KAYNAK GÖSTERME (ALINTILAMA) VE KAYNAKÇA OLUŞTURMA REHBERİ
Bu rehber, Amerikan Psikoloji Birliği’nin hazırladığı rehberin altıncı baskısı (APA 6th Edition) dikkate alınarak
ve Muhlenberg Koleji’nin Trexler Kütüphanesindeki örneklerden faydalanılarak hazırlanmıştır.
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1. Metin içerisinde kaynak göstermek için:
APA stilinde gösterilen kaynaklar, yazar adı ve yayın yılını esas alır. Alıntı yapılan veya özetlenen metin
parçaları için sayfa sayısını veya paragraf numarasını belirlemek gerekir.
Metninizde alıntı yaparken, doğrudan alıntılayacağınız kısım 40 kelimeden az ise ilgili satırlara metin
içerisinde tek tırnak işareti (‘…’) kullanarak yer verebilirsiniz. Eğer doğrudan alıntılayacağınız kısım 40
kelimeden çok ise alıntıyı bağımsız bir paragraf şeklinde tasarlayıp tırnak işareti kullanmadan bir blok
halinde metin içerisinde kullanabilirsiniz.
1.1. Tek yazarlı kaynaklar:
Aşağıdaki üç alternatif de metin içerisinde kaynak gösterimi için kabul görmektedir.
 Bir gelişim çalışmasında (Smith, 1990), çocukların ilkokulda öğrendiklerine dair…
 Smith tarafından yürütülen çalışmada (1990), ilkokula giden çocukların…
 1990 yılında, Smith’in ilkokul çocukları üzerine yapmış olduğu çalışmada…
1.2. Çok yazarlı kaynaklar:
Eğer çalışmanın iki yazarı varsa, metin içerisinde kaynak gösterilen her yerde iki yazarın adı da geçmelidir.
Eğer yazar sayısı üç ile beş arasındaysa, metin içerisinde kaynak gösterilen ilk yerde her bir yazarın adı
geçmelidir. Sonrasında aynı çalışma yeniden metin içerisinde kaynak gösterilecekse yalnızca ilk yazarın adı
yazılıp “ve arkadaşları” anlamına gelen “ve ark.” şeklinde kısaltılabilir. Örneğin; ilk kaynak gösteriminde:
 Masserton, Slonowski ve Slowinski’nin (1989) tartıştığı haliyle…
Sonrasında aynı kaynağın yeniden gösterimlerinde:
 Masserton ve ark.’ın (1989) iddia ettiği üzere…
Eğer yazar sayısı altı ya da daha fazlaysa metin içerisinde kaynak gösterirken (ilk kaynak gösterimi de dahil
olmak üzere) ilk yazarın adına yer verildikten sonra “ve ark.” kısaltması kullanılmalıdır.
1.3. Yazarı tanımlı olmayan kaynaklar:
Eğer kaynakta yazar adına yer verilmemişse, kaynak gösterilecek çalışmanın ilk birkaç kelimesi yazılmalıdır
(ki çoğunlukla bu kısım çalışmanın başlığındandır). Makalenin tam başlığını, bölümünü veya web sayfasını
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yazarken tırnak işareti (“…”) kullanılmalıdır. Süreli yayınların, kitapların, broşürlerin veya raporların italik
harflerle yazılması gerekmektedir. Örneğin:
 Sitenin, homeopatik ilaçların kullanımına destek olduğu görülmektedir (“Medical Miracles,” 2009)
 Broşür, evde eğitimi savunmaktadır (Education Reform, 2007).
Yasal materyaller (adli davalar, anayasalar, yasal düzenlemeler vb.) yazar ismi verilmemiş çalışmalar
şeklinde düşünülmelidir.
1.4. Aynı parantezin içerisinde gösterilen iki ya daha fazla kaynak:
Metin içerisinde kaynak gösterilecek iki ya da daha fazla çalışma, eğer aynı parantez içerisindeyse, metnin
sonunda verilen kaynak listesindeki sıraya uygun olarak (alfabetik ve kronolojik sıra olabilir) dizilmelidir.
Örneğin:
 Birçok çalışmanın (Jones ve Powell, 1993; Peterson, 1995, 1998; Smith, 1990) da belirttiği üzere…
1.5. Bir kaynağın belirli kısımları:
Alıntılar için her daim sayfa numarası verilmeli ve bilginin bir tablodan mı, grafikten mi, web sayfasından
mı yoksa bölümden mi verildiği belirtilmelidir. Sayfa sayısı kısaltılabilir ancak bölümler kısaltılamaz.
Örneğin:
 Resmin Matisse tarafından yapıldığı farz edilmekteydi (Powell, 1989, Bölüm 6), ancak sonraki
incelemeler gösterdi ki resim aslında çalıntıydı (Murphy, 1999, s.85).
İnternet üzerinden erişilen bir materyalde olduğu gibi eğer orijinal metin içerisinde paragraf ya da sayfa
numaralandırması yapılmamışsa, kaynak gösteriminde öncelikle başlığa, sonrasında ise paragraf sırasına
yer verilmelidir (paragraf numaralandırması metnin orjinalinde yapılmadığı için kaynak gösterecek kişi
kendi numaralandırmasını yapmalıdır). Bu şekildeki gösterim okuyucunun ilgili kısmı kaynak gösterilen
metin içerisinde bulabilmesini sağlayacaktır. Örneğin:
 Hasta, doktorun kendisine yaklaşımından etkilenmediğini yazdı (Smith, 2006, Hasta Deneyimleri kısmı,
para. 2)
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2. Metin sonunda bir kaynakça listesi oluşturmak için:
Kaynak listesi oluşturulurken -genel olarak- yazarın ismi, yayın yılı, başlığı ve yayınlanma bilgilerine yer
verilmelidir. Eğer kaynak listesinde bir dergi bulunuyorsa ve dergi konulara göre numaralandırılıyorsa, konu
(veya tema) numarasına da yer verilmelidir.
DOI numarasına sahip elektronik veya internet üzerinden elde edilen kaynaklar için, DOI numarası -genel
olarak- elektronik dergi makalesinin ilk sayfasında, telif hakkına dair içerilen bilginin yanında bulunabilir.
Dijital nesne tanımlayıcısı şeklinde Türkçeleştirilebilir. Bu numara, latin harfleri ve sayılarından oluşup her
bir yayın için özel oluşturulan bir dizidir. Yayının içeriğini tanımlar ve internet ortamındaki yeri için kalıcı bir
link sağlar. Eğer kaynak lisesinde DOI numarası gösteriliyorsa ilgili kaynak için başka bir erişim bilgisine
ihtiyaç duyulmaz. Kullanılacak format şu şekildedir: “doi:xxxxxxx”.
Eğer içeriğe DOI numarası atanmamışsa, makalenin, kitabın ya da raporun yayınlandığı ana sayfanın URL
adresi verilmelidir. Eğer URL adresi bir satıra sığmayacak kadar uzunsa, alt satıra geçerken kısa çizgi
konulmamalıdır. URL adresinden sonra süre belirten bir ifade kullanılmamalıdır. Her iki fazladan bilgi de
(kısa çizgi ya da süre belirten ifade) URL’nin bir parçasıymış gibi görünüp okuyucuda yanlış bir izlenim
uyandırabilir.
Genel olarak veri tabanına dair bilgi verilmesine gerek duyulmaz. Eğer kaynak materyal zaman içerisinde
değişime uğramıyorsa, materyale erişim tarihine dair bilgi verilmesine ihtiyaç yoktur.
2.1. Kitap:
 Strunk, W., Jr., & White, E. B. (1979). The guide to everything and then some more stuff. New York, NY:
Macmillan.
 Gregory, G., & Parry, T. (2006). Designing brain-compatible learning (3. Baskı). Thousand Oaks, CA:
Corwin.
2.2. Editör veya yazarı olmayan kitaplar:
Basılı olanlar:
 Merriam-Webster's collegiate dictionary (11. Baskı). (2005). Springfield, MA: Merriam-Webster.
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Elektronik olanlar:
 Heuristic. (b.t.). Merriam-Webster’s online dictionary içinde (11. Baskı). Erişim adresi http://www.mw.com/dictionary/heuristic
2.3. Kitap içerisinde bir bölüm:
 Bergquist, J. M. (1992). German Americans. J. D. Buenker & L. A. Ratner (Ed.), Multiculturalism in the
United States: A comparative guide to acculturation and ethnicity içinde (ss. 53-76). New York, NY:
Greenwood.
ÖNEMLİ NOT: Eğer tek bir sayfadan alıntı yapılacaksa (s.35) örneğindeki gibi tek “s” harfi kullanılmalıdır.
Eğer iki sayfa aralığındaki tüm bilgiler kullanılarak sürekli alıntı yapılacaksa (ss.35-48) örneğindeki gibi iki
“s” harfi kullanılmalıdır ve sayfa numaraları arasına “-” işareti konulmalıdır. Eğer iki veya daha fazla
sayfadan –aradaki sayfalar içerilmeyecek şekilde ayrı ayrı- kesikli alıntı yapılacaksa (ss. 35, 48, 72)
örneğindeki gibi iki “s” harfi kullanılmalıdır ve sayfalar arasına “,” işareti konulmalıdır.
2.4. DOI’li dergi makalesi:
 Paivio, A. (1975). Perceptual comparisons through the mind's eye. Memory & Cognition, 3, 635-647.
doi:10.1037/0278-6133.24.2.225
2.5. DOI’siz dergi makalesi:
 Becker, L. J., & Seligman, C. (1981). Welcome to the energy crisis. Journal of Social Issues, 37(2), 1-7.
 Hamfi, A. G. (1981). The funny nature of dogs. E-journal of Applied Psychology, 2(2), 38-48. Erişim adresi
http://ojs.lib.swin.edu.au/index.php/fdo
2.6. Gazete makalesi:
Basılı gazete:
 Schwartz, J. (30 Eylül 1993). Obesity affects economic, social status. The Washington Post, ss. A1, A4.
Elektronik gazete:
 Becker, E. (27 Ağustos 2001). Prairie farmers reap conservation's rewards. The New York Times. Erişim
adresi http://www.nytimes.com
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2.7. Ansiklopedi makalesi:
 Brislin, R. W. (1984). Cross-cultural psychology. R. J. Corsini (Ed.), Encyclopedia of psychology içinde
(Sayı 1, ss. 319-327). New York, NY: Wiley.
 Developmental genetics. (2005). Cambridge encyclopedia of child development içinde. Erişim adresi
http://0-www.credoreference.com.library.muhlenberg.edu:80/cupchilddev/develp_gentics
2.8. Teknik raporlar ya da araştırma raporları:
 Hershey

Foods

Corporation.

(15

Mart

2001).

2001

Yıllık

Rapor.

Erişim

adresi

http://www.hersheysannualreport.com/2000/index.htm
2.9. Kitap eleştiri ve değerlendirmeleri:
 Dent-Read, C., & Zukow-Goldring, P. (2001). Is modeling knowing? [Models of cognitive development
kitabının K. Richardson incelemesi]. American Journal of Psychology, 114, 126-133.
ÖNEMLİ NOT: DOI’li makaleler için (c) maddesindeki format kullanılmalıdır.
2.10. Bir başka kaynaktan yeniden basılan yayınlar:
Metin içerisinde kaynak gösterirken:
 (Newton, 1998/1999).
Metin sonunda kaynakça listesi oluştururken:
 Newton, W. (1999). Return to Mars. C. Mari (Ed.), Space Exploration içinde (ss. 32- 41). New York, NY:
H.W. Wilson. (Yeniden basım National Geographic, ss. 2-26, Ağustos 1998).
ÖNEMLİ NOT: Yeniden basılan bir kitap eleştirisi formatındaki bu örnekte, öncelikle kitabın yazarının adı
belirtilmiş, sonrasında ise yeniden basımı yapılan kaynağın editörü ve eleştirmenine yer verilmiştir. Metin
içerisinde kaynak gösterilirken kullanılan parantez işareti içerisine kitabın yazarının isminin yazılması
zorunludur. Aynı kitap üzerine yazılan birden fazla eleştiri olma ihtimaline karşı ilgili eleştirmenin adı da
yazılmalıdır.
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2.11. Başka bir kaynaktan ulaşılan kaynaklar:
Örneğin orijinal kaynağın artık yeni basımı olmuyorsa ve eski basımlar tükenmiş olduğundan erişim söz
konusu değilse veya bilindik kaynaklar (internet vb.) üzerinden ulaşılamıyorsa ya da Türkçeye
çevrilmemişse, metin sonundaki kaynakça listesinde ikincil kaynak verilebilir.
Metin içerisinde kaynak gösterirken:
 Allport's diary (Nicholson’da alıntılandığı şekliyle, 2003).
Metin sonundaki kaynakça listesinde ikincil kaynağın referansına yer verilmelidir (örneğin; Nicholson’ın
2003’teki yayınına kaynakçada yer verilmelidir.)
2.12. Yazarı, yayın yılı ve sayfa numarası olmayan web sitesi materyalleri:
 Census data revisited. (b.t.). Erişim tarihi 9 Mart 2009, Erişim adresi Harvard, Psychology of Population
web sitesi, http://harvard.edu/data/index.php
ÖNEMLİ NOT: Eğer materyalin kaynağının zaman içerisinde değişme ihtimali yoksa erişim tarihinin
yazılmasına gerek yoktur. Eğer herhangi bir DOI numarası atanmamışsa URL adresi paylaşılmalıdır.
2.13. Tezler:
Yayımlanmış tez
Akın, Ş. E. (2008). Kant’ın ahlak felsefesinde özgürlük problemi (Doktora tezi).
Yayımlanmamış tez
Bakır, F. (1989). Bergson ve Hölderlin’de zaman kavramı üzerine bir inceleme (Yayımlanmamış master tezi).
Ankara Üniversitesi, Türkiye.
2.14. Kutsal kitaplar ve klasik yapıtlar:
Metin içerisinde kaynak gösterirken:
 İncil’de belirtildiği üzere … (1 Cor. 13:1 Yeni Uluslararası Versiyonu)
 Kuran’da söylendiği haliyle … (Kur’an-ı Kerim 5:3)
 Plato’nun Meno adlı eserinde … ( Plato, 380 M.S./1961)
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Metin sonunda kaynakça listesi oluştururken:
 Plato. (1961). Meno (R. S. Bluck, Çev.). Cambridge, England: Cambridge University Press. (Orijinal
yapıtın basım tarihi ca. 380 M.S.)
2.15. Kişiler arasında e-posta aracılığıyla yapılan iletişimler:
Metin içerisinde kaynak gösterirken:
 (V. G. Nguyen, kişisel iletişim, 28 Eylül 1998)
Kişisel e-postalar, geri kazanılabilir veriler olarak sayılmadığı için metin sonundaki kaynakça listesinde yer
almazlar.
 T. K. Lutes (kişisel iletişim, 18 Nisan 2001)
2.16. Veri setleri:
 Simmons Market Research Bureau. (2000). Simmons national consumer survey [Veri dosyası]. New
York, NY: Author.
2.17. Röportaj:
Metin içerisinde kaynak gösterirken:
 (J. Smith, kişisel iletişim, 15 Ağustos 2009)

Röportajlar, geri kazanılabilir veriler olarak sayılmadığı için metin sonundaki kaynakça listesinde yer
almazlar.
2.18. Blog yazıları:
 Lincoln, D. S. (23 Ocak 2009). The likeness and sameness of the ones in the middle. [Blog gönderisi].
Erişim adresi http://www.blogspace.com/lincolnworld/2009/1/23.php
2.19. Video/YouTube videosu:
Metin içerisinde kaynak gösterirken:
 (Apsolon, 2011)
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 (Bellofolletti, 2009)
Metin sonunda kaynakça listesi oluştururken:
 Apsolon, M. [markapsolon]. (9 Eylül 2011). Real ghost girl caught on Video Tape 14 [Video dosyası].
Erişim adresi http://www.youtube.com/watch?v=6nyGCbxD848
 Bellofolletti. (8 Nisan 2009). Ghost caught on surveillance camera [Video dosyası]. Erişim adresi
http://www.youtube.com/watch?v=Dq1ms2JhYBI&feature=related
2.20. Twitter:
Metin içerisinde kaynak gösterirken:
 (Gates, 2013)
 (Stanford Medicine, 2012)
Metin sonunda kaynakça listesi oluştururken:
 Gates, B. [BillGates]. (26 Şubat 2013). #Polio is 99% eradicated. Join me & @FCBarcelona as we work
to

finish

the

job

and

#EndPolio.

VIDEO:

http://b-gat.es/X75Lvy

[Tweet].

Erişim

adresi

https://twitter.com/BillGates/status/306195345845665792
 Stanford Medicine [SUMedicine]. (9 Ekim 2012). Animal study shows sleeping brain behaves as if it's
remembering: http://stan.md/RrqyEt #sleep #neuroscience #research [Tweet]. Erişim adresi
https://twitter.com/SUMedicine/status/255644688630046720
2.21. Facebook:
Metin içerisinde kaynak gösterirken:
 (Gaiman, 2012)
Metin sonunda kaynakça listesi oluştururken:
 Gaiman, N. [Neil]. (29 Şubat 2012). Please celebrate Leap Year Day in the traditional manner by taking
a writer out for dinner. It’s been four years since many authors had a good dinner. We are waiting. Many
of us have our forks or chopsticks at the [Facebook durum güncellemesi]. Erişim adresi
https://www.facebook.com/neilgaiman/posts/10150574185041016
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