Aktarmaların metinde gösterim biçimleri

!
Aktarma Türleri!!

Yeri !

Metin İçi Gösterim!!

Aktarmaların
biçimsel kuralları!!

Cümle!Başı!!

Yazarın!Soyadı,!(Yayın!yılı)!............!!
Yazarın!Soyadı,!(Yayın!yılı,!s.!Sayfa!numarası)!............!!
............!olmadığının!Yazarın!Soyadı,!(Yayın!yılı,!s.!Sayfa!numarası)!/!
(Yazarın!Soyadı,!Yayın!yılı)!.........................!!
............!olmadığının!Yazarın!Soyadı,!(Yayın!yılı,!s.!Sayfa!numarası)!/!
(Yazarın!Soyadı,!Yayın!yılı,!s.!Sayfa!numarası)!.........................!!
(Yazarın!Soyadı,!Yayın!yılı).!!
(Yazarın!Soyadı,!Yayın!yılı,!s.!Sayfa!numarası).!!
Büyüköztürk’e!(2003,!s.!120)!göre,!verilerin,!faktör!analizi!için!
uygunluğu!KaiserJMayerJOlkin!(KMO)!katsayısı!ve!Barlett!Testi!ile!
incelenebilir.!KMO’nun!0,60’dan!yüksek,!Barlett!Testinin!anlamlı!
çıkması,!verilerin!faktör!analizi!için!uygun!olduğunu!gösterir.!!
Verilerin,!faktör!analizi!için!uygun!olup!olmadığının!(Büyüköztürk,!!
2003,!s.!120)!/!Büyüköztürk!(2003,!s.!120)!KaiserJMayerJOlkin!(KMO)!
katsayısı!ve!Barlett!Testi!ile!incelenebildiğini!söylemektedir.!
KMO’nun!0,60’dan!yüksek,!Barlett!Testinin!anlamlı!çıkması,!verilerin!
faktör!analizi!için!uygun!olduğunu!gösterir.!!
Verilerin,!faktör!analizi!için!uygunluğu!KaiserJMayerJOlkin!(KMO)!
katsayısı!ve!Barlett!Testi!ile!incelenebilir.!KMO’nun!0,60’dan!yüksek,!
Barlett!Testinin!anlamlı!çıkması,!verilerin!faktör!analizi!için!uygun!
olduğunu!gösterir!(Büyüköztürk,!2003,!s.!120).!!
Sibdari!and!Pyke!(2010,!s.!335)’e!göre!…!!
.................!Nitel!araştırma!yönteminde,!Sibdari!and!Pyke!(2010,!s.!335)!
/!(Sibdari!and!Pyke,!2010,!s.!335)!…!vurgulamaktadır.!!
…............!açıklanır!ve!yorumlanır!(Sibdari!and!Pyke,!2010,!s.!335).!!
Yıldırım,!Mercan!ve!Kostakoğlu!(2013,!s.!76)!Ülkeler!arasındaki!alım!
gücünün!eşitlenmesi!hususu!nominal!döviz!kurunun!
ülkelerarasındaki!göreceli!fiyat!düzeylerindeki!değişimlere!bağlı!
olacağını!belirtmektedir.!!
...............!belirtilmektedir.!Yıldırım,!Mercan!ve!Kostakoğlu!(2013,!s.!!
76)!/!(Yıldırım,!Mercan!ve!Kostakoğlu,!2013,!s.!76)!ülkeler!arasındaki!
alım!gücünün!eşitlenmesi!hususu!nominal!döviz!kurunun!ülkeler!
arasındaki!göreceli!fiyat!düzeylerindeki!değişimlere!bağlı!olacağını!
belirtmektedir.!!
…...............!Ülkeler!arasındaki!alım!gücünün!eşitlenmesi!hususu!
nominal!döviz!kurunun!ülkeler!arasındaki!göreceli!fiyat!
düzeylerindeki!değişimlere!bağlı!olacağını!belirtmektedir!(Yıldırım,!
Mercan!ve!Kostakoğlu,!2013,!s.!76).!!
Altıntop!vd.,!(2011,!s.!5562)!Son!yirmi!yıldır!Candida türleri!…!!
Son!yirmi!yıldır!Candida türleri!…!(Altıntop!vd.,!2011,!s.!5562)!/!Altıntop!
vd.,!(2011,!s.!5562)!…!!
Son!yirmi!yıldır!Candida türleri!…!sistemik!fungal!enfeksiyonların!en!sık!
görülme!nedenidir!(Altıntop!vd.,!2011,!s.!5562).!!
…!(Milli!Eğitim!Bakanlığı![MEB],!2015,!s.!20).!!
…!(MEB,!2015,!s.!20).!!
…!(!Başbakanlık!Cumhuriyet!Arşivi![BCA],!1927,!s.!239).!!
…!(BCA,!1927,!s.!240).!!
…!(Başbakanlık!Cumhuriyet!Arşivi![BCA],!1933,!198!352!11).!!
…!(BCA,!1933,!198!352!11).!!
…!(Başbakanlık!Osmanlı!Arşivi![BOA].!Tapu!Defteri![TD],!s.!26).!!
…!(BOA,!TD,!s.!26).!!

Cümle!İçi!!

Cümle!Sonu!!
Tek yazarlı
kaynaklar!!

Cümle!Başı!!

Cümle!İçi!!

Cümle!Sonu!!

İki yazarlı
kaynaklar!!

Üç!yazarlı
kaynaklar!!

Cümle!Başı!!
Cümle!İçi!!
Cümle!Sonu!!
Cümle!Başı!!

Cümle!İçi!!

Cümle!Sonu!!

Çok yazarlı (üçten
daha fazla yazarlı)
kaynaklar!

Cümle!Başı!!
Cümle!İçi!!
Cümle!Sonu!!

Kurum yazarlı
kaynaklar!!
Arşiv belgeleri!!

Cümle!içi!!
Cümle!Sonu!!
Cümle!İçi!!
Cümle!Sonu!!
Cümle!içi!!
Cümle!Sonu!!
Cümle!içi!!
Cümle!Sonu!!

Derleme
kaynaklar!!

Cümle!Başı!!

Cümle!İçi!!

Cümle!Sonu!!

Çeviri kaynaklar!!

Cümle!Başı!!

Cümle!İçi!!

Cümle!Sonu!!

Odabaşı!ve!Kılıçer’e!(2008:!s.46)!göre,!postmodernizmin!erkek!ile!
kadın!arasındaki!ayrımı!reddetmesi,!postmodern!reklamlarda!da!
kendini!göstermektedir.!!
.................!farklılık!(Odabaşı!ve!Kılıçer,!2008,!s.!46)!/!Odabaşı!ve!!
Kılıçer’e!(2008,!s.!46)!göre,!postmodernizmin!erkek!ile!kadın!
arasındaki!ayrımı!reddetmesi,!postmodern!reklamlarda!da!kendini!
göstermektedir.!!
…!Postmodernizmin!erkek!ile!kadın!arasındaki!ayrımı!reddetmesi,!
postmodern!reklamlarda!da!kendini!göstermektedir!(Odabaşı!ve!!
Kılıçer,!2008,!s.46).!!
Bradley’e!(2004,!s.!45)!göre!rakiplere!odaklanma,!şirketlerin!güçsüz!
rakiplerinin!zayıf!olan!yönlerine!yoğunlaşmak!yoluyla!bu!
rakiplerinden!müşteri!ve!pazar!payı!çalmaya!çalışmasıdır.!!
.................!belirtilmektedir.!Bradley!(2004,!s.!45)!/!(Bradley,!2004,!s.!
45)’e!göre!rakiplere!odaklanma,!şirketlerin!güçsüz!rakiplerinin!zayıf!
olan!yönlerine!yoğunlaşmak!yoluyla!bu!rakiplerinden!müşteri!ve!
pazar!payı!çalmaya!çalışmasıdır.!!
…............!rakiplere!odaklanma,!şirketlerin!güçsüz!rakiplerinin!zayıf!
olan!yönlerine!yoğunlaşmak!yoluyla!bu!rakiplerinden!müşteri!ve!
pazar!payı!çalmaya!çalışmasıdır!(Bradley,!2004,!s.!45).!!

!
Yazarı belli olmayan Cümle!Sonu!!
kaynaklar!!

Cümle!Başı!!

Tarihi belli olmayan
Cümle!İçi!!
kaynaklar!!

Cümle!Sonu!!

Cümle!Başı!!

A.!Ceyhan!(1990,!s.!56)!ve!E.!Ceyhan’ın!(1998,!s.!124J125)!çalışmalarında!
ifade!ettikleri!gibi,!…!!
.................!belirtilmektedir.!A.!Ceyhan!(1990,!s.!56)!ve!E.!Ceyhan’ın!!
(1998,!s.!124J125)!/!(A.!Ceyhan!1990,!s.!56!ve!E.!Ceyhan’ın!1998,!s.!
124125)!çalışmalarında!ifade!ettikleri!gibi,!…!!

Cümle!Sonu!!

…!ifade!edilmektedir!(A.!Ceyhan!1990,!s.!56!ve!E.!Ceyhan!1998,!s.!124J
125).!!

Cümle!Başı!!

Yıldırım!(2011a,!s.!35;!2011b,!s.!61)!ekonomik!yapının!düzelmesindeki!en!
önemli!faktörlerin!….!!

Aynı yazarın eserleri!!Cümle!İçi!!

İkincil kaynaktan
aktarmalar!!

Erden’e!(tarihsiz,!s.!8)!göre!Sosyal!Bilgiler;!ilköğretim okullarında iyi ve
sorumlu vatandaş yetiştirmek amacıyla, Sosyal Bilimler disiplinlerinden
seçilmiş bilgilere dayalı olarak, öğrencilere!toplumsal yaşamla ilgili
temel bilgi, beceri, tutum ve değerlerin kazandırıldığı bir çalışma!
alanıdır.!!
Sosyal!Bilgiler!alanında,!Erden!(tarihsiz,!s.!8)!/!(Erden,!tarihsiz,!s.!8)!
ilköğretim okullarında iyi ve sorumlu vatandaş yetiştirmek amacıyla,
Sosyal Bilimler disiplinlerinden seçilmiş bilgilere dayalı olarak,
öğrencilere!toplumsal yaşamla ilgili temel bilgi, beceri, tutum ve
değerlerin kazandırıldığı bir çalışma!alanı olarak!tanımlamaktadır.!!
Sosyal!Bilgiler;!ilköğretim!okullarında!iyi!ve!sorumlu!vatandaş!
yetiştirmek!amacıyla,!Sosyal!Bilimler!disiplinlerinden!seçilmiş!bilgilere!
dayalı!olarak,!öğrencilere!toplumsal!yaşamla!ilgili!temel!bilgi,!beceri,!
tutum!ve!değerlerin!kazandırıldığı!bir!çalışma!alanı!olarak!tanımlanabilir!
(Erden,!tarihsiz,!s.!8).!!

Aynı soyadına sahip
Cümle!İçi!!
yazarların eserleri!!

Kişisel iletişimler !

…............!(“Uzaktan!eğitimde!yaşanan!sorunlar”,!2003,!s.!56).!!

…............!belirtilmektedir.!Yıldırım!(2011a,!s.!35;!2011b,!s.!61)!/!
(Yıldırım,!2011a,!s.!35;!2011b,!s.!61)!ekonomik!yapının!düzelmesindeki!
en!önemli!faktörlerin!…!!

Cümle!Sonu!!

.........ekonomik!yapının!düzelmesindeki!en!önemli!faktörleri!ifade!
etmektedir!(Yıldırım,!2011a,!s.!35;!2011b,!s.!61).!!

Cümle!Başı!!

Biret’in!(kişisel!iletişim,!Şubat!2015)!vurguladığı!gibi…!!

Cümle!Sonu!!

vurgulamıştır!(İ.!Biret,!kişisel!iletişim,!Şubat!2015).!!

Cümle!Başı!!

Sağlam!(1955’den!aktaran!Vural,!2008,!s.!164)!çalışmasında…!!

Cümle!Sonu!!

…..!belirtilmektedir!(Sağlam,!1955’den!aktaran!Vural,!2008,!s.!164).!!

Birden fazla
kaynağın birlikte
gösterimi!!

Cümle!İçi!!

Televizyon programı, Cümle!İçi!!
film, çoklu ortam
Cümle!İçi!!
yazılımı türü
kaynaklar!!
Cümle!İçi!!
E-dergilerdeki
makaleler!!

Pek!çok!araştırma!(Arıöz!ve!Yıldırım,!2012.!s.178;!Yıldırım!ve!Kostakoğlu,!
2014,!s.!95;!Yıldırım,!vd.,!2013,!s.!76)!makroekonomik!!
................…........!!
…!“Veda”!adlı!filmde!Livaneli!(2010)!farklı!bir!yaklaşım!izlemiştir.!!
…!Livaneli’nin!bir!filminde!(“Veda”,!2010)!farklı!bir!yaklaşım!izlediği!
gözlemlenmiştir.!!
…!(MacDonald!ve!Scott,!2000)!...!görülmektedir!!

Cümle!Başı!!

Kopkallı!ve!Mutlu!(2009,!s.!3)!belirttiği!gibi………………………..!!

Cümle!İçi!!

……………belirtilmektedir.!Kopkallı!ve!Mutlu!(2009,!s.!3)!/!Kopkallı!ve!Mutlu!
(2009,!s.!3)…………belirtmektedir.!!

Cümle!Sonu!!

….!savunmuştur!(Kopkallı!ve!Mutlu,!2009,!s.!3).!!

Cümle!Başı!!

Tanışlı!ve!Özdaş!(2006,!s.11)!belirttiği!gibi....................!!

İnternet ortamında Cümle!İçi!!
yayınlanan bildiriler!!
Cümle!Sonu!!

…..........belirtmektedir.!(Tanışlı!ve!Özdaş,!2006,!s.11)!/!Tanışlı!ve!Özdaş!
(2006,!s.11)!..................!şeklinde!ifade!edilmiştir.!!
..................!şeklinde!ifade!edilmiştir!(Tanışlı!ve!Özdaş,!2006,!s.11).!!

!
Künye bilgileri
olmayıp yalnızca
İnternet ortamında
yer alan kaynaklar!!

!
Cümle!Sonu!!

!
……!olarak!ifade!edilmiştir!(httpJ1).!!!

