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I-METİN İÇİ KAYNAK GÖSTERME
Me n İ in e Ka na G sterme
Me n i inde alın ya arken yayın sa i inin soyadı ve yayının tari i iki arklı ekilde



sterile ilir:

Kaynak: Şencan İ, Doğan G/ Yayına azırlayanlar (2017) Bilimsel yayınlarda kaynak sterme,
ta lo ve ekil olu turma re eri: APA 6 kuralları: 2. s.. - Ankara: Türk Kütü aneciler Derneği,
2017. v, 68 s. eISBN: 978-975-6351-50-5 http://www.tk.org.tr/APA/apa_2.pdf, 27-03-2020
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II-METİN İÇERİSİNDE ALINTI YAPMA (QUOTATİON)
Metin İ in e Alıntı Yapma (Quotation)
Bir ra orda, erekli rüldüğünde ir a ka ara tırmacının yayınından ir kısım tamamen alına ilir.
B yle ir durumda alıntı ya ılan lüm z ün kaynaktan i ata ya madan aktarılmalı ve alıntının
kaynağı em metinde say a numarası ile irlikte, em de kaynak ada elirtilmelidir. Bir metin ir
a ka kaynaktan atı ya ılmadan aynen alınırsa u durum aşırmacılı ka samına irer. Bu etik kurala
dikkat etmek gerekmektedir.
• Eğer alıntı 40 kelimeden kısaysa i t tırnak i inde ve metinle irlikte verilmelidir. Alıntı ya ılan
metinde i t tırnak varsa u tek tırnağa d nü türülmelidir.

Örnek:

Bilimi e itli ekillerde tanımlamak mümkündür. Örneğin, Yıldırım (1991) ilimi “dünyamızda olu
iten ol uları ‘ etimleme ve a ıklama’ yoluyla anlama iri imidir” eklinde tanımlıyor (s. 95).

Örnek

Kita lar aracılığı ile ocukların duy usal eli imi desteklene ilir. Çocuk kendi duy ularının
a ka ireylerde de ulunduğunu ve unların doğal olduğunu kita lar ve yküler aracılığı
ile re ilir. “Korku, kıskan lık, ke, ne ret, ırs i i duy ularda l üsüzlüğün verdiği
zararları ark edi , kontrol altına almak erektiğini ğrene ilir” (Çıl ın, 2006, s. 176).
Kita lar aracılığı ile ocuk evresini ve diğer canlıları tanıma imkânı ulur. Aile ireyleriyle,
arkada larıyla ve evresiyle ili ki kurmanın yollarını ark eder. Çevresine uyum
sağlaya ilmek ve ka ul re ilmek i in ya ması erekenleri ğrene ilir (Çıl ın, 2006, s.
176).



Eğer alıntı ya ılacak metin 40 kelimeyi e iyorsa ayrı ir ara ra alinde, lok izalama ve sol
kenardan ir ara ra i eride verilmelidir.
 Eğer alıntı ya ılan metinde aynı cümle i inde kelime atlanarak yazılıyorsa u ü nokta (…) ile,
eğer azı cümleler atlanıyorsa u d rt nokta (….) ile belirtilmelidir.
Örnek 1
Bilim, dünyamızda olup biten olguları betimleme ve açıklama yoluyla anlama
girişimidir. Olguları betimleme, onları saptama, sınıflama ve dile getirme gibi
işlemleri kapsar.… Bilimin açıklama yönüne gelince bu konu bizi çok daha geniş
sorunlara götürecek niteliktedir. … [H]ipotez, doğa yasası, teori, nedensellik ve
olasılık ilkeleri gibi kavramları ele almaya ihtiyaç vardır (Yıldırım, 1991, s. 95).

Örnek 2
Betimleme y ntemi, Ka tan (1995) tara ından u i imde tanımlanmı tır:
“Olayların, objelerin, varlıkların, kurumların, grupların ve çeşitli alanların ne
olduğunu betimlemeye, açıklamaya çalışan incelemelerdir. Bunlar nedir?
sorusuna cevap bulmaya yöneliktir. Bununla mevcut durumlar, koşullar,
özellikler aynen ortaya konmaya çalışılır. Betimleme araştırmaları, mevcut
olayların daha önceki olay ve koşullarla ilişkilerini de dikkate alarak, durumlar
arasındaki etkileşimi açıklamayı hedefler” (s. 59).
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Ço uzun oğru an alıntılar ve a ka ir alı madaki ta lo, ekil, anket vs. i i
materyaller uyarlanmak istendiğinde s z konusu alı manın yazarından izin alınması
gerekmektedir.
APA’nın olitikasına
re, ir makaleden ya da ir kita
lümünden en fazla ü
ta lo/ ra ik/ ekil alınabilir.
Metin alıntısı ise tek ir metin i in 400 kelimeyi, toplamda ise 800 kelimeyi
e memelidir.
Aksi durumlarda yazar tara ından teli akkı sa i inden izin alınmalı ve u il i doğrudan
alıntıya verilecek ir di not ile elirtilmelidir.

Da a ayrıntılı il i i in:
 Şencan İ, Doğan G/ Yayına azırlayanlar (2017) Bilimsel yayınlarda kaynak sterme, ta lo ve ekil
olu turma re eri: APA 6 kuralları: 2. s.. - Ankara: Türk Kütü aneciler Derneği, 2017. v, 68 s. e-ISBN: 978975-6351-50-5 http://www.tk.org.tr/APA/apa_2.pdf, Eri im tari i: 27/03/2020
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III- a-AŞIRMA- İNTİHAL (PLAGİARİSM)
Aşırma, intihal (Plagiarism) ne ir?
Ba kalarının kirlerini, y ntemlerini, verilerini, yazılarını ve ekillerini sa i lerine y ntemine uy un
ekilde atı ya madan veya erektiğinde sa i lerinden izin almadan kendisine aitmi

i i kullanmak.

A a emi Aşırmacılı (Plagiarism)
Ciddi ir akademik su olan a ırmacılık, baş a bir azarın cümlelerini tırna i in e ve a a na
g sterme sizin a nen alma olarak tanımlana ilir. Ba kasına ait dü ünceler znel cümlelerle i ade
edilse ile yeterli ve doğru kaynak

sterilmemi se u durum da a ırmacılık olarak ka ul edillir.

Ba ka ir deyi le, ir yazarın cümleleri makalede/ devde i deği tirilmeden kullanılmaktaysa; u
cümleler tırnak i inde ve italik olarak kullanılmalı, metnin sonunda kaynağın künyesi elirtilmelidir.
Yazarın cümlelerinin aynen alınmadığı, ancak dü üncelerinin znel i adelerle kullanıldığı durumlarda
yine kaynak

stermek erekmektedir. Aksi takdirde, znel cümleler kullanılsa ile u a ırmacılık

olarak nitelenmektedir (K klü, 2002).

A a emi Aşırmacılı (Plagiarism)
Bir yazarın cümleleri makalede/ devde i deği tirilmeden kullanılmaktaysa; u cümleler tırnak
i inde ve italik olarak kullanılmalı, metnin sonunda kaynağın künyesi

elirtilmelidir. Yazarın

cümlelerinin aynen alınmadığı, ancak dü üncelerinin znel i adelerle kullanıldığı durumlarda yine
kaynak

stermek erekmektedir. Aksi takdirde, znel cümleler kullanılsa ile u a ırmacılık olarak

nitelenmektedir (K klü, 2002).
Aşırmacılı ma

eleri zetle aşağı a i gibi sıralanabilir:

• İnternet üzerin e i a na lar an bir metnin op alanması ve apıştırılması
• Herhangi bir internet sitesin en bir metnin op alanması
• İnternet sitelerin en hazır

evlerin alınması

• Kitap, ergi, ansi lope i ve ergiler gibi azılı mater aller en bir metnin op alanması
• Yu arı a s zü e ilen a na lar an bir metnin basit e eğiştirilere alınması (se ilmiş bazı
avramlar izini ve a s zcü ler erleştirilmesi ile orijinal bir alışma gibi g sterilmesi)
• Ka na g sterilme en ve a izin alınma an fotoğraf ve/ve a vi eo ullanılması,
• Bir baş a ğrencinin alışmasının izin alma an ullanılması ve en isine ait ol uğunun i
edilmesi,
• Ticari a na lar an (araştırma servisi ve a

ev hazırla an uruluşlar gibi) el e e ilen bir

ia
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alışmanın satın alınması,


Bir il en iğerine tercüme etme işinin en i elimeleri eğil ir. Tercüme; alıntı apma,
zetleme ve a ı lama i in oluşturulan prensipler ahilin e ir.

• Yapılan bir alışma ı izin alma an baş a bir ama

a a baş a bir ers i in ullanma.” (K

lü,

2002, s. 94)

ÖRNEKLER

Orijinal
Metin:

“Bilimsel yayınlarda yazarlık akkı ve sırasının elirlenmesi ir ok disi linde üzerinde
da a ok durulan ir konu aline elmi tir. Bu eğilimin ro esyonel a ıdan ok nemli
olan yayın ya ma ve yazarlık aklarının korunması ile olan ili kisi a ıktır. Ancak u eğilimin
rece yeni ve ariz ir nedeni olduğu da s ylene ilir.” (Değirmencioğlu ve Demirutku,
1999, s. 111).

A ırılmı
hali - 1:

Bilindiği i i ilimsel yayınlarda yazarlık akkı ve sırasının elirlenmesi ir ok disi linde
üzerinde da a ok durulan ir konu aline elmi tir. Bu eğilimin ro esyonel a ıdan ok
nemli olan yayın ya ma ve yazarlık aklarının korunması ile olan ili kisi a ıktır. Ancak u
eğilimin rece yeni ve ariz ir nedeni olduğu da s ylene ilir.

A ırılmı
hali - 2:

Yazarlık aklarının ve sırasının elirlenmesi ir ok ilimsel disi lin i in üzerinde ok
durulur ir konu aline elmi tir. S z konusu eğilimin yayın ya ma ve yazarlık aklarının
korunması ile ili kisi ayet a ıktır. Diğer yandan u eğilimin olduk a a ık ve yeni ir nedeni
olduğunu s ylemek mümkündür.



Dikkat edilirse a ırmacılık rneklerinde yazarlara ve yayına ait tanımlayıcı il iler verilmemi tir.
Bir dev ya da ara tırma ra orunda orijinal metindeki il i veya dü üncenin kaynak elirtilmeden
kullanılması durumunda okuyucu, u il ilerin yazarın kendisine ( ir a ka deyi le dev ya da
ra oru yazan ki iye) ait olduğunu dü ünecektir. Sonu olarak devin ya da ra orun yazarı,
a kasının il ilerini kendi il ileriymi i i stermi ve a ırmacılık ya arak su i lemi olacaktır.

Kabul
Bilimsel alı malarda yazarların aklarının korunması ve yazarlık sıralamasının
edilebilir belirlenmesi ir ok disi linin üzerinde durduğu ir konudur. Olduk a yeni olduğu
hali - 1:
s ylene ilecek u eğilimin yazar aklarının korunması ile ili kisi a ıktır ve ariz ir nedeni
olduğu da s ylene ilir (Değirmencioğlu ve Demirutku, 1999).
Kabul
Değirmencioğlu ve Demirutku’ya (1999) re “ ilimsel yayınlarda yazarlık akkı ve
edilebilir sırasının elirlenmesi ir ok disi linde üzerinde da a ok durulan ir konu” (s. 111)
hali - 2:
olmaya a lamı tır. Bu durumun ro esyonelliğin nemli ir ar ası olan yayın ya ma ve
yazarların aklarının korunması ile il isi olduğu a ıktır.
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A ırmacılık etik ir i laldir ve ncelikle yazarların zdenetimine ırakılmı tır. Ancak arklı kurumlar,
elirledikleri takdirde a ırmacılığa arklı ya tırımlar uy ulaya ilmektedirler. A ırmacılık nedeniyle
e mi te akademik dereceleri ya da alı ma izinleri i tal edilen ilimciler olduğu ilinmektedir. Bir ok
üniversitede ğrencilerin devlerinde veya rojelerinde a ırmacılık elirlenmesi durumunda da
disi lin soru turması a ılmaktadır.

Aşırmacılı ha ın a a rıntılı bilgi i in: K klü, N. (2002). Türkiye’de sikoloji uy ulama, ara tırma ve
yayınlarında etik ilkeler, tartı ma VIII. Türk Psikoloji Dergisi, 17 (49), 93-99.,
http://www.baskent.edu.tr/~nihatdag/akademik.pdf, 27/03/2020 eri im tari i

III- b- iThenticate ve Turnitin İntihal Tespit Programları
iThenticate http://kutuphane.omu.edu.tr/ithenticate/
iThenticate ro ramı, 14 milyonun üzerinde we say ası ve 50.000 üzerindeki akademik der i ve
kita tan olu an verita anı ile ro rama yüklenen makale, ders kita ı, ders materyalleri, roje
tekli leri kar ıla tırmasının ve enzerlik analizlerinin ya ılmasını sağlamaktadır. 
Turnitin http://kutuphane.omu.edu.tr/turnitin/
Milyarlarca internet kaynağına eri ile ilirlik sayesinde ğrenciler, ir kaynağın tüm ara ra larını ir
saniyede ko yalayı ya ı tıra ilmektedir. Bu, er ormans ve değerlendirmelere ya ılan vur u ile
irle ince, ğrenci ara tırma ve makalelerinde orijinal olmayan i erik kullanımının artmasına se e
olmaktadır.
Öğrencilerle eğitimcileri aynı lat ormda ulu turan, el elerin orijinalite kontrollerinin ya ılmasını,
eğitimcilerin u el eleri notlandırmasını sağlayan dünyanın en nde elen yazılımlarındandır.
Turnitin zen in eri ildirim sağlayarak ve inti ali nleyerek ğrencilerin yazım yeteneklerini
eli tirmektedir. Belirli ir zaman aralığında orijinal yazımı te vik eder. Günümüz eğitimcileri ve
y neticileri ğrencilerin il iyi doğru, dü ünerek ve yasal ir ekilde kullanmalarını te vik etmeye
alı maktadır. 
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IV-KAYNAKÇADA KAYNAK GÖSTERME
KAYNAKÇADA Ka

na G sterimi

Süreli Ya ınlar
Formül:

Yazar so a ı, a ının baş harfi. (Yıl). Makalenin a ı. Süreli a ının a ı, Cilt
(Süreli a ının sa ısı), sa fa aralığı.

Tek yazarlı makale

Hisli, N. (1988) De resyon envanteri’nin e erliliği üzerine ir alı ma. Türk
Psikoloji Dergisi, 6, 118-22.
Yılmaz, B. (2005). Türkiye’de kamu y netiminin yeniden ya ılandırılması
süreci ve alk kütü aneleri. Türk Kütü aneciliği, 19, 56-77. Eri im adresi:
http://www.tk.org.tr/index.php/TK
Şa in, N. H. ve Durak, A. (1994). Kısa sem tom envanteri:Türk en leri i in
uyarlanması. Türk Psikoloji Der isi, 9(31), 44- 56.
Al, U. ve Soydal, İ. (2014). Kütü an-e Türkiye Projesi: Halk kütü anesi
kullanım ara tırması. Türk Kütü aneciliği, 28, 288-307. Eri im adresi:
http://www.tk.org.tr/index.php/TK
Soy üt, G., Karaosmanoğlu, A. ve Çakır, Z. (2009). Erken d nem
uyumsuz emaların değerlendirilmesi: Youn Şema Öl eği Kısa Form-3’ün
sikometrik zelliklerine ili kin ir inceleme. Türk Psikiyatri Der isi, 20(1), 7584.
Al, U., Sezen, U., Soydal, İ., Ta kın, Z. ve Düzyol, G. (2012). Colla oration o
Turkish scholars: Local or global? Collnet Journal of Scientometrics and
Information Management, 6, 145-159.
doi:10.1080/09737766.2012.10700930

İki yazarlı makale

Ü ve da a azla
yazarlı makale

Elektronik kaynaklar
DOI (Dijital Object Identifier) numarası er ir dijital materyal i in tanımlana ilen tekil ir
numaradır. Internet üzerindeki i eriğin ta ınması, silinmesi, yeniden ya ılandırılması sonucu
elektronik materyaller i in verilen ağlantıların alı maması sorununa ir züm olarak yayıncılar
tara ından eli tirilmi tir. Kaynak ada yer alan DOI numaraları atı verilen i eriğe ağlantı sağlama
i levini rürler. DOI numarası enellikle elektronik der i makalelerinde ilk say ada teli akkı
il isinin yanında yer alır. DOI aynı zamanda veri ta anında makalenin arandığı sonu say asında da
bulunabilir.
DOI numarası olan elektronik kaynaklar
Eğer i erik ile e le tirilmi ir DOI numarası varsa künyede verilmelidir. DOI numarası enellikle
makalenin ilk say asında yer alır. Künye i erisinde DOI numarası verilirken doi:xxxxxxxxx ya ısı
kullanılır. Eğer künyede DOI numarası verildiyse, i eriğe eri im amacıyla a ka ir il i verilmesine
gerek yoktur.
Örne
Chan, H. F., Guillot, M., Page, L. ve Torgler, B. (2015). The inner quality of an article: Will time tell?.
Scientometrics, 104, s. 19-41. doi:10.1007/s11192-015-1581-y
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URL (İnternet) Adresi
URL adreslerinin alı ı alı madığını ara tırmanın er a amasında zellikle makaleyi ir der iye
ndermeden nce test etmek erekir. Atı ya ılan dokümanın we adresi a ka adrese ta ındıysa
URL adresi üncellenmelidir. Eğer atı ya ılan doküman artık we üzerinde mevcut değilse alternati i
kullanıla ilir ya da o kaynak kaynak adan kaldırıla ilir. Kaynağa eri ilen veri ta anı il isini vermeye
enelde erek yoktur. Belirli ir veri ta anının der i listesi zamanla deği e ilir ve EBSCO, OVID ya da
ProQuest i i to layıcı ya ıdaki veri ta anları i in ir makalenin tam metnini an i veri ta anının
sağladığı il isi net olmaya ilir.
Devam etmeyen der iler, mono ra lar, tezler ya da resmi olarak yayımlanmamı yazılar i i azı
ar iv dokümanları sadece ERIC ve JSTOR i i elektronik veri ta anlarında uluna ilir. Doküman
irincil yayım kanalı aracılığıyla kolayca ulunamıyorsa, elektronik veri ta anının anasay asının we
adresi verilmelidir.
Örnek
 Lankford, J. (1985). Discovery in modern astronomy. 4S Review, 3(1), 16-21. Eri im adresi:
http://www.jstor.org/
Kaynak zaman i inde deği ime uğramadık a eri im tari i eklenmez. Örneğin, Wikiler
zaman i inde deği ime uğradığı i in atı verilirken eri im tari i de elirtilir.
Örnek
 Bilgi mimarisi. (2014, 20 Aralık). Viki edi i inde. Eri im adresi (8 Mayıs 2015):
http://tr.wikipedia.org/wiki/Bilgi_mimarisi
 İlter, H. K. (9 Şu at 2004). kilter.online. 11 Şu at 2004, tt ://www. askent.edu.tr/~kilter.

Kaynak ada Kaynak G sterimi Kitap
Tek yazarlı kita

İki yazarlı kita

Yazarın soyadı, adının a ar i. (Yıl). Kita ın adı (BaskıSayısı). Basım yeri:
Yayınevi.
Örne :
Kazgan, G. (2000). İktisadi düşünce (9. Baskı). İstan ul: Remzi Kita evi.
Yazarın soyadı, adının a ar i. ve Yazarın soyadı, adının a
Kita ın adı (Baskı sayısı). Basımyeri: Yayınevi.

ar i. (Yıl).

Örne :
K kdemir, D. ve Demirutku, K. (2000). Akademik yazım kuralları kitapçığı.
Ankara: Ba kent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimleri Fakültesi Yayınları.
Kita

lümü

Çeviri kita

Yazarın soyadı, adının a ar i. ve Yazarın soyadı, adının a ar i. (Yıl).
Kita
lümünün adı. Kita ın adı (Baskı sayısı) i inde (Cilt, Say a aralığı).
Basım yeri: Yayınevi.
Örne :
Yıldırım, A. Ve Şim ek, H. (2000). Nitel ara tırmanın lanlanması. Sosyal
bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (2. Baskı) i inde (49-91). Ankara:
Se kin Yayınları.
Yazarın soyadı, adının a

ar i. (Yıl). Kita ın adı (Baskı sayısı). (Çevirmenin
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adının a ar i. Çevirmenin soyadı, Çev.) Basım yeri: Yayınevi. (Orijinal
alı ma asım tari i)
Örne :
Yalom, I. D. (1998). Kısa süreli grup terapileri: İlkeler ve teknikler. (N. H.
Şa in, Çev.). Ankara: Türk Psikolo lar Derneği Yayınları. (Orijinal alı ma
asım tari i 1983)
Edit rlü kita

Edit rlü Kita tan
B lüm

Birinci edit rün soyadı, adının a ar i. Ve İkinci edit rün soyadı, adının
a ar i. (Ed.). (Yıl.) Kita ın adı (Baskı sayısı). Basım yeri: Yayınevi.
Örne
Karancı, A. N. (Ed.). (1997). Farklılıkla yaşamak aile ve toplumun farklı
gereksinimleri olan bireylerle birlikteliği . Ankara: Türk Psikolo lar Derneği
Yayınları.
B lümün adı. Edit rün adının a ar i. Edit rün soyadı, (Ed.), Kita ın adı
(Baskı sayısı) i inde (B lümün say a aralığı). Basım Yeri: Yayınevi
Örne :
Sucuoğlu, B. (1997). Özürlü ocukların aileleriyle ya ılan alı malar. A. N.
Karancı, (Ed.), Farklılıkla ya amak aile ve to lumun arklı ereksinimleri olan
ireylerle irlikteliği i inde (35-56). Ankara: Türk Psikolo lar Derneği
Yayınları.

Kaynak ada TEZLER
Formül:

Yazarın soyadı, adının a

ar i. (Yıl). Tezin a lığı (Yayınlanmamı yüksek lisans tezi/

Yayınlanmamı doktora tezi). Üniversitenin adı, Üniversitenin ulunduğu e ir.
Örne
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