
Tam Metin Hazırlama Kuralları: 
Aşağıda açıklanan tam metin hazırlama kurallarına uymayan metinler ile programda yer aldığı halde yapılmayan 
sunumların metinleri yayımlanmayacaktır.  

Sunumlarının tam metinlerinin Sempozyum Kitabında yayımlanmasını isteyen katılımcılar Microsoft Word programı 
ile hazırlanmış metni 15 Kasım 2008 tarihine kadar hem elektronik posta (sempozyum2008@matder.org.tr) ile 
yollamak hem de sempozyum esnasında ilgili kişiye cd ile teslim etmekle yükümlüdür. 

Yazım Esasları 

Tam metinlerde Kongre kurulları tarafından düzeltme yapılmayacaktır. Yazım ve anlam hatalarından yazarlar 
sorumludur.  

Metinlerin, aşağıda belirtilen kurallara uygun olarak ve hazırlanması gereklidir.  

Metinler, Windows için MS Word programı kullanarak hazırlanmalıdır. Program; yazı karakteri Times New Roman, 
satır aralığı 1 satır, sayfa boyutu A4 (210X290 mm.) ve kenar boşlukları tüm kenarlar için 2,5 cm olacak biçimde 
ayarlanmalıdır.  

Metin 11 punto ile iki yana dayalı olarak yazılmalı, paragraflar arasında 6 pt. boşluk bırakılmalıdır. Paragraflarda 
satır başları girintili olmamalıdır.  

Yazım Kuralları 

Metin hazırlanırken sitiller kullanılmamalı, tüm metin ve başlıklar ‘normal’ stil kullanılarak hazırlanmalıdır.  

Başlık ve Yazar(lar)ın Adı 

Konu başlığı sözcük baş harfleri büyük, 14 punto, koyu olarak ve satır ortalanarak yazılmalıdır. En fazla 12 
sözcükten oluşmalı, kısa ve konu hakkında bilgi verici olmalıdır. Yazı karakteri Times New Roman, satır aralığı 1 
satır, paragraflar boşluğu önce ve sonra 6 pt. olarak ayarlanmalıdır  

Yazar(lar)ın Adı SOYADI ve Kurum ad(lar)ı 11 punto koyu-italik olarak ve satır ortalanarak yazılmalıdır. Akademik 
unvanlar yazılmamalıdır. Çok yazarlı metinlerde, yazarların farklı kurumlarda veya aynı kurumun farklı birimlerinde 
görev yapmaları durumunda, kurum adları numaralandırılarak alt alta yazılmalıdır. Kurum numaraları yazarların 
soyadlarında üst im olarak yer almalıdır. Kurum bir üniversite olduğunda, üniversite, fakülte ve bölüm adları 
belirtilmelidir. Yazı karakteri Times New Roman, satır aralığı 1 satır, paragraflar boşluğu olmamalıdır. 

Yazarların iletişim adresleri ya da elektronik posta adresleri metnin en sonunda İletişim Bilgileri başlığı altında 
verilmelidir. 

Öz 

Her tam metnin başında öz olmalıdır. Öz, 10 yazı büyüklüğünde ve 150 sözcüğü geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. 
Ayrıca öz, yalnızca yazının amacını açıklamakla yetinmemeli, konuya hakim olmalı, kısa yazılmalı ve makalenin 
önemli noktalarını vurgulamalıdır. ‘ÖZ’ başlığı bulunmamalıdır. 

Bölümler ve Alt Bölümler 

Bölüm başlıkları büyük harfle, alt başlıklar küçük harfle, yazı büyüklüğü 12 olacak şekilde ve koyu olarak 
yazılmalıdır. Ana Bölümler, birbirini izleyecek şekilde numaralandırılmalıdır.Örnek: 1. GİRİŞ; 2. YÖNTEM......; ve alt 
bölümler 2.1.Araştırma Grubu .... şeklinde ilgili bölümün numarasından sonra birbirini izleyecek şekilde 
numaralandırılmalıdır. Derleme ve düşünce yazıları için metnin gereklirdiği başlıklar yine belirtilen kurallara uygun 
olarak ayarlanmalıdır. Hiçbir başlık için farklı yazı stilleri kullanılmamalıdır.  

Dipnotlar 

Dipnot kullanılmamalıdır. 

Şekiller ve Tablolar 

Şekil yazısı alta, Tablo yazısı üste gelecek şekilde yazılmalı ve içeriği Şekil/Tablo numarasından sonra şekil/tablo 
adı olarak açıklanmalıdır. Tablo/ şekil adları yazı büyüklüğü 11, yazı tipi Times New Roman, ortalı, paragraf 
boşluğu önce ve sonra 6 pt, tek satır aralığı olacak şekilde yazılmalıdır. Şekiller/Tablolar metin içinde numarasıyla 
(ör. Şekil/Tablo 3’de de görüldüğü gibi ...) verilmelidir. Tabloların ve şekillerin büyüklüğü marjinleri aşmayacak 
şekilde ayarlanmasına dikkat edilmelidir. Tablolar ve şekiller sayfa ortalanacak şekilde yerleştirilmelidir.  

Kaynakların Belirtilmesi 

(Kaynakların Belirlenmesi bölümü, Abant İzzet Baysal Üniversitesi 8.Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik 
Eğitimi Kongresi web sitesinden http://www.fenmat.ibu.edu.tr/tmhk.html alınmıştır) 



Yeni bir sayfadan başlamalıdır. Metin içinde belirtilen tüm kaynaklar ‘Kaynaklar’ listesi içinde yer almalıdır. Metin 
içinde kaynağın belirlenmesi dipnot şeklinde değil, yazarın soyadı, yayın tarihi, doğrudan aktarmalarda sayfa 
numarası verilerek yapılmalıdır. Örnekler: Güneş, (2005) …, Güneş’e (2005) göre …, Gysbergs ve Henderson 
(1997) …, Gysbergs ve Henderson’ a (1997) göre … Kavcar, Oguzkan ve Sever (2004)… Yazar sayısı 3 ile 5 
arasında ise, metin içinde geçtiği yerde yukarıda olduğu gibi verilir, daha sonra ise Kavcar ve arkadaşları (2005) … 
olarak verilmelidir. Yazar sayısı 6 veya daha fazla ise metin içinde ilk geçtiği yerden itibaren  Kavcar ve arkadaşları 
(2005) olarak verilmelidir. cümle sonunda, parantez içinde birden fazla esere atıfta bulunuluyor ise, kaynaklar yayın 
tarihi sırası ile verilmelidir. Paragraf sonunda kaynaklar, parantez içinde yazar soyadı ve yayın tarihi ile verilmelidir 
(Yalın, 2004). Kaynaklar bölümünde kaynaklar alfabetik sıra ile verilmelidir. Birden fazla yazarlı Türkçe ve yabancı 
kaynaklar için son yazarın soyadından önce ‘ve’ işareti kullanılmalıdır.  

Kitaplar 

 Küçükahmet, L. (2002).  Öğretimde Planlama ve Değerlendirme (Gözden geçirilmiş 13. baskı) Ankara:  Nobel 
yayınları  

Dergiler  

Bacanlı, H. (2001). Eş Tercihleri Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi.  Cilt: 2, Sayı:  15. (7-16)  

Tezler  

Ataman, A.G. (1976).  Üstün Zekalı Öğrencilerin Eğitsel Sorunları: Ankara Fen Lisesinde Bir 
Araştırma.Yayınlanmamış Doktora Tezi. Ankara: A.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü.  

Bildiriler  

Akkoyun, F. ve Bacanlı, H.  (1988).  ACL-Sıfat Tarama Listesi’nin Türkçe ye Uyarlaması: TA Ego Durumları 
Ölçekleri İle Bir Çalışma.  V. Ulusal Psikoloji Kongresine Sunulmuş bildiri.  

Editörlü kitaplar  

Güçlü, N., (2000). İletişim.  ( Ed: R. Yağbasan ) Sınıf Yönetimi. Ankara: Nobel yayınları.  

El Kitapları  

Özgüven, İ.E. (1992).  HKE Hacettepe Kişilik Envanteri El Kitabı.( İkinci revizyon) Ankara: Odak Ofset.  

Çeviri kitaplar  

Hellman, H. (2001).  Büyük Çekişmeler: Bilim Tarihinden Seçilmiş On Tartışma. (Çev.Füsun Baytok) Ankara: 
 Tubitak.  

Anonim  

The Chicago manual of style: fourteenth edition. (1993). Chicago: The Unıversity of Chicago Press.  

Gazete Makalesi  

Ekşi, O. (2002, 23, 03).  İstenen Bu Muydu ?  Hürriyet  Gazetesi. 21.  

Kurum yayınları  

Devlet Planlama Teşkilatı. (2000).  Uzun Vadeli Strateji ve Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı 2001-2005. Ankara: 
 DPT.  

WEB Sitesine Atıfta Bulunma  

Bir Web sitesinin tümüne (sitedeki belli bir sayfaya değil) atıfta bulunmak için, sitenin adresini vermek yeterli 
olacaktır.  Örneğin,  

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği  

(http://www.pdr.org.tr).  

Bir Web Sitesindeki Belirli Bir Sayfaya Atıfta Bulunma  

Duyuru  

Children’s Defense Fund. (25 Şubat. 2000). Urge Congress to Support Increase Investments in Child Care, Head 
Start and After-School in the FY2001 Budget [ Duyuru]. Washington, DC: Autor. Internet’ten 13 Mart 2000’de elde 
edilmiştir: http://www.childrensdefense.org/takeaction/childcare.html  

Özet  

Irak, M. (1998). Uyku ve bilgi işleme süreçleri.  Türk Psikoloji Yazıları, 1 (1), 17-30. Internet’ten 08 Ocak 2000’de 
elde edilmiştir: http://www.psikolog.org.tr/tpy/1/metehan.htm  



Bir Web sitesinde belirli bir sayfa  

Türk Psikologlar Derneği Deprem Özel Çalışma Grubu Basın Bildirisi: Deprem Bölgesi Eğitim Öğretim Yılına Hazır 
mı ? (22 Eylül, 1999) Ankara: Türk Psikologlar Derneği. Internet’ten 08 Ocak 2000’de elde edilmiştir. 
http://www.psikolog.org.tr/deprem/basinbildiri5.htm  

Elektronik dergiler  

VandenBos, G., Knapp,S.,&Doe, J.(2001). Role of reference elements in the selection of resources by psychology 
undergraduates [Electronic version].Journal of Bibliographic Research, 5, 117-123.  

Elektronik Veritabanlarından Alınan Makale ve Özetlere Atıfta Bulunma  

Elektronik veri tabanları için tarih (CD-ROM’lar için belirtilmez), kaynak (örn.,SSCI, ERIC) ve veritabanının adı ile 
diğer ek bilgiler (madde numarası gibi) belirtilmelidir.  Web kaynakları için ise, o veritabanına giriş sayfasının adresi 
(URL) verilmelidir. (örnek., http://www.ebscho.com).  

Örnekler  

1) Saracho, O, N.(1999). A Factor analysis of preschool children’s play strategies and cognitive style. Educational 
Psychology, 19 (2), pp 165+ Internet’ten 08 Ocak 2000’ de EBSCO veritabanından (Academic Search Elite) 
alınmıştır: http://www.ebsco.com  

2) EBSCO web sitesi Academic Search Elite, Business Search Elite, ERIC gibi onlarca veritabanını bünyesinde 
bulundurmaktadır.  Bu nedenle atıfta bulunurken EBSCO web sitesinden alındığı ifadesine ek olarak ilgili 
veritabanının adı da (yukarıdaki örnekte Academic Search Elite) belirtilmelidir  

 

Örnek Metin: 

Makale Adı 
Yazar Adı SOYADI1, Yazar Adı SOYADI2 

1Birinci Yazar Kurumu 
2İkinci Yazar Kurumu 

Öz çalışmanın amacını açıklamakla yetinmemeli, konuya hakim olmalı, kısa yazılmalı ve makalenin önemli 
noktalarını vurgulamalıdır. Yazı tipi Times New Roman, yazı büyüklüğü 10, satır aralığı1, paragraf boşluğu önce ve 
sonra 6pt. olmalıdır. 

1. GİRİŞ 
Metin buraya yazılmalıdır. 

2. YÖNTEM 
Metin buraya yazılmalıdır. 

2.1. Araştırma Grubu 
2.2. ... 
3. .. 

 
Şekil 1: Örnek şekil formatı 

4. .. 
Tablo1: Örnek tablo formatı 

    
    

5. KAYNAKÇA  


