ve Sosyal
Politikalar
Bakanlığı
[ASPB], 2003,
s. 5)

(ASPB, 2003, s. 5)

Yazar grupları
(kısaltmasız)

Ankara
Üniversitesi
(2005)

Ankara
Üniversitesi
(2005)

(Ankara
Üniversitesi,
2005, s. 23)

(Ankara Üniversitesi,
2005, s. 23)

Altı veya daha
fazla yazarlı

(Wasserstein vd.,
2005, s. 3)

Aynı parantez içinde birden fazla esere atıf yapılıyorsa, kaynakçada önce yazılacak olan
ilk olarak yazılır.
Aynı yazara ait iki ya da daha fazla esere gönderme yapılıyorsa yayın yılına alfabetik
sırayı izleyen harfler eklenir: Örneğin: (Cemil Meriç, 2000a); (Cemil Meriç, 2000b).
Bunlardan ilki, kaynakçada yer alan Bu Ülke adlı kitaba, ikincisi ise Kültürden İrfana kitabına
gönderme yapar.
Eserin yazarı belirtilmemiĢse alıntı yaparken eserin adının ilk birkaç sözcüğü
kullanılır. Bu tür bir yapıta gönderme yapılırken kitabın adı eğik (italik) olarak yazılır ve
ardından tarih belirtilir:
Diğer bir kaynakta (Aile Eğitim Rehberi, 2008) belirtildiği gibi... (s. 38)
Aile Eğitim Rehberi’nde (2008) belirtildiği gibi... (s. 38)
Eğer aynı soyadına sahip birden fazla yazara gönderme yapılıyorsa eserlerin yayın
yılları farklı olsa bile, cümle içinde yazarların adları da belirtilmelidir. Örneğin: Turan Yay
(1993); Gülsün Yay (2012).
KiĢisel görüĢmeler metinde belirtilmeli ama kaynakçada yer almamalıdır. Örneğin:
(Hikmet Öğüt, kiĢisel görüĢme, Aralık 2000).
ÇalıĢmalarda birincil kaynaklara ulaĢmak esastır, ama bazı güçlükler nedeniyle
ulaĢılamamıĢsa, göndermede alıntılanan ya da aktarılan kaynak belirtilir. Örneğin: (alıntılayan
Özcan, 2001, s. 210); (aktaran Smith, 2012b, ss. 45-52). Alıntılanan ya da aktarılan yapıttaki
kaynak bilgilerine yer verilmez.
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“……………………” baĢlığında hazırlamıĢ olduğum, uzmanlık tezindeki bütün
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