
Metin Aktarımları  
ve  

Atıf Yöntemleri 





1. Metin Aktarmaları 

• Sosyal bilimler teorik incelemeye dayanır ve 
teorik incelemede var olan literatürün 
sorunlarının ele alınmasına ve genişletilmesine 
dayanır. 

• Bu nedenle araştırmacı kendinden önceki 
araştırmalardan kendi savını güçlendirmek 
amacıyla yararlanmak durumundadır.  



1. Metin Aktarmaları 
• Bu nedenle sosyal bilimler bir tür literatür 

taramasına dayanır: research  

• Bu şekilde araştırmacının başka 
araştırmalardaki düşünce ve bulgulardan 
yararlanmasına “aktarma”, aktarılan bilgilere 
“alıntı” denir. 

• Aktarmalar araştırmanın niteliği gereği 
yapılmak durumundadır. Fakat bu aktarmalara 
ilişkin kurallara uymak temel biçimsel ve ahlaki 
bir kuraldır.  

  



1. Metin Aktarmaları 

• İki tür aktarma biçimi vardır; 

1. Doğrudan aktarma: Yararlanılan 
kaynaklardaki bilgi ve bulguların bir kısmının 
bütüncül kullanılmasına denir. 

2. Dolaylı aktarma: Yararlanılan bilgi ve 
bulguların kişiselleştirilerek verilmesine denir. 

 



A. Doğrudan Aktarma 
• Temel anlamda metnin belli bir bölümünün 

hiçbir değişiklik yapılmadan kullanılmasıdır.  

A.1. Kuralları: 
1. Metin içinde çok sınırlı sayıda kullanılır.  

2. Yapılan alıntıda metinin cümlelerinde hiçbir değişiklik 
yapılmaz 

3. Ancak metin içinde çok teknik veya günümüzde 
kullanılmayan terimlerin açıklamaları parantez içinde 
gösterilir. 

4. Temel kural, alıntı yapılan metnin dolaylı biçimde 
aktarılmasının çok güç olduğu vurgulu durumlarda veya 
tanımlarda kullanılmasıdır. 

 



A. Doğrudan Aktarma 

A.2. Yazım Biçimleri: 

Doğrudan aktarmaların metin uzunluğu yazım 

biçimlerini değiştirir. 

1. Eğer alıntı en fazla üç satır kadarsa; 

 - tırnak işareti içinde, 

 - italik olarak 

 - metin içinde yazılır.  



A. Doğrudan Aktarma 
Örnek: 
Formel olan esastır ve toplumsal yaşamın 
ulaşılmak istenen özelliklerini uhdesinde 
barındırmaktadır. Enformel ise pek istenmeyen 
geleneksel özellikleri içinde yeşerten ve 
dolayısıyla dönüştürülmesi gerekli toplumsal 
kesimi ifade eder. Ya tarihe bırakılacak bir 
çözümdür bu; ya da dönüşümü yapmak için soruna 
odaklanıp dönüşümün hızlandırılması gereklidir. 
Hangi yol izlenirse izlensin, tahayyül edilirse edilsin, Kıray’ın 
işaret ettiği şu ortak nokta vurgulanmaktadır. “Enformel 
sektör,az gelişmiş ülkelerin dengesiz toplumsal yapısının 
ortaya çıkardığı bir toplumsal sorundur”.  Formellik ve 
enformellik burada sınırları geçişken olmayan bir geometriye 
ait toplumsal yapılar olarak karşımıza çıkar                  



A. Doğrudan Aktarma 

2. Eğer alıntı üç satırdan uzun ise; 

 - Hemen fark edilmesi için ayrı bir paragraf 
şeklinde, 

 - Metnin dışında, 

 - Ana metinden daha sık aralıklarla, 

 - Tırnak içine alınmadan  

 - italik olarak yazılır.   



A. Doğrudan Aktarma 
Örnek: 

Mektuplaşma kulübü de birbirleriyle anlaşabilecek üyeler arasında ilişki 

kurulmasını sağlamaktadır. Burger King çocuklara işletmenin hazırladığı özel yazı 

araçları ve boya kalemleri dağıtmaktadır. Bu kulüp 1994’de yirmi beşin üzerinde 

ülkede faaliyetlerini sürdürüyordu. İşletme, çocuk kulübünün amacını şu sözlerle dile 

getirmektedir; 

Biz çocukların kalplerini ve beyinlerini kazanıp onları altmış yaşına kadar 
elimizde tutmak istiyoruz. Bu kulübün 1990 yılındaki kuruluşundan bu yana 
Burger King’in satışları üç kat artmıştır. Bu rakam, şirket kurulduğundan bu 
yana elde edilen en iyi kar performansı olduğunu rahatlıkla düşünebiliriz.    



A. Doğrudan Aktarma 

3. Eğer alıntı yapılırken, alıntı metninde 
gereksinim duyduğu bilgi dışındaki bazı 
bilgileri almak istenmeyebilir. Bu durumda; 

 - metinden çıkartılan bölüm yerine üç nokta 
konulur.  



A. Doğrudan Aktarma 
Örnek: 

      Harrison finansın arbitraj ve kusursuz işleyen piyasalar ilkesine dayanarak, 

çokça da bu süreci entelektüel bir arbitraj olarak tanımlayıp dalgasını geçerek 

iktisada nasıl eklemlendiğini şöyle anlatıyor; 

 

 Akademik bir iktisatçının durduğu yerden bakıldığında mali piyasalar düğüm 

düğüm arapsaçından pırıl pırıl bir arap saçına dönüşmüştü… alınıp satılan 

malın ne olduğunu bilmeyen yoktu; ortada kamuya açık çok sayıda 

enformasyon vardı, piyasaya giriş ve çıkış kolaydı; alım satımın maliyeti 

kısmen düşüktü, işlemler başka sorunlardan bağımsızdı… görünmeyen el 

yalnızca doğru fiyatı değil, kaynakların doğru dağılımını sağlıyordu.        



B. Dolaylı Aktarma  
• Dolaylı aktarma, araştırmacının yararlandığı herhangi bir kaynaktaki 

bilgileri, kendi üslubu ve dolayısıyla kendi cümleleri ile ifade ederek 
araştırma metnin de kullanılmasıdır.   

B.1. Kuralları: 
1. Özetlenebilen ve araştırmacının kendi üslubu ile yazabildiği 

bilgilerde dolaylı aktarma biçimi kullanılır. 
2. Bilimsel araştırmalarda kullanılacak aktarmaların genelde dolaylı 

olmasına dikkat edilmelidir.  
3. Bu tip aktarmada atıf yöntemlerinin kullanılması zorunludur.  
4. Hem akademik ahlak gereği hem de kanuni olarak (5846 sayılı Fikir 

ve Sanat Eserleri Kanunu, Yüksek Öğretim Kurumu Öğretim 
Elemanları Disiplin Yönetmeliği), atıf yöntemlerinin kullanılması 
zorunludur.  
 



2. Atıf Yöntemleri  

 - Atıf Verilmesinin Nedenleri: 
1. Ahlaki ve yasal zorunluluklar 
2. Araştırmanın bilimsel değerinin göstergesi 

olması 
3. Araştırmacının savunduğu görüşlerin 

doğruluğunun ve güvenilirliğinin göstergesi 
4. Araştırmacının çalıştığı alana hakimiyetinin 

göstergesi 
5. Aynı veya benzer konularda araştırma yapacak 

diğerlerine yol gösterici olması.  



2. Atıf Yöntemleri  

- Atıf Verilirken Dikkat Edilecek Önemli Noktalar: 
1. İlgili alanda çalışma yapan herkesin kolaylıkla 

anlayabileceği ve açıklayabileceği konularda atıf 
verilmez.  

2. Bir zorunluluk olmadığı sürece atıf vermede 
aşırıya kaçılmamalıdır.  

3. Genel niteliğinden ve bilimsel değerinden şüphe 
duyulmayan çalışmalara atıf verilmelidir. 

4. Atıf tercihinde birincil kaynaklara öncelik 
verilmelidir.   



2. Atıf Yöntemleri  

• Temel Atıf Yöntemleri: 

 

A. Dipnot (Turabian) Yöntemi 

 

B. Metin İçi Atıf (Harvard/Parantez/Soyad-yıl) 
Yöntemi  

 



A. Dipnot (Turabian) Yöntemi 
 

• Metin içinde rakamlar verilerek, metnin 
altında kaynağın belirtilmesi yöntemidir.  

• Word kullanımında; 

 - Başvurular (Ekle) – dipnot ekle – dipnotlar 
(sayfa altı) – biçim (sayı biçimi) 

• Dipnot numarasının metinde konulması 
gereken yer alıntının hemen sonudur.  

 







A. Dipnot (Turabian) Yöntemi 
 A.1. Kitaplar için; 

 - Kitap ilk kez dipnotta gösteriliyorsa; 
 Yazarın adı – soyadı, Kitabın adı (varsa editör / 

çevirmen), basıldığı yer, yayınevi, yayın tarihi, 
sayfa 

Örnek:  
 - Veysel Bozkurt, Endüstriyel ve Post-endüstriyel 

Dönüşüm, Bursa, Ekin Kitabevi,2005, s:75 
 - Rainer Funk, Ben ve Biz: Postmodern İnsanın 

Psikanalizi (çev. Ç. Tanyeri), İstanbul, Yapı Kredi 
Yayınları, 2007, s:139  

  



A. Dipnot (Turabian) Yöntemi 
 

- Kitap daha önce dipnotta gösterilmişse 
Yazarın Soyadı, a.g.e, sayfa numarası  
Örnek: 
 - Bozkurt, a.g.e, s:83 
 
- Aynı yazarın birden fazla kitabı dipnot olarak kullanılıyorsa, 
 a. İlk kullanımda ilk kez dipnot biçimi geçerlidir. 
Örnek: 
 -  Veysel Bozkurt, Endüstriyel ve Post-endüstriyel Dönüşüm, Bursa, Ekin 

Kitabevi, Bursa, 2005, s:75 
 -  Veysel Bozkurt, Değişen Dünyada Sosyoloji, İstanbul, Alfa Yayınları, 2004, 

s:205  
b. Daha önce dipnot verildiyse;  
 - Bozkurt, a.g.e, 2005, s:164 
 - Bozkurt, a.g.e, 2004, s: 12  
 



A. Dipnot (Turabian) Yöntemi 
 

- Kitap çok yazarlı ise,  
Birinci yazarın adı – soyadı, ikinci yazarın adının ilk harfi, üçüncü yazarın 

adının ilk harfi– soyadı, kitabın adı , yayın yeri, yayınevi, yayın tarihi, 
sayfa  

Örnek: 
 - Pierre Bourdieu, L.J. Wacquant, Düşünümsel Bir Antropoloji İçin 

Cevaplar (çev. N. Ökten), İstanbul, İletişim Yayınları, 2002, s:197  
  
 - Kitabın yazar sayısı üçten fazla ise,  
Birinci Yazarın adı – soyadı ve diğerleri, kitabın adı, yayın yeri, yayınevi, 

yayın tarihi ve sayfa  
Örnek:  
 - Memet Zencirkıran ve diğerleri, Entelektüel Perspektif: Kültür, 

Siyaset ve Toplum Söyleşileri, İstanbul, Alfa Yayınları, 2004, s:45  



A. Dipnot (Tourabien) Yöntemi 
 

 - Yazar adı yerine kurumun bulunması,  

 Kurum adı, kitabın adı , yayın yeri, yayınevi, 
yayın tarihi, sayfa 

 

Örnek: 

   ILO, Türk Çalışma Hayatına İlişkin Temel 
Göstergeler, Ankara,ILO Türkiye Ofisi, 2002, 
s:12    



A. Dipnot (Tourabien) Yöntemi 
 

• A. 2. Makaleler için; 
 - Makale İlk kez dipnotta gösteriliyorsa; 
Yazarın adı – soyadı, “makalenin adı”, Dergi veya derleme kitabın 

adı, Derginin cilt numarası, sayısı, yılı, sayfası  
 
  Örnek: 
     Sevda Yapraklı, “Sosyal Sermayenin Ekonomik Büyüme 

Üzerindeki Etkisi: Ekonometrik Bir Analiz”, Uludağ 
Üniversitesi,İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt:24, 
sayı:2, 2005, 86 

 
    Guilermo Duenas, “Sosyal Sermaye Yaratıcıları Olarak 

Üniversiteler”, Eğitimin Geleceği: Üniversitelerin ve Eğitimin 
Değişen Paradigması (edit. O. N. Babüroğlu, çev. Z. Dicleli), 
İstanbul, Sabancı Üniversitesi Yayınları, 2003, 145 



A. Dipnot (Turabian) Yöntemi 
 

- Makale daha önce dipnotta gösterilmişse; 
 Yapraklı, a.g.m, s:88 
 
- Aynı yazarın birden fazla makalesinin kullanımı 
a. İlk kullanımda ilk kez dipnot biçimi geçerlidir.  
b. İkinci kullanımda; 
Yazarın soyadı, a.g.m, tarih, sayfa  
Örnek:  
   James S. Coleman, “Social Capital in the Creation Human Capital”, The 

American Journal of Sociology, vol:94,no:1, 1988, s: 99 
 
   James S. Coleman, “Families and Schools”, Educational Researcher, 

vol:16, no:6, 1987, s: 35  
 
   Coleman, a.g.m, 1988, s:103 
 
   Coleman, a.g.m, 1987, s: 41  

 
 



A. Dipnot (Turabian) Yöntemi 
 

A. 3. Ansiklopediler ve Sözlükler  
- Yazarı belli ise,  
Yazarın adı-soyadı, “maddenin adı”, ansiklopedi 

veya sözlüğün adı (editörler), cilt, yayın yeri, 
yayınevi, yayın tarihi, sayfa  

 
Örnek:  
Don Robotham, “Political Economy”, A Handbook 

of Economic Anthropology (edit. J.G. Carrier), 
vol:1,Clentham, Edward Elgar, s:41   



A. Dipnot (Turabian) Yöntemi 
 

- Yazarı belli değil ise; 

“Madde adı”, ansiklopedinin adı (editörler), cilt, 
yayın yeri, yayın evi, sayfa  

 

Örnek:  

“Toplumsal Aktörler”, Meydan Larousse, cilt:19, 
İstanbul, Milliyet Yayınları, s:4445  



A. Dipnot (Turabian) Yöntemi 
 

 - A.4. Gazete Yazıları; 

 

 - Köşe yazılarından  

Yazar adı – soyadı, “köşe yazısının adı”, gazete, tarih 
(gg.aa.yyyy), sayfa  

 

Örnek:  

Hurşit Güneş, “Tüketici Güveni Mart 2003 Düzeyine 
Düştü”, Milliyet, 03.03.2008, s:9  



A. Dipnot (Turabian) Yöntemi 
 

 - Haberlerden 

“Haberin adı”, gazete, tarih (gg.aa.yyyy), sayfa  

 

Örnek:  

“Tuzlada Asıl Sorumlu Taşeronlaşma”, Birgün, 
03.03.2008, s:7  



A. Dipnot (Turabian) Yöntemi 
 

A. 5. İnternet Kaynakları:  
 
- İnternet sitesinden yazarı belli bir yazı,  
Yazar adı- soyadı, “yazının adı”, internet sitesinin erişim adresi, 

alıntılanma (erişim) tarihi 
 
 Örnek:  
  Sayim Yorgun, “Hollywood Emektarlarından Sendikal Diriliş 

Senaryoları”, http://www.aktifgelisim.com/hollywood-
emektarlarindan-sendikal-dirilis-senaryolari.html , erişim 
tarihi: 03.03.2008   



A. Dipnot (Turabian) Yöntemi 
 

- İnternet sitesinden yazarı belli olmayan bir yazı; 

  

Yazının başlığı, internet sitesinin erişim adresi, alıntılama 
(erişim) tarihi 

 

Örnek: 

Dimensions of Social Capital, 

http://www.gnudung.com/literature/dimensions.html , 
03.03.2008   

 

http://www.gnudung.com/literature/dimensions.html
http://www.gnudung.com/literature/dimensions.html
http://www.gnudung.com/literature/dimensions.html
http://www.gnudung.com/literature/dimensions.html
http://www.gnudung.com/literature/dimensions.html
http://www.gnudung.com/literature/dimensions.html
http://www.gnudung.com/literature/dimensions.html


B. Metin İçi Atıf (APA) Yöntemi  

• Metinin içinde atıf parantez işaretleri yoluyla 
verilir.  

 

 

• Atfın verildiği yer, dipnot numarası gibi, 
cümlenin sonunda olmalıdır.  



B. Metin İçi Atıf Yöntemi  

• Tüm kaynaklarda biçim aynıdır. Ayrıntılar kaynakçada 
verilir.  

 
(Yazarın Soyadı, eserin yayın yılı: sayfa numarası) 

 
Örnek:  
  Endüstri sonrası toplumlarda esas önemli nokta eğitim, 

sağlık, sosyal hizmetler gibi insani hizmetler ile 
bilgisayar, sistem analizi ile bilimsel araştırma ve 
geliştirme gibi mesleki hizmetler alanında 
yoğunlaşmaktadır (Bell, 1989:95).  



B. Metin İçi Atıf Yöntemi  

 - Birden fazla yazar olduğu durumlarda, 

 

(İlk yazarın soyadı & ikinci yazarın soyadı & 
eserin yayın yılı: sayfa) 

 

Örnek:  

(Biblarz &Bengston & Bucur, 1996: 191).  



B. Metin İçi Atıf Yöntemi  

 - Yazar sayısı üçten fazla ise; 

(ilk yazarın soyadı, vd., eserin yayın yılı, sayfa) 

 

Örnek:  

 

(Lai, vd., 2003:164). 



3. Kaynakça (Bibliyografya) 

• Kullanılan atıf yöntemine göre kaynakçanın 
yazımı da değişir. 

• Atıf verilmiş tüm eserler kaynakçada 
gösterilmelidir. 

• Temel düzen harf sırasının izlenmesidir. Aynı 
yazara ait birden fazla eserin kullanılması 
durumunda daha erken yazılmış eser, 
kaynakçada ilk önce yer alır.  

 



A. Dipnot (Turabian) Yöntemi 
 • Dipnotların kaynakçada gösterilmesinde iki 

temel değişiklik vardır; 

 

1. Yazarın soyadı başa gelir ve adıyla arasına 
virgül konulur. 

2. Dipnotta gösterilen sayfa numarası, 
kaynakçada kaldırılır.   



A. Dipnot (Turabian) Yöntemi 

Örnek: 

- Bozkurt, Veysel,  Endüstriyel ve Post-endüstriyel 
Dönüşüm, Bursa, Ekin Kitabevi,2005  

- Duenas, Guilermo, “Sosyal Sermaye Yaratıcıları 
Olarak Üniversiteler”, Eğitimin Geleceği: 
Üniversitelerin ve Eğitimin Değişen Paradigması 
(edit. O. N. Babüroğlu, çev. Z. Dicleli), İstanbul, 
Sabancı Üniversitesi Yayınları, 2003 

- Funk, Rainer Ben ve Biz: Postmodern İnsanın 
Psikanalizi (çev. Ç. Tanyeri), İstanbul, Yapı Kredi 
Yayınları, 2007 

 



B. Metin İçi Atıf Yöntemi  
• Temel Biçim; 
 - Soyad, isim (tarih), kitap / makale biçimi  
 - Çok yazarlı eserlerde; 
    1.İsmin soyad, isim, 2. ismin soyad, ismin ilk harfi., 3. ismin soyad, 

ismin ilk harfi. (tarih), kitap / makale biçimi, (makalelerde)sayfa 
numarası   

 
Örnek:  

 - Bell, Daniel(1989), Coming Post-industrial Society, New York, Free 
Press  

 
 - Biblarz, Timothy J., Bengston V.L., Bucur, A. (1996), “Social Mobility 

Across Three Generations”, Journal of Marriage and Family, 58 (1), 
104 – 144  


