
ÖDEV YAZIM KURALLARI 
 

1. Hazırlanan ödev en az 5000 kelime, en çok 7500 kelimeden oluşmalıdır.  
2. Ödev metinleri, Times New Roman, 11 punto, 1,5 satır aralıklı ve iki yana yaslı hazırlanmalı, 

paragraflardan sonra 6 nk boşluk bırakılmalı, sayfa boşlukları üstten 2,5 cm, alttan 2,5 cm, 
soldan 2 cm ve sağdan 2 cm olacak şekilde ayarlanmalıdır. 

3. Ödev başlığı 18 punto, koyu, büyük harf, ortaya hizalı   
4. Ödevi hazırlayanların adları 14 punto, adları küçük, soyadları büyük harf, sağa yaslı,  
5. Ana başlıklar 14 punto, koyu, sola yaslı ve küçük harf,   
6. İkinci başlıklar 12 punto, koyu, sola yaslı ve küçük harf,   
7. Üçüncü başlıklar 11 punto, koyu, italik, sola yaslı ve küçük harf,   
8. Dördüncü başlıklar 11 punto, italik, sola yaslı ve küçük harf,   
9. Kaynakça 11 punto ve iki yana yaslı kullanılmalıdır.   
10. İmlâ kurallarına uygunluk kontrol edilmelidir.   
11. Kısaltmalar ilk gösterildiği zaman; açık yazılıp, kısa biçimi parantez içinde verilmelidir. Daha 

sonraki  gösterimlerde kısa hali ile verilmelidir.   
12. Sözcükler belirli bir kişiyi, kurumu, ülkeyi vb. kastetmediği sürece küçük harf ile 

başlamalıdır.   
13. Tablo ve şekil numarasından sonra nokta konulup tablo ve şekil başlığı verilmelidir. 

Başlıkların ilk sözcükleri büyük harflerle başlamalıdır. Eğer tablo veya şekil başka bir 
eserden alınmışsa, kaynak italik olarak küçük punto ile atıf kurallarına uygun biçimde tablo 
veya şeklin altında yer almalıdır.   

14. Metin içinde, üç satırı geçmeyen doğrudan alıntılarda “çift tırnak” kullanılmalıdır. Metinde 
doğrudan alıntılar dışında çift tırnak kullanılmamalıdır.   

15. Bir kaynaktan uzun (üç satırı geçen) alıntı yapıldığında, sağ ve soldan girintili (0,5 cm) ve 10 
punto ile yazılmalıdır (tırnaksız). Alıntının sonunda, aktarılan kaynak sayfa numarası ile 
birlikte parantez içinde verilmelidir.   

16. Metin içindeki özel terim ve tabirler ‘tek tırnak’ içinde gösterilmelidir. Özel isim değilse 
tırnağın içindeki kelimeler küçük harflerle yazılmalıdır. Vurgulanmak istenen kelime veya 
ifadeler için (altı çizili ya da koyu yerine) tek tırnak veya italik tercih edilmelidir.   

17. Metnin içindeki yabancı kelimeler italik yazılmalıdır. Türkçe bir terim ya da tabirin yabancı 
dildeki karşılığı da verilecekse parantez içinde italik yazılmalıdır.   

18. Metin içinde numaralandırma yapılırken inci/üncü/uncu ekleri yerine nokta tercih 
edilmelidir. 

19. Yüzde kelimesi yazmak yerine % işareti kullanılmalıdır.  
20. Bir alıntı başka bir alıntının içinden yapıldıysa ‘aktaran’ ifadesiyle atıf verilmelidir. 
21. İşaret ya da numara ile maddeler alt alta sıralanırken ilk kelimeler büyük harf ile 

başlamalıdır. 
22. bkz. ve vd. gibi kısaltmalar küçük harfle yazılmalıdır.   

ATIF KURALLARI 

Atıf gösterimlerinde APA stili kullanılmalıdır. Metin içindeki her gönderme kaynakçada 
mutlaka yer almalıdır. Metin içinde gönderme yapılmayan eserlere kaynakçada yer 
verilmemelidir. Metinde söz edilen kişi ve kuramcıların adları ilk geçtikleri yerde ilk ad ve 
soyadı ile birlikte verilmeli, daha sonra sadece soyadı kullanılmalıdır.   



Metin içindeki atıflar, parantez içinde (yazarın/yazarların soyadı, kaynağın basım yılı: ilgili 
sayfa numarası sırasını izleyerek) verilmeli ve yararlanılan kaynakları eksiksiz ve tam 
künyesiyle içeren Kaynakça listesi, metin sonunda, atıf sistemine uygun olarak 
gösterilmelidir. Niteliğine göre, kaynağın metin içindeki atıflarda ve kaynakçadaki yazılış 
biçimlerinin bazıları aşağıda gösterilmiştir:  

Tek yazarlı kitaplar ve makaleler:  

Metin İçinde: (Aslan, 2005: 56)  

Kaynakçada: Aslan, O. E. (2005). Kamu personel rejimi: statü hukukundan esnekliğe. Ankara: 
TODAİE Yayınları.  

Metin İçinde: (Sezen, 2011: 325)  

Kaynakçada: Sezen, S. (2011). International versus domestic explanations of administrative 
reforms: the case of Turkey. International Review of Administrative Sciences, 77(2), 322-346. 

İki yazarlı kitaplar ve makaleler:  

Metin içinde: (Gintis & Bowles, 1996: 12)  

Kaynakçada: Bowles, S., & Gintis, H. (1996). Demokrasi ve kapitalizm. O. Akınhay (Çev.). 
İstanbul: Ayrıntı.  

Metin içinde: (Özcan & Ağca, 2010: 24)  

Kaynakçada: Özcan, K. & Ağca, V. (2010).Yeni kamu yönetimi anlayışında postmodernizmin 
izleri. Amme İdaresi Dergisi, 43(3), 1-32.  

İkiden çok yazarlı kitaplar ve makaleler:  

Metin içinde: (Bozkurt vd., 1998: 131)  

Kaynakçada: Bozkurt, Ö., Ergun, T. & Sezen, S. (1998), Kamu yönetimi sözlüğü. Ankara: 
TODAİE Yayınları.  

Metin içinde: (Kleinrichert vd., 2012: 215)  

Kaynakçada: Kleinrichert, D., Ergul, M., Johnson, C., & Uydaci, M. (2012). Boutique hotels: 
Technology, social media and green practices. Journal of Hospitality and Tourism 
Technology, 3(3), 211-225.  

Derleme yayınlar:  

Metin içinde: (Kartal, 2011: 56)  

Kaynakçada: Kartal, F. (Ed.) (2011). Türkiye`de kamu yönetimi ve kamu politikaları, Ankara: 
TODAİE Yayınları.  

Derleme yayınlar içinde yer alan makaleler:  

Metin içinde: (Holsti, 1992: 32).  

Kaynakçada: Holsti, K. J. (1992). International theory and war in the Third World. The 
Insecurity Dilemma: National Security of Third World States Boulder, CO: Lynne Rienner. 

Yazarsız/kolektif yayınlar:  

Metin içinde: (TODAİE, 1991: 101)  



Kaynakçada: TODAİE, K. Y. A., & Rapor, G. (1991). Yayın No: 238. DİE Matbaası, Ankara. 

İkincil kaynaktan yapılan alıntılar:  

Metin içinde: (Kaufaman, 1984: 361 aktaran; Şahin, 2007: 52)  

Kaynakçada: Şahin, Y. E. (2007). Kamu yönetimi disiplininin kamusallık ve karlılık karşıtlığı 
açısından çözümlenmesi. Ş. Aksoy & Y. Üstüner (Ed.). Kamu yönetimi yöntem ve sorunlar. 
Ankara: Nobel Yayın Dağıtım,49-63.  

Elektronik ortamdan yapılan atıflar:  

a) Alıntı bir yazarın eserinden yapılmış ise, metin içindeki atıflar yazılı kaynaklardaki yöntemle 
yapılmalı; kaynakçada ise, yazar/yazarların soyadı, adı, yayın ya da gözden geçirilme tarihi, 
belgenin tam adı, parantez içinde eksiksiz http ya da ftp adresi ile belgeye ulaşma tarihi, 
aşağıdaki örneğine uygun olarak verilmelidir.  

Metin içinde: (Chhotray & Stoker, 2009)  

Kaynakçada: Chhotray, V. & Stoker, G. (2009), Governance: from theory to practice, 
https://link.springer.com/chapter/10.1057/9780230583344_10#page-1 (06.04.2017).  

b) Alıntı doğrudan bir siteden yapılmışsa, metin içindeki atıflarda web sitesinin genel adresi 
ve siteye ulaşma yılı parantez içinde verilmelidir. Kaynakçada ise alt adresleri de kapsayan 
web adresi, siteye ulaşma tarihi (gün, ay ve yıl) ile birlikte ayraç içinde verilmelidir.  

Metin içinde: (data.worldbank.org, 2017) 

Kaynakçada:http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=2&type=metadata&s
eries=SI.POV.NAHC (30.05.2017) Atıflar dışındaki açıklamalar, dipnot biçiminde ilgili sayfa 
altında belirtilmelidir.  

 


