Ün vers te Öğrenc ler n n Algılanan Stres Düzeyler n n
Çeş tl Değ şkenler Açısından İncelenmes
Levent BAYRAM*
Özge Den z YÜCELOĞLU KESKİN **
Den z GÜNAY DEREBAŞI***
Öz
Bu araştırmanın amacı ün vers te öğrenc ler n n algılanan stres düzeyler n
bazı değ şkenlerle l şk ler yönünden ele almaktır. Araştırma grubu Ondokuz Mayıs
Ün vers tes 'n n farklı fakülteler nde eğ t m görmekte olan öğrenc lerden rastgele
örneklem yoluyla seç lm şt r. Araştırmaya 68 kadın, 82 erkek olmak üzere 150
öğrenc katılmıştır. Katılımcılara K ş sel b lg Formu ve Algılan Stres Ölçeğ (Cohen
ve ark., 1983) uygulandı. Ver ler n n anal z ne SPSS for W ndows Release 17.00
paket programında Mann Wh tney U test ve Kruskal Wall s test le bakılmış,
Spearman's Rho korelasyon anal z kullanılmıştır. Sonuçlara göre öğrenc ler n stres
düzeyler yüksekt r. Algılanan stres le yaş, c ns yet veya gel r kaynağı le arasında
b r l şk bulunmadığını, ancak gel r düzey le l şk l olduğunu gösterm şt r.
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Invest gat on of Perce ved Stress Levels of Unıvers ty
Students n terms of Var ous Var ables
Abstract
The object ve of th s study was to analyze the perce ved stress levels of
un vers ty students n terms of the r assoc at ons w th some var ables. The research
group was randomly selected from students study ng at d fferent facult es of
Ondokuz Mayıs Un vers ty. The sample cons sted of 150 (68 female and 82 male)
students. To collect data; Personal Informat on Form and Perce ved Stress Scale
(Cohen et al., 1983) were used. Stat st cal analys s of the data was conducted by
Mann Wh tney U test, Kruskal Wall s test and Spearman's rho correlat on
analys s n SPSS for W ndows Release 17.00 package program. The results showed
that students' stress levels were h gh. No assoc at on was found between perce ved
stress and age, gender or ncome source. On the other hand, pos t ve correlat on was
found between perce ved stress and ncome.
Keywords: Stress, Perce ved Stress, Gender, Income
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Grş
Ün vers te öğrenc l ğ kavramının b r toplum ç n önem çok
büyüktür. Ün vers te düzey nde eğ t m ne devam eden b reyler toplumda söz
sah b olmaya, saygın b r yer ed nmeye, o toplumun lerley ş nde rol almaya
aday olmuş k ş lerd r. Kend s n n ve ç nde bulunduğu toplumun geleceğ n
b ç mlend reb lecek n tel klere ulaşma yolunda çaba harcarken, toplumun en
d nam k, en çeş tl ve değ ş me açık sosyokültürel yapısını oluştururlar. Her
b r farklı coğraf , kültürel, ekonom k ve a lev şartlarda yet şt ğ , farklı
dealler gel şt rd ğ gerçeğ nden hareketle, hayata bakış açıları, olaylardan ve
çevreden etk lenme düzeyler de buna bağlı olarak gen ş b r aralıkta
farklılıklar göstermekted r. Ün vers te öğrenc ler n n her b r b r yandan
kend s n d ğer nden ayıran b reysel özell klere sah pken, b r yandan da
büyük çoğunluğunu ç ne alab lecek b r takım karakter st k davranış, duygu
ve algısal benzerl kler göster rler. Benzer durum ve olgulardan etk len p,
benzer duygusal yüklenmelere maruz kalab l rler.
Ün vers te yılları ergenl ğ n son dönemler n kapsamakta ve buna
bağlı olarak da öğrenc ler bazı sorunlarla baş etmek zorunda kalmaktadırlar.
B rey gençl k dönem nde sosyal ve f z ksel olarak yaşadığı değ ş kl klerden
dolayı duygusal, davranışsal, c nsel, ekonom k, akadem k ve toplumsal
olarak b rçok çatışmayı yaşarken, b r yandan da ps kososyal ve c nsel
olgunlukla b rl kte k ml k bulma çabalarına g r ş r. Bu dönemdek ün vers te
gençl ğ n n ruhsal sağlığı da toplum sağlığı b leşenler ç nde öneml b r yere
sah pt r (Bayhan, 2003; Özkürkçüg l, 1999).
Gel ş mler le lg l görevler, a le ve akranlarla yürüttükler l şk ler,
okul ve sınavlardan oluşan sorunlar , öneml b r n n ölümü , sağlık sorunları
ve c nsell ğ lg lend ren problemler ergenler ç n stres ver c faktörlerd r .
(Oral, 1994; Kulaksızoğlu, 2001; Jose ve Hunts nger, 2005).
İnsanların çevreler le uyum sağlama sürec aralıksız devam eder .
Bu süreç b rey n dış çevres ndek f z ksel koş ullardan ya da bulunduğu
sosyal ortamdak ps koloj k koşullardan dolayı kolaylaş ab l r veya
zorlaşab l r. Uyumun zorlaştığında b rey bedensel ve ps koloj k olarak
yorulmaya baslar . Bu duruma “stres” den r (Cüceloğlu, 1998; Baltaş ve
Baltaş, 2008). Ruh B l mler Sözlüğünde , “b r organ zmanın üstes nden
gelmes gereken koşullar karş ısında verd ğ tepk durumu” olarak
tanımlanmaktadır (Erkuş, 1994).
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Stres, nsanların f z ksel ve ps koloj k y oluş larını öneml
düzeylerde etk lemekted r . Yapılan araş tırmalara göre stres , bağışıklık
s stem n n zayıflaması, kalp hastalıkları, madde kullanımı, depresyon, nt har
g b öneml ps koloj k ve f z ksel etk lere neden olmaktadır
(Greenberg,
1990; Lazarus ve Folkman , 1984). Hatay Mustafa Kemal Ün vers tes
öğrenc ler üzer nde yapılan b r araştırmada öğ renc lerde yaş am boyu s gara,
alkol ve uyuşturucu madde kullanım düzeyler d kkat çek c oranda yüksek
bulunmuştur (Turhan, İnandı, Özer, Akoğlu, 2011).
Stres, her zaman b rey ç n olumsuz olarak değerlend r lmez . Stres
koşulları, b reyler n kapas teler n engelleyeb l rken öte yandan
kapas teler n ortaya koymalarını sağlayab l r . Haf f düzeydek stres , b rey
ç n uyarıcı olab l r , onu harekete geç reb l r , b r güdülenme aracı olab l r .
Ancak stres n düzey yoğunlaş tıkça , f z ksel, ps koloj k ve davranış sal
problemler görüleb l r (Rowshan, 2000).
Materyal Metot
Bu araştırmanın amacı ün vers te öğrenc ler n n algıladığı stres
düzeyler n n ncelemekt r. Araştırmanın örneklem Ondokuz Mayıs
Ün vers tes nde; Fen Edeb yat Fakültes , Spor B l mler Fakültes , Eğ t m
Fakültes ve Mühend sl k Fakülteler nde öğren m gören 150 öğrenc den
oluşmaktadır. Araştırmada ver toplama aracı olarak Algılanan Stres Düzey
Ölçeğ ve araştırmacı tarafından oluşturulan K ş sel B lg Formu
kullanılmıştır.
Algılanan Stres ölçeğ (ASÖ) Cohen, Kamarck ve Mermelste n
(1983) tarafından gel şt r lm şt r (Cohen ve ark., 1983). Türk Toplumu'na
uyarlama çalışması 2006 yılında Yerl kaya ve arkadaşları tarafından
yapılmış olup geçerl ve güven l r bulunmuştur (cronbach alfa: 0.84)
(Yerl kaya ve İnanç, 2007). Ayrıca Esk n vd. tarafından da (2013) algılanan
stres ölçeğ n n Türkçe'ye uyarlanması, güven rl k ve geçerl k anal z
gerçekleşt r lm şt r. 14 maddeden oluşan ASÖ k ş n n hayatındak b rtakım
durumların ne derece stresl algılandığını ölçmek ç n tasarlanmıştır.
Katılımcılar her maddey “H çb r zaman (0)” lâ “Çok sık (4)” arasında
değ şen 5'l L kert t p ölçek üzer nde değerlend rmekted r. Maddelerden
olumlu fade çeren 7's tersten puanlanmaktadır. On dört maddel k uzun
formunun yanı sıra ASÖ'nün 10 ve 4 maddel k olmak üzere k formu daha
bulunmaktadır (Esk n vd., 2013).
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Ver ler n n anal z normal dağılım göster p göstermed ğ ne
Kolmogorov- Sm rnov test le bakılmış,
k l karşılaştırmalara Mann
Wh tney U test le üç veya daha yukarısındak gruplarda se Kruskal Wall s
test le bakılmış olup, Spearman's Rho kore lasyon anal z kullanılmıştır.
Anal zler b lg sayarda W ndows for SPSS Relase 17.00 paket programı le
yapılmıştır.
Bulgular
Tablo 1. Öğrenc ler n Sosyo-demograf k Özell kler ne İl şk n B lg ler
Parametre
Frequency
Percent (%)
Spor B l mler
18
12
Fakültes
Eğ t m Fakültes
25
16,7
Fen Edeb yat
33
22
Fakültes
Fakülte
Mühend sl k
24
16
Fakültes
D ğer
50
33,3
Toplam
150
100
Erkek
82
54,7
Kadın
68
45,3
C ns yet
Toplam
150
100
18-22
66
44
23-26
84
56
Yaş
Toplam
150
100
Burs
39
26
Maaş
27
18
Gel r
Kaynağı
A le
84
56
Toplam
150
100
Tablo 1'de araştırmaya katılan öğrenc ler okudukları fakülte
bazında ncelend ğ nde; Spor B l mler Fakültes % 12, Eğ t m Fakültes
16.7, Fen Edeb yat Fakültes % 22, Mühend sl k Fakültes % 16, d ğer farklı
fakülteler se % 33.3'lük b r yere sah pt r. Araştırmaya katılan kadın
öğrenc ler n oranının % 45.3, erkek öğrenc ler n oranının da % 54.7 olduğu
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görülmekted r. Yaşları bakımından öğrenc ler n % 44'ü, 18-22 yaş
grubunda; % 56'sı 23 -26 yaş grubunda yer almaktadır. Öğrenc ler n; %
26'lIk kısmı burs alarak; % 18'l k kısmı maaş le; % 56'lık kısmının da
a leden gel rler n karşılamakta oldukları saptanmıştır.
Tablo 2. Tüm Öğrenc ler n Algılanan Stres Ölçeğ Puanlarının
Ortalaması
MnParametre
N
Ort
SS
Max
Algılanan stres
150
26 -57
42,63
6,694
düzey ölçeğ
Tablo 2'de se tüm öğrenc ler n algılanan stres ölçeğ puanlarının
ortalaması, ölçekten alınan m n mum ve maks mum puanları görülmekted r.
Öğrenc ler n puan ortalaması 42.63 olarak tesp t ed lm şt r.
Tablo 3. Algılanan stres ölçeğ puanının c ns yet ve yaşa göre
karşılaştırması
Parametreler
N
M n&Max Med an Range
P
Erkek
82
26-57
44
31
0,618
C ns yet
Kadın
68
27-55
44
28
18-22
66
27-57
100
46
0,144
Yaş
23 ve
84
26-54
44,5
28
üzer
Tablo 3'de görüldüğü g b , örneklem oluşturan öğrenc ler n
algılanan stres ölçeğ puanlarının c ns yet değ şken ne göre anlamlı b r
farklılık göster p göstermed ğ n bel rlemek amacıyla gerçekleşt r len test
sonucunda, grupların Medyan puanları arasındak fark stat st ksel olarak
anlamlı bulunmamıştır (p>0.05).
Algılanan stres ölçeğ puanlarının yaş grupları değ şken ne göre
anlamlı b r farklılık göster p göstermed ğ n bel rlemek amacıyla
gerçekleşt r len Mann Wh tney test sonucunda se, Medyan puanları
arasındak fark stat st ksel olarak anlamlı bulunmamıştır (p>0.05).
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Tablo 4. Algılanan stres düzey ölçeğ puanlarının gel r düzey ve gel r
kaynağına göre karşılaştırılması
Parametreler
N
M n&Max
Med an Range
P
200-400
16
29-50
40a
21
400-600
40
27-51
44ab
24
Gel r
0,013*
Düzey
600-800
38
32-53
46b
21
(TL)
800 ve
56
26-57
44ab
31
üzer
Burs
39
32-53
44
21
Gel r
0,625
Maaş
27
30-54
44.00
24
Kaynağı
A le
84
26-57
43.50
31
Tablo 4'de görüldüğü g b , örneklem oluşturan öğrenc ler n
algılanan stres ölçeğ puanları gel r düzeyler ne göre ncelend ğ nde, gel r
düzey 200-400 TL olan öğrenc ler le 600-800 TL olan öğrenc ler arasında
stat ksel olarak anlamlı b r farklılık tesp t ed lm şt r (p<0.05). Gel r 200400 TL arasında olanların Algılan Stres Ölçeğ Puanı daha düşük
bulunmuştur.
Tartışma
Çalışmamızda ün vers te öğrenc ler n n algıladığı stres düzeyler
ncelenm şt r. Araştırmanın örneklem Ondokuz Mayıs Ün vers tes nde; Fen
Edeb yat Fakültes , Spor B l mler Fakültes , Eğ t m Fakültes ve
Mühend sl k Fakülteler nde öğren m gören 150 öğrenc den (82 erkek, 68
kadın) oluşmaktadır. Ölçek toplam 0-56 puan arasında değer almakta olup
puanın artışı algılanan stres düzey n n arttığını göstermekted r.
Çalışmamıza katılan öğrenc ler n c ns yete göre Algıladığı Stres
Ölçeğ puanları ncelend ğ nde erkek ve kadın öğrenc ler n puanları arasında
stat ksel olarak b r farklılık bulunmadığı tesp t ed lm şt r. Kadın ve erkek
öğrenc ler n Medyan puanları 44 olarak tesp t ed lm şt r. Algılanan Stres
Ölçeğ nde alınab lecek en yüksek puan 56 olduğuna göre çalışmamızdak
öğrenc ler n Ortanca puanlarının yüksek olduğunu söyleyeb l r z.
Uyan (2012) çalışmasında 9.10.11.ve 12. Sınıflarında öğren m
görmekte olan öğrenc ler algılanan stres ölçeğ puanlarına göre anlamlı b r
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farklılaşma görüldüğü ve kızların stres ölçeğ nde aldıkları puan
ortalamalarının erkekler nk nden anlamlı olarak yüksek bulmuştur.
Fırat Ün vers tes Eğ t m Fakültes nde öğren m gören öğrenc ler n %
42.6'sının yüksek düzeyde stres ya şadığı ve % 57.4'ünün orta düzeyde stres
yaşadığı ayrıca stres düzey düşük öğrenc n n olmadığı da görülmekted r.
Algılanan stres açısından kız öğrenc ler n ortalama puanı erkek öğrenc ler n
ortalama puanından daha yüksekt r. Bu bulgu c ns yet n stresle başa çıkma
st ller ve algılanan stres üzer nde anlamlı b r etk ye sah p olduğunu
göstermekted r (Savcı ve Aysan, 2014). Akpınar (2013) de öğretmen adayı
ün vers te öğrenc ler n n stres düzeyler n yüksek olarak bulmuştur.
Özyıldırım (2015), çalışmasında c ns yete göre algılanan stres düzey n
ncelend ğ nde se erkek hek mler n algılanan stres puanı düşük bulunmuş,
hek mler n stres puanı le lg l olarak yaş gruplarına göre l şk olmadığını,
ancak yapılan anal zde yaş arttıkça algılanan stres puanının anlamlı olarak
azaldığını bel rtm şt r.
Çalışmamıza katılan öğrenc ler n yaş gruplarına göre Algıladığı
Stres Ölçeğ puanları ncelend ğ nde 18-22 yaş le 23 ve üzer yaş grupları
arasında stat ksel olarak b r tesp t ed lmem şt r. Her ne kadar stat st ksel
olarak anlamlı b r fark tesp t ed lmese de 18-22 yaş grubundak öğrenc ler n
Ortanca puanları, 23 yaş ve üzer gruptan daha düşük olduğu
gözlemlenm şt r.
Farklı b r çalışmada Algılanan stres ölçeğ puanlarının öğrenc ler n
yaş değ şken ne göre farklılaştığı görülmüş olup, yaşı 16 olan öğrenc
grubunun stres ölçeğ nde aldığı puan le yaşı 15 ve altındak öğrenc
grubundan anlamlı olarak daha yüksek bulunmuştur (Uyan, 2012).
Gürel ve arkadaşları (2015) Gaz osmanpaşa Ün vers tes 'ne bağlı
N ksar Sosyal B l mler Meslek Yüksekokulu'nda eğ t m gören öğrenc ler n
c ns yet, yaş, okudukları program, sınıf, öğret m türler ayrıca; sosyal
yaşamları le lg l özell kler bakımından elde ed len sonuçlara bakıldığında
stres algılarında anlamlı b r fark bulunamamasının öğrenc ler n sosyal
yaşamla lg l özell kler n n genel anlamda b rb r ne yakın olmasından
kaynaklı olab leceğ düşünülmekted r.
Çalışmamıza katılan öğrenc ler n Algılanan Stres Ölçeğ Puanları
gel r düzeyler ne göre ncelend ğ nde, gel r düzey 200-400 TL olan
öğrenc ler le 600-800 TL olan öğrenc ler arasında stat ksel olarak anlamlı

298

KSBD, İlkbahar 2016, y. 8, s.291-302

b r farklılık tesp t ed lm şt r (p<0.05). Gel r 200-400 TL arasında olanların
Algılan Stres Ölçeğ Puanı daha düşük bulunmuştur. Gel r düzey arttıkça
Algılanan Stres düzey nde de b r artış görülmekted r.
Gel r düzey düşük öğrenc ler harcama stratej ler n kurarken
olab lecek en temk nl ve kararlı pol t kayı zlerler. Onların hayatlarında
zarur ht yaçlar dışında ekstra harcamalar söz konusu değ ld r. Gel rler n
dare etme konusunda daha profesyonel b r yaklaşım serg lerler.
Beklenmed k sonuçlarla karşılaşma olasılığı yüksek olmadığından stres
düzeyler nde de buna bağlı b r artış söz konusu değ ld r. Yüksek gel r düzey
demek, daha fazla harcama olanağına sah p olmak demekt r. Gel r düzey n n
yüksek olması se b reylerde sürdürülmes madd yata dayalı b r yaşam
tarzının ve alışkanlıkların oluşmasına neden olab l r. Bu yaşam tarzının ve
alışkanlıkların sürdürülememes düşünces b le b reyde stres neden olab l r.
Esasen madd olanaklarla stres bağlantısı, gelecek kaygısı yaşama ya da başa
geleb lecek felaketlere karşı hazırlıklı olup olmama g b durumları da ç ne
alan çok boyutlu b r l şk d r. K ş n n madd olanaklarının stres düzey n
olumlu şek lde etk lemes , harcayab leceğ daha çok parasının olması yer ne,
geleceğ n güvence altına alab leceğ ya da hayattak olumsuzluklarla başa
çıkab leceğ b r gel re sah p olmasıyla gerçekleş r. Ün vers te öğrenc s ,
mkanlarından gelecek ç n yatırım amaçlı olarak tasarruf etmek yer ne,
günün ht yaçları doğrultusunda kullanmayı terc h eden b r konumdadır. Bu
durumda öğrenc l ktek gel r düzey artışı, k ş y daha az stresl b r
yapmayab l r.
Gündoğdu (2012), Adana'da b r nc basamakta çalışan hek mler le
yaptığı b r çalışmada, gel r yüksek olan hek mler n algılanan stres puanları
düşük olduğunu b ld rm şt r .
Eğ t m, k ş lerarası l şk ler, k ml k kazanma, duygusal bağımsızlık ve
akadem k başarı g b alanlardak görevler başarmış ün vers te öğrenc ler nde
stres n orta düzeyde yan opt mum sev yede olması beklenmekted r. Ancak
a leden uzaklaşma, ekonom k sıkıntılar, k ş lerarası bozuk l şk ler,
ün vers te ortamına uyum sağlama konusunda yaşanan problemler, akadem k
başarı düşüklüğü, öğren m görülen bölüm le lg l problemler g b faktörler
ün vers te öğrenc ler n n yüksek düzeyde stres yaşamalarına neden
olmaktadır. Ayrıca yüksek not beklent s , yoğun ödevler, kısıtlı zaman,
oturulan yer n koşulları, net olmayan görevler, arkadaş ve a le l şk ler , ders
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çalışmada ver ms z ortam, yalnızlık g b konuların öğrenc ler tarafından stres
yaratıcı faktörler olarak algılandığı saptanmıştır (Ross ve ark., 1999).
Sonuç
Tüm bu bulgu ve sonuçlar ışığında, çalışmaya katılan tüm
öğrenc ler n algıladıkları stres ölçeğ puanın yüksek olduğu tesp t ed lm şt r.
Öğrenc ler n c ns yet, yaş ve gel r kaynağı açısından algıladıkları stres
düzeyler b r farklılık göstermemekted r. Ancak gel r düzeyler
le
algıladıkları stres puanları arasında stat ksel olarak b r farklılık
görülmekted r. Gel r düzey 200-400 TL olanların algılanan stres puanları,
gel r düzeyler 600-800 TL olanlardan anlamlı olarak daha düşük
bulunmuştur. Bu da öğrenc ler n bel rl b r yaşam standardını
koruyab lmeler ç n, gel r düzey n yüksek tutab lmen n yol açab leceğ stres
durumu şekl nde yorumlanab l r.
Öner ler
Stres nsanların günlük yaşamlarından başlayıp, hayatlarının uzun
yıllarını da ç ne alab lecek b r dönem boyunca maruz kaldıkları, etk ler
ps koloj k ve f zyoloj k boyutta ortaya çıkan b r sorundur. Bu yönüyle
hayatlarının gelecek bölümü, büyük ölçüde öğren m yıllarında gösterd kler
akadem k performansla şek llenecek olan ün vers te öğrenc ler n n b rçok
olumsuz etk s bulunan strese en az şek lde maruz kalmaları gerekmekted r.
Bununla b rl kte ün vers te öğrenc l ğ n n doğasında var olan stres
nedenler n n (sınav kaygısı, gelecek kaygısı, barınma sorunları, a lev
sorunlar, arkadaşlarla sorunlar, beslenme yeters zl kler v.b.) yol açtığı
stresten daha az etk lenmeler ç n stresle nasıl başa çıkab lecekler
konusunda gerek eğ t m müfredatı yönünden, gerekse de sem ner, panel,
konferanslar yoluyla eğ t m almaları sağlanab l r. Danışma ve rehberl k
b r mler n n stresle başa çıkma ya da stres kaynaklarını azaltma konularında
öğrenc lere etk n destek vermes gerekmekted r.
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Karaden z Sosyal B l mler Derg s Yazım Kuralları
Yazılar, PC uyumlu M crosoft Oﬃce Word 2003 veya sonrası sürümler le
yazılmış olmalıdır. Kel meler n mlasında Türk D l Kurumunun en son
çıkardığı İmla Kılavuzu esas alınmalıdır.
I. Başlık
14 yazı büyüklüğünde, kel meler n lk harﬁ büyük, koyu ve ortalanmış b ç mde
yazılmalı ve konu hakkında b lg ver c olmalıdır.
II. Yazar(lar)ın Adı
Derg de yazar ad(lar)ı yazılırken herhang b r akadem k unvan bel rt lmez.
Yazar(lar)ın akadem k unvanı, çalıştığı kurum ve yazışma adres d pnot
b ç m nde sayfanın altına yazılır.
Yazarı tanıtıcı b lg lk sayfanın altında ver lecek 9 yazı büyüklüğünde
olmalıdır (Prof. Dr. M.S.
Eğ t m Fakültes , İlköğret m Bölümü g b ).
Makalen n yazarı; adını, soyadını, görev yaptığı kurumu ve akadem k unvanını
tam ve açık olarak bel rtmel kend s le doğrudan let ş m kurulab lecek telefon
numarası, açık adres ve elektron k posta adres n vermel d r.
III. Özet
Özet İng l zce ve Türkçe olmak üzere her k d lde “Öz” ve “Abstract” başlığı
altında yazılmalıdır. 10 yazı büyüklüğünde, tek satır aralığında, her k yana
yaslı ve 200 sözcüğü geçmeyecek şek lde yazılmalıdır. Türkçe ve İng l zce
anahtar kel meler “Anahtar Kel meler” ve
“Keywords” başlığı altında 3 le 5 kel me arasında bulunmalıdır. Türkçe
özetten sonra Türkçe
“Anahtar Kel meler”, İng l zce özetten sonra İng l zce “Keywords” kısmı yer
almalıdır.
IV. Bölüm Başlıkları:
12 yazı büyüklüğünde, kel meler n lk harﬁ büyük, koyu ve ortalanmış b ç mde
yazılmalı ve numara ver lmeden b rb r n zleyecek şek lde sıralanmalıdır.
V. Alt Bölüm Başlıkları:
11 yazı büyüklüğünde, kel meler n lk harﬁ büyük, koyu ve ortalanmış b ç mde
yazılmalıdır.
VI. Met n
Ana met n;
a) A4 kağıt boyutuna 3 cm kenar boşlukları le,
b) 11 yazı büyüklüğünde T mes New Roman yazı t p le,
c) 1,5 satır aralığı le,
d) Her k yana yaslı olacak şek lde,
e) 6000 sözcüğü geçmeyecek şek lde yazılmalıdır.

303

Karaden z Sosyal B l mler Derg s Yazım Kuralları

VII. Kaynaklar:
Kaynaklar kısmı APA (Amer can Psycholog cal Assoc at on, 2001: 5. baskı)
kurallarına uygun olacak şek lde yazılmalıdır. APA lg l daha fazla b lg ye
ulaşmak ç n aşağıdak web adresler nden yararlanılab l r.

owl.engl sh.purdue.edu/owl/resource/560/01/
www.engl sh.u uc.edu/cws/wworkshop/wr ter_resources/c tat on_style
s/apa/apa.htm
Yazı Metn nde Kaynak Gösterme
Cümlede yazarların s mler kaynak olarak bel rt lm şse yazarların soy
s mler n n yanında parantez ç nde kaynağın basım tar h yazılır.
Örnek: Özçağlar (2008,),.........
Yazarlar cümle ç nde kaynak olarak göster lmem ş se cümle b t m nde
parantez ç nde yazar soy s mler ve tar h b rl kte yer alır.
Örnek: ...........(Özçağlar, 2006).
Eğer b rden fazla kaynak varsa kaynaklar “;” şaret le ayrılır ve alfabet k
sıraya göre lk yazarın soy s m baş harﬁne göre yazılır.
Örnek; (Akçay, 2002; Bozkurt ve Koray, 1992; Kılıçoğlu ve Altun, 2002).
Kaynakta k den fazla (5 yazara kadar) yazar varsa lk defa referans ver rken
bütün yazarlar soy s mler le sıraladıktan sonra daha sonrak referanslarda lk
yazarın soy s m le b rl kte Türkçe makalelerde “ve d ğer.” şekl nde kullanılır.
Örnek: ...... (Başaran, Yılmaz, Ertegün ve Öztürk, 1985). Başaran ve d ğer.
(1985) gösterm şt r k …
Eğer kaynak, altı ya da daha fazla yazar çer yorsa her zaman lk yazarla b rl kte
Türkçe makaleler de “ve d ğer.” şekl nde kullanılır.
B r kaynaktan yararlanırken o kaynak başka b r kaynaktan yararlanmış se;
Örnek: Ana kaynak "Doğan" olsun ve s z o kaynaktan yararlanmadınız bu
kaynağı ("Dem r") çalışmasından yararlandınız, bu durumda aşağıdak g b
referans yazılmalı:
Doğan (aktaran Dem r, 2001).......
VIII. Alıntılar
I. D rekt alıntılarda her zaman yazar, tar h ve sayfa numaraları referansta
bel rt lmel d r. Alıntı 40 kel meden az se cümle ç ft tırnak ç nde bel rt lmed r,
Örnek 1. “.......................”(Güneş, 2006, s. 2).
Örnek 2. Başar (2001) öğrenmey “...................” (s.46) olarak tanımlamaktadır.
II. Alıntı 40 ya da daha fazla kel mey çer yor se tırnak ç nde değ l normal
makaledek yazıdan ayırmak ç n, block format'ında, her satır soldan t baren
beş boşluk olacak şek lde yazılmalıdır.
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IX. Kaynakça
K tap
P aget, J. (1929). The Ch ld's Concept on of the World. London: Routledge and
Kegan Paul.
F dan, N. ve Erden, M. (1994). Eğ t me G r ş. Ankara: Meteksan Anon m
Ş rket .
Ed törlü K tap
Güneş, T. (2006). Fen B lg s Laboratuar Deneyler . Anı Yayıncılık (Ed.), Fen
B lg s Öğret m nde Laboratuvarın Yer ve Önem (s. 3-4). Ankara.
Hakeml Derg dek Makale
Sher dan, J.M. (1968). Ch ldren's Awareness of Phys cal Geography. The
Journal of Geography, 67, 82-86.
Eraslan, A., ve Asp nwall, L (2007). Quadrat c Funct ons: Students' Graph c
and Analyt c Representat ons. Mathematics Teacher, 101 (3), 233-237.
Basılmamış L sansüstü Tezler
Fak r, B. (2007). Eğitimde Yeni Yönelim. Yayınlanmamış yüksek l sans tez ,
Ankara Ün vers tes Eğ t m B l mler Enst tüsü, Ankara.
ERIC Dokümanı
Huld, A., ve Belle, F. (2002). The Psychology of Mathematical problem solving
(Report No. ABCDE-RR-99-2).East Lans ng, MI: Nat onal Center for
Research on Teacher Learn ng. (ERIC
No. ED123456)
Sempozyum /Konferans, Toplantı ve Proceed ngs
Barlow, D. H., Chorp ta, B. F., ve Turovsky, J. (1996). The model ng
perspect ve on world
problems. In R. Jacques (Ed.), Atlanta Symposium on Activation: Vol. 22.
Constructing Meaning for The Concept of Equation (pp. 333-343). L ncoln:
Un vers ty of Atlanta Press.
Walter, J. K., ve Huston, H. N. (1995). Student understand ng of top cs n l near
algebra.
Proceedings of the National Academy of Physic, USA, 25, 11111-12222
Web s tes
www.abcdefg.org (24.08.2008)
X. D pnot
Yazılarda d pnot ver lmes gerekt ğ nde, açıklamalar met n ç nde numara
ver lerek sayfa sonunda bel rt lmel d r. D pnotlar 8 punto, Kaynakça
kısmındak referanslar 9 punto olmalıdır.
XI. Şek ller
Şek l yazısı şekl n altında 10 yazı büyüklüğünde koyu olarak yazılmalıdır. Eğer
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metn n ç nde b rden fazla şek l yer alıyorsa numaralı olarak ver lmel d r.
Şekl n adı bel rt ld kten sonra, eğer şek l b r başka kaynaktan alınmış se, alıntı
yapılan kaynağa gönderme yapılır.
XII. Tablolar
Tablolar met n ç nde, tablo yazısı tablonun üstünde ve numaralandırılarak
ver lmel , çer ğ tablo numarasının yanında başlık olarak açıklanmalıdır. Tablo
başlıklarının sadece lk harﬂer büyük olarak düzenlenmel d r. Tabloların
sağına ya da soluna herhang b r yazı yazılmamalıdır. Tablo başlığı 10 yazı
büyüklüğünde olarak, tablo çer ğ de 9 veya 10 yazı büyüklüğünde olmalıdır.
Not:
APA'nın genel özell kler bölümünde örnek olması amacıyla ver lm ş olan
referanslardan b r kısmının gerçek referanslarla lg s yoktur. Bu referanslardan
b r kısmının bulunması gerçek olmadıklarından dolayı mümkün değ ld r.
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