
İstanbul Aydın Üniversitesi İntihali Önleme Rehberi 

İntihal (akademik aşırma), üniversite ortamında yaşanabilen ciddi etik bir sorundur. Bu rehber,  İstanbul Aydın Üniversitesi öğrencilerinin ve 

akademik personelinin, okulumuz bünyesinde yürütülen tezlerin, projelerin ve verilen ödevlerin intihal içermesini önlemek için nelere dikkat 

etmeleri gerektiğini açıklamak için hazırlanmıştır. Üniversitemizde intihal/benzerlik oranlarının tespit edilmesi için Turnitin programı 

kullanılmaktadır. Bu belgede söz konusu programın benzerlik incelemelerini hangi kriterlere dayanarak yaptığını göstermek üzere bilgi 

verilmektedir.   

İntihal Nedir? 

İntihal, Yazarlık Programı Konseyi tarafından aşağıdaki şekilde tanımlanmaktadır:  

“Bir yazarın kasti olarak başkasının ifadelerini, fikirlerini ve diğer orijinal materyallerini (herkesçe bilinen bilgiler haricinde) kaynağını belirtmeden 

kullanması sonucu intihal oluşmaktadır” 1. 

Bir materyalin “herkesçe bilinen bilgi” olduğuna nasıl karar verilir?  

“Genel olarak, en az beş güvenilir kaynakta aynı bilginin referans gösterilmeden kullanılmış olması, o bilginin “herkesçe bilinen bilgi” kabul 

edilebileceği anlamını taşımaktadır. Aynı zamanda, eğer sunduğunuz bilginin okuyucularınız tarafından hali hazırda bilinen ya da genel referans 

kaynaklarından kolaylıkla bulunabilen bir bilgi olduğunu düşünüyorsanız “herkesçe bilinen bilgi” olduğuna kanaat getirebilirsiniz. Fakat tereddüte 

düşürseniz alıntı gösterebilirsiniz; eğer alıntı gereksiz ise danışmanınız ya da editörünüz size söyleyecektir”2. 

İntihal Çeşitleri 

                                                           
1 http://wpacouncil.org/files/wpa-plagiarism-statement.pdf erişim tarihi 06.02.2017. 
2 https://owl.english.purdue.edu/owl/owlprint/589/ erişim tarihi 06.02.2017. 

http://wpacouncil.org/files/wpa-plagiarism-statement.pdf


Aşağıdaki bütün şekiller şu siteden alıntılanmıştır. 

http://www.turnitin.com/assets/en_us/media/plagiarism_spectrum.php erişim tarihi 26.12.2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                   Türüne Göre İntihal Örnekleri 

 

 

Klonlama 
   Başka birinin çalışmasını kelimesi kelimesine alarak kendi çalışması olarak sunmak 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Kaynak:  https://tr.wikipedia.org/wiki/Parasal_birlik 

Özgün Metin 

 

Parasal Birlik 

Parasal birlik, iki ya da daha fazla ülkenin aynı para 

birimini kullanmasıdır. Parasal birlikte, ekonomi ve para 

birliğinde olduğu gibi ortak bir iç pazar ve ticari 

anlaşmalarca belirlenen ortak çıkarlar olması gerekmez. 

Dünyada pek çok parasal birlik örneği bulunmaktadır. 

Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk 

Cumhuriyeti arasında Türk lirasının 

kullanılması, Hindistan, Nepal ve Bhutan  arasında Hint 

rupisinin kullanılması parasal birliğe örnektir. Ortak 

para birimi ve yasal ödeme aracı olarak avroyu (€) 

seçen 19 Avrupa Birliği (AB) üyesinin oluşturduğu avro 

alanı ekonomi ve para birliği örneğiyken, Avrupa Birliği 

ile Ağrotur ve Dikelya, Andorra, Kosova, Monako, 

Karadağ, San Marino ve Vatikan arasındaki avro 

kullanım antlaşmaları parasal birlik kapsamına 

girmektedir. 

 

 

Özgün Olmayan Metin 

 

Parasal Birlik 

Parasal birlik, iki ya da daha fazla ülkenin aynı para 

birimini kullanmasıdır. Parasal birlikte, ekonomi ve 

para birliğinde olduğu gibi ortak bir iç pazar ve ticari 

anlaşmalarca belirlenen ortak çıkarlar olması gerekmez. 

Dünyada pek çok parasal birlik örneği bulunmaktadır. 

Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk 

Cumhuriyeti arasında Türk lirasının 

kullanılması, Hindistan, Nepal ve Bhutan  arasında Hint 

rupisinin kullanılması parasal birliğe örnektir. Ortak 

para birimi ve yasal ödeme aracı olarak avroyu (€) 

seçen 19 Avrupa Birliği (AB) üyesinin oluşturduğu avro 

alanı ekonomi ve para birliği örneğiyken, Avrupa 

Birliği ile Ağrotur ve Dikelya, Andorra, Kosova, 

Monako, Karadağ, San Marino ve Vatikan arasındaki 

avro kullanım antlaşmaları parasal birlik kapsamına 

girmektedir. 
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CTRL-C 

     Tek bir kaynaktan değişiklik yapılmaksızın önemli miktarda alıntı yapmak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Özgün Metin 

 

Parasal Birlik 

Parasal birlik, iki ya da daha fazla ülkenin aynı para 

birimini kullanmasıdır. Parasal birlikte, ekonomi ve 

para birliğinde olduğu gibi ortak bir iç pazar ve ticari 

anlaşmalarca belirlenen ortak çıkarlar olması 

gerekmez. Dünyada pek çok parasal birlik örneği 

bulunmaktadır. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk 

Cumhuriyeti arasında Türk lirasının kullanılması, 

Hindistan, Nepal ve Bhutan arasında Hint 

rupisinin kullanılması parasal birliğe örnektir. Ortak 

para birimi ve yasal ödeme aracı olarak avroyu (€) 

seçen 19 Avrupa Birliği (AB) üyesinin 

oluşturduğu avro alanı ekonomi ve para birliği 

örneğiyken, Avrupa Birliği ile Ağrotur ve Dikelya, 

Andorra, Kosova, Monako, Karadağ, San 

Marino ve Vatikan arasındaki avro kullanım 

antlaşmaları parasal birlik kapsamına girmektedir. 

 

 

 

Özgün Olmayan Metin 

 

Parasal Birlik 

Tanım olarak parasal birlik, iki ya da daha fazla 

ülkenin aynı para birimini kullanmasıdır. Parasal 

birlikte, ekonomi ve para birliğinde olduğu gibi ortak 

bir iç pazar ve ticari anlaşmalarca belirlenen ortak 

çıkarlar olması gerekmez. Günümüzde pek çok parasal 

birlik örneği bulunmaktadır. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs 

Türk Cumhuriyeti arasında Türk lirasının kullanılması, 

Hindistan, Nepal ve Bhutan arasında Hint 

rupisinin kullanılması birer parasal birliğe 

örneğidir. Diğer yandan, Ortak para birimi ve yasal 

ödeme aracı olarak avroyu (€) seçen 19 Avrupa 

Birliği (AB) üyesinin oluşturduğu avro alanı ekonomi 

ve para birliği örneğiyken, Avrupa Birliği ile Ağrotur 

ve Dikelya, Andorra, Kosova, Monako, Karadağ, San 

Marino ve Vatikan arasındaki avro kullanım 

antlaşmaları parasal birlik kapsamına girmektedir. 
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Bul-Değiştir 

  Anahtar kelimeler ve ifadeleri değiştirmek, ancak yine de kaynağın esas içeriğini kullanmak  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Özgün Metin 

 

Parasal Birlik 

Parasal birlik, iki ya da daha fazla ülkenin aynı para 

birimini kullanmasıdır. Parasal birlikte, ekonomi ve 

para birliğinde olduğu gibi ortak bir iç pazar ve ticari 

anlaşmalarca belirlenen ortak çıkarlar olması 

gerekmez. Dünyada pek çok parasal birlik örneği 

bulunmaktadır. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk 

Cumhuriyeti arasında Türk lirasının kullanılması, 

Hindistan, Nepal ve Bhutan arasında Hint 

rupisinin kullanılması parasal birliğe örnektir. Ortak 

para birimi ve yasal ödeme aracı olarak avroyu (€) 

seçen 19 Avrupa Birliği (AB) üyesinin 

oluşturduğu avro alanı ekonomi ve para birliği 

örneğiyken, Avrupa Birliği ile Ağrotur ve Dikelya, 

Andorra, Kosova, Monako, Karadağ, San 

Marino ve Vatikan arasındaki avro kullanım 

antlaşmaları parasal birlik kapsamına girmektedir. 

 

 

Özgün Olmayan Metin 

 

Parasal Birlik 

Parasal birlik, iki ya da daha fazla ülkenin aynı para 

birimini kullanmasını ifade eder. Parasal 

birlikte, ekonomi ve para birliğinde olduğu gibi ortak 

bir iç pazar ve ticari anlaşmalar tarafından belirlenen 

ortak çıkarlar olması gerekmez. Dünyada birçok 

parasal birlik örneği bulunmaktadır. Türkiye ve Kuzey 

Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında Türk lirasının 

kullanılması, Hindistan, Nepal ve Bhutan arasında Hint 

rupisinin kullanılması parasal birliğe birer örnektir. 

Ortak para birimi ve yasal ödeme aracı 

olarak avroyu (€) seçen 19 Avrupa 

Birliği (AB) üyesinin oluşturduğu avro alanı ekonomi 

ve para birliği örneğiyken, Avrupa Birliği ile Ağrotur 

ve Dikelya, Andorra, Kosova, Monako, Karadağ, San 

Marino ve Vatikan arasındaki avro kullanım 

antlaşmaları parasal birlik kapsamında sayılır. 
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Karıştır                                                    

       Birkaç kaynaktan yapılan alıntıları birbirlerine uydurarak kullanmak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Özgün Metin 

 

Parasal Birlik 

Parasal birlik, iki ya da daha fazla ülkenin aynı 

para birimini kullanmasıdır. Parasal 

birlikte, ekonomi ve para birliğinde olduğu gibi 

ortak bir iç pazar ve ticari anlaşmalarca belirlenen 

ortak çıkarlar olması gerekmez. Dünyada pek çok 

parasal birlik örneği bulunmaktadır. 

Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk 

Cumhuriyeti arasında Türk lirasının kullanılması, 

Hindistan, Nepal ve Bhutan arasında Hint 

rupisinin kullanılması parasal birliğe örnektir. 

Ortak para birimi ve yasal ödeme aracı 

olarak avroyu (€) seçen 19 Avrupa 

Birliği (AB) üyesinin oluşturduğu avro 

alanı ekonomi ve para birliği örneğiyken, Avrupa 

Birliği ile Ağrotur ve Dikelya, Andorra, Kosova, 

Monako, Karadağ, San Marino ve Vatikan 

arasındaki avro kullanım antlaşmaları parasal 

birlik kapsamına girmektedir. 

 

 

Özgün Olmayan Metin 

 

Parasal Birlik 

Parasal birlik, iki ya da daha fazla ülkenin aynı 

para birimini kullanmasıdır. Parasal 

birlikte, ekonomi ve para birliğinde olduğu gibi 

ortak bir iç pazar ve ticari anlaşmalarca belirlenen 

ortak çıkarlar olması gerekmez. Dünyada birçok 

parasal birlik örneği bulunmaktadır. 

Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk 

Cumhuriyeti arasında Türk lirasının 

kullanılması, parasal birliğe örnek 

gösterilebilir. Avrupa Birliği'nde ortak makro 

iktisadi hedeflere ulaşılması için tek para birimi 

olarak avronun kullanıldığı avro alanı ekonomi ve 

para birliği örneğiyken, Avrupa Birliği ile Ağrotur 

ve Dikelya, Andorra, Kosova, Monako, 

Karadağ, San Marino ve Vatikan arasındaki avro 

kullanım antlaşmaları parasal birlik kapsamında 

sayılır. 
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Geri Dönüştürme 

     Yazarın önceki çalışmasına atıfta bulunmadan önemli ölçüde alıntı yapmak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Özgün Metin 

 

Parasal Birlik 

Parasal birlik, iki ya da daha fazla ülkenin aynı para 

birimini kullanmasıdır. Parasal birlikte, ekonomi ve 

para birliğinde olduğu gibi ortak bir iç pazar ve ticari 

anlaşmalarca belirlenen ortak çıkarlar olması 

gerekmez. Dünyada pek çok parasal birlik örneği 

bulunmaktadır. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk 

Cumhuriyeti arasında Türk lirasının kullanılması, 

Hindistan, Nepal ve Bhutan arasında Hint 

rupisinin kullanılması parasal birliğe örnektir. Ortak 

para birimi ve yasal ödeme aracı olarak avroyu (€) 

seçen 19 Avrupa Birliği (AB) üyesinin 

oluşturduğu avro alanı ekonomi ve para birliği 

örneğiyken, Avrupa Birliği ile Ağrotur ve Dikelya, 

Andorra, Kosova, Monako, Karadağ, San 

Marino ve Vatikan arasındaki avro kullanım 

antlaşmaları parasal birlik kapsamına girmektedir. 

 

 

Özgün Olmayan Metin 

 

Parasal Birlik 

Parasal birlik, iki ya da daha fazla ülkenin aynı 

para birimini kullanması olarak ifade edilir. 

Parasal birlikte, ekonomi ve para birliğinde olduğu 

gibi ortak bir iç pazar ve ticari anlaşmalar 

tarafından belirlenen ortak çıkarlar yoktur. 

Dünyada pek çok parasal birlik örneği mevcuttur. 

Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk 

Cumhuriyeti arasında Türk Lirasının 

kullanılması, Hindistan, Nepal ve Bhutan arasında 

Hint rupisinin kullanılması parasal birliğe 

örnektir. Avrupa Birliği’nde para birimlerini avro 

olarak değiştiren ülkelerin oluşturduğu avro 

alanı ekonomi ve para birliği örneğiyken, Avrupa 

Birliği ile Ağrotur ve 

Dikelya, Andorra, Kosova, Monako, Karadağ, San 

Marino ve Vatikan arasındaki avro kullanım 

antlaşmaları parasal birlik kapsamına girmektedir. 
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Melezleme 

       Düzgün şekilde atıf yapılmış kaynak ile atıf gösterilmemiş pasajın kopyalanarak birleştirilmesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Özgün Metin 

 

Parasal Birlik 

Parasal birlik, iki ya da daha fazla ülkenin aynı para 

birimini kullanmasıdır. Parasal birlikte, ekonomi ve para 

birliğinde olduğu gibi ortak bir iç pazar ve ticari 

anlaşmalarca belirlenen ortak çıkarlar olması gerekmez. 

Dünyada pek çok parasal birlik örneği bulunmaktadır. 

Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk 

Cumhuriyeti arasında Türk lirasının 

kullanılması, Hindistan, Nepal ve Bhutan arasında Hint 

rupisinin kullanılması parasal birliğe örnektir. Ortak 

para birimi ve yasal ödeme aracı olarak avroyu (€) seçen 

19 Avrupa Birliği (AB) üyesinin oluşturduğu avro 

alanı ekonomi ve para birliği örneğiyken, Avrupa Birliği 

ile Ağrotur ve Dikelya, Andorra, Kosova, Monako, 

Karadağ, San Marino ve Vatikan arasındaki avro 

kullanım antlaşmaları parasal birlik kapsamına 

girmektedir. 

 

 

Özgün Olmayan Metin 

 

Parasal Birlik  

Parasal birlik, iki ya da daha fazla ülkenin aynı para 

birimini kullanmasıdır. Parasal birlikte, ekonomi ve 

para birliğinde olduğu gibi ortak bir iç pazar ve ticari 

anlaşmalarca belirlenen ortak çıkarlar olması 

gerekmez. Dünyada pek çok parasal birlik örneği 

bulunmaktadır. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk 

Cumhuriyeti arasında Türk lirasının 

kullanılması, Hindistan, Nepal ve Bhutan arasında Hin

t rupisinin kullanılması parasal birliğe örnektir. Ortak 

para birimi ve yasal ödeme aracı olarak avroyu (€) 

seçen 19 Avrupa Birliği (AB) üyesinin 

oluşturduğu avro alanı ekonomi ve para birliği 

örneğidir. Ancak İngiltere ve Danimarka para 

birimlerini değiştirerek avro kullanmayı 

reddetmişlerdir1.  Avrupa Birliği ile Ağrotur ve 

Dikelya, Andorra, Kosova, Monako, Karadağ, San 

Marino ve Vatikan ile uyguladığı avro kullanım 

antlaşmaları da parasal birlik kapsamına girmektedir. 

1
https://tr.wikipedia.org/wiki/Avrupa_Birli%C4%9Fi_Ekonomik_ve_Parasal_Birl

i%C4%9Fi 
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Lapa Yapma 

           Birden fazla kaynaktan kopyalanan materyalleri karıştırmak 

 

 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Özgün Metin 

 

Parasal Birlik 

Parasal birlik, iki ya da daha fazla ülkenin aynı para 

birimini kullanmasıdır. Parasal birlikte, ekonomi ve 

para birliğinde olduğu gibi ortak bir iç pazar ve 

ticari anlaşmalarca belirlenen ortak çıkarlar olması 

gerekmez. Dünyada pek çok parasal birlik örneği 

bulunmaktadır. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk 

Cumhuriyeti arasında Türk lirasının 

kullanılması, Hindistan, Nepal ve Bhutan arasında 

Hint rupisinin kullanılması parasal birliğe örnektir. 

Ortak para birimi ve yasal ödeme aracı 

olarak avroyu (€) seçen 19 Avrupa 

Birliği (AB) üyesinin oluşturduğu avro 

alanı ekonomi ve para birliği örneğiyken, Avrupa 

Birliği ile Ağrotur ve 

Dikelya, Andorra, Kosova, Monako, Karadağ, San 

Marino ve Vatikan arasındaki avro kullanım 

antlaşmaları parasal birlik kapsamına girmektedir. 

 

 

Özgün Olmayan Metin 

 

Ekonomik ve Parasal Birlik 

Parasal birlik, iki ya da daha fazla ülkenin aynı para 

birimini kullanmasıdır. Parasal birlikte, ekonomi ve 

para birliğinde olduğu gibi ortak bir iç pazar ve 

ticari anlaşmalarca belirlenen ortak çıkarlar olması 

gerekmez. Dünyada pek çok parasal birlik örneği 

bulunmaktadır. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk 

Cumhuriyeti arasında Türk lirasının 

kullanılması, Hindistan, Nepal ve Bhutan arasında 

Hint rupisinin kullanılması parasal birliğe örnektir. 

Ortak para birimi ve yasal ödeme aracı 

olarak avroyu (€) seçen 19 Avrupa 

Birliği (AB) üyesinin oluşturduğu avro 

alanı ekonomi ve para birliği örneğidir. Ekonomik 

ve parasal birlik 7 Şubat 1992 de imzalanan 

Maastricht Anlaşması’nın merkezi bir taahhüdüdür. 

Antlaşma, tek paraya katılmanın şartlarını tarif 

etmektedir. Bu şartlarla, enflasyon, faiz oranları ve 

kamu maliyesiyle ilgili ekonomik 

politika ilkelerini kapsayan, konverjans denilen 

kriterler getirilmiştir. 
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404 Hatası                                    

          Var olmayan ya da yanlış kaynaklardan alıntılar içermek 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Özgün Metin 

 

Parasal Birlik 

Parasal birlik, iki ya da daha fazla ülkenin aynı para 

birimini kullanmasıdır. Parasal birlikte, ekonomi ve 

para birliğinde olduğu gibi ortak bir iç pazar ve ticari 

anlaşmalarca belirlenen ortak çıkarlar olması 

gerekmez. Dünyada pek çok parasal birlik örneği 

bulunmaktadır. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk 

Cumhuriyeti arasında Türk lirasının 

kullanılması, Hindistan, Nepal ve Bhutan arasında Hint 

rupisinin kullanılması parasal birliğe örnektir. Ortak 

para birimi ve yasal ödeme aracı olarak avroyu (€) 

seçen 19 Avrupa Birliği (AB) üyesinin 

oluşturduğu avro alanı ekonomi ve para birliği 

örneğiyken, Avrupa Birliği ile Ağrotur ve 

Dikelya, Andorra, Kosova, Monako, Karadağ, San 

Marino ve Vatikan arasındaki avro kullanım 

antlaşmaları parasal birlik kapsamına girmektedir. 

 

 

Özgün Olmayan Metin 

 

Parasal Birlik 

Parasal birlik, iki ya da daha fazla ülkenin aynı para 

birimini kullanmasını ifade eder.1 Parasal 

birlikte, ekonomi ve para birliğinde olduğu gibi ortak bir 

iç pazar ve ticari anlaşmalar tarafından belirlenen ortak 

çıkarlar olması gerekmez. Dünyada birçok parasal birlik 

örneği bulunmaktadır. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk 

Cumhuriyeti arasında Türk lirasının 

kullanılması, Hindistan, Nepal ve Bhutan arasında Hint 

rupisinin kullanılması parasal birliğe birer örnektir. Ortak 

para birimi ve yasal ödeme aracı olarak avroyu (€) seçen 

19 Avrupa Birliği (AB) üyesinin oluşturduğu avro 

alanı ekonomi ve para birliği örneğiyken, Avrupa Birliği 

ile Ağrotur ve Dikelya, Andorra, Kosova, Monako, 

Karadağ, San Marino ve Vatikan arasındaki avro 

kullanım antlaşmaları parasal birlik kapsamında sayılır. 

1“
Avrupa Birliği Ekonomik ve Parasal Birliği” Wkipedia, 12.12.2016.  

https://tr.wikipedia.org/wikiAvrupa_Birliği Ekonomik_ve_Parasal_Birliği 
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Kaynak Yığma                                              

            Metnin kaynaklara düzgün alıntılar içermesi, fakat neredeyse hiç orijinal çalışma barındırmaması  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Özgün Metin 

 

Parasal Birlik 

Parasal birlik, iki ya da daha fazla ülkenin aynı 

para birimini kullanmasıdır. Parasal 

birlikte, ekonomi ve para birliğinde olduğu 

gibi ortak bir iç pazar ve ticari anlaşmalarca 

belirlenen ortak çıkarlar olması gerekmez. 

Dünyada pek çok parasal birlik örneği 

bulunmaktadır. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk 

Cumhuriyeti arasında Türk lirasının 

kullanılması, Hindistan, Nepal ve Bhutan arası

nda Hint rupisinin kullanılması parasal birliğe 

örnektir. Ortak para birimi ve yasal ödeme 

aracı olarak avroyu (€) seçen 19 Avrupa 

Birliği (AB) üyesinin oluşturduğu avro 

alanı ekonomi ve para birliği 

örneğiyken, Avrupa Birliği ile Ağrotur ve 

Dikelya, Andorra, Kosova, Monako, 

Karadağ, San Marino ve Vatikan arasındaki 

avro kullanım antlaşmaları parasal birlik 

kapsamına girmektedir. 

 

 

Özgün Olmayan Metin 

 

Parasal Birlik 

Parasal birlik, iki ya da daha fazla ülkenin aynı para birimini 

kullanması olarak tanımlanır. Parasal birlikte, ekonomi ve 

para birliğinde olduğu gibi ortak bir iç pazar ve ticari 

anlaşmalarca belirlenen ortak çıkarlar olması gerekmez. 

Günümüzde birçok parasal birlik örneği bulunmaktadır. 

Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında Türk 

lirasının 

kullanılması, Hindistan, Nepal ve Bhutan arasında Hint 

rupisinin kullanılması parasal birliğe örnektir.1 Ortak para 

birimi ve yasal ödeme aracı olarak avroyu (€) seçen 

19 Avrupa Birliği (AB) üyesinin oluşturduğu avro 

alanı ekonomi ve para birliği örneğidir.2 Ekonomik ve parasal 

birlik 7 Şubat 1992 de imzalanan Maastricht Anlaşması’nın 

merkezi bir taahhüdüdür. Antlaşma, tek paraya katılmanın 

şartlarını tarif etmektedir.3 

1
“Parasal Birilik” Wikipedia, 12.12.2016 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Parasal_birlik 

2
“Avrupa Birliği Ekonomik ve Parasal Birliği” Wkipedia, 12.12.2016.  

https://tr.wikipedia.org/wiki/Avrupa_Birli%C4%9Fi_Ekonomik_ve_Parasal_Birli%C4%9Fi 

3
“Ekonomik ve Parasal Birlik” 13.12.2016 

<http://cozummuhasebe.8m.com/kobifin.htm> 
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Yeniden Tweetleme                                               

                  Metnin düzgün alıntılar içermesi, fakat alıntılanan metnin orijinal yapısı ve üslubuna çok yakından benzeşmesi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Özgün Metin 

 

Parasal Birlik 

Parasal birlik, iki ya da daha fazla ülkenin aynı para 

birimini kullanmasıdır. Parasal birlikte, ekonomi ve 

para birliğinde olduğu gibi ortak bir iç pazar ve ticari 

anlaşmalarca belirlenen ortak çıkarlar olması 

gerekmez. Dünyada pek çok parasal birlik örneği 

bulunmaktadır. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk 

Cumhuriyeti arasında Türk lirasının 

kullanılması, Hindistan, Nepal ve Bhutan arasında Hi

nt rupisinin kullanılması parasal birliğe örnektir. 

Ortak para birimi ve yasal ödeme aracı 

olarak avroyu (€) seçen 19 Avrupa 

Birliği (AB) üyesinin oluşturduğu avro alanı ekonomi 

ve para birliği örneğiyken, Avrupa Birliği ile Ağrotur 

ve Dikelya, Andorra, Kosova, Monako, Karadağ, San 

Marino ve Vatikan arasındaki avro kullanım 

antlaşmaları parasal birlik kapsamına girmektedir. 

 

 

Özgün Olmayan Metin 

 

Parasal Birlik 

Parasal birlik iki veya daha fazla ülkenin aynı para 

birimini kullanması olarak ifade edilir. Ekonomi ve 

para birliğinden farklı olarak parasal birlikte, ortak 

bir iç pazar ve ticari anlaşmalarca belirlenmiş ortak 

çıkarlar olması gerekmez. Günümüzde birçok 

parasal birlik örneği mevcuttur. Türkiye ve Kuzey 

Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında Türk lirasının 

kullanılması ya da Hindistan, Nepal Bhutan arasında 

Hint rupisinin kullanılması parasal birliğe örnek 

gösterilebilir. Avrupa Birliğinde dengeli ve 

sürdürülebilir bir ekonomik büyümeyi sağlamak 

amacı ile oluşturulan avro alanı ekonomi ve para 

birliği örneğiyken, Avrupa Birliği ile Ağrotur ve 

Dikelya, Andorra, Kosova, Monako, Karadağ, San 

Marino ve Vatikan arasındaki avro kullanım 

antlaşmaları parasal birlik kapsamına girmektedir.1 

1
“Parasal Birilik”  Wikipedia, 12.12.2016 

<https://tr.wikipedia.org/wiki/Parasal_birlik> 
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HARVARD REFERANS SİSTEMİ 

        

 
 
 
        1.KİTAP 

 
 Bütün yazar adları, önce soyadı daha sonra ilk ad sırası izlenerek yazılır. 

 Birden fazla yazarı olan tüm kitap çalışmalarında yazar soyadları tam olarak, ilk adlarının ise sadece baş harfleri yazılır. 

 Kitap yazarlarca derlenmişse, kitabı hazırlayan kişinin adı ve soyadı yazar adının yerine yazılır ve ayraç içinde “Derl.” kullanılır. 

 Kitap adı yazılırken, kitabın başlığının her sözcüğünün ilk harfi büyük harf ile yazılmalıdır. 

 Yayının yayım hakkı (copyright) tarihi yıl olarak yazılır. Tarih ayraç içerisinde verilir. Ayraçtan sonra virgül konulur. 

 Kitap adı İtalik olarak yazılır ya da altı çizilir. Gerekli olan bilgiler, örneğin 2. baskı ya da 2. cilt gibi kitabın adından hemen sonra ayraç 

içinde yazılır. Kitap adı ve ayraç arasına nokta konulmaz. 

 Kitap adı yazıldıktan sonra virgül konulur. 

 Yayın evinin bulunduğu şehrin adı yazılır. Eğer şehrin adı bilinmiyorsa ya da başka bir yerle karıştırılıyorsa, yayın evinin bulunduğu şehir 

ya da ülke adı yazılır. Yer adından sonra iki nokta üst üste konur. Yayın evinin adı kısa ve anlaşılır biçimde yazılır. Yayın evinin ikiden çok 

şehirde bürosu varsa, kitapta ilk yazılan şehrin adı kullanılır. 

 

 

 



 

Referans Tipi Metin İçinde Kullanım                 Kaynakça Gösterimi 

 

 

 

 

Tek Yazar 

 

 

 

 

Yazarın soyadı, eserin yayımlandığı yıl verilir. 

Berkman (1994) 

veya 

(Berkman, 1994) 

veya 

Berkman (1994, p. 25) 

veya 

Berkman (1994, pp. 30-35) 

 

 

Çetiner, E. (1989). Konaklama Yönetim Muhasebesi. 

Ankara: Güney Grafik. 

 

Akpinar, Y. (1999). Bilgisayar Destekli Öğretim ve 

Uygulamalar. Ankara: Anı Yayıncılık. 

 

 

İki Yazar 

 
(Cengel & Boles 1994) 

veya 

Cengel ve Boles (1994) 

 
Cengel, YA & Boles, MA 1994, Thermodynamics: an 

engineering approach, 2nd edn, Mc Graw Hill, London. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Üç Yazar 

 

 

 

 

 

 

 

(Reid, Parsons & Green 1989) 

 

Reid, DH, Parsons, MB & Green, CW 1989, Staff Management 

in Human Services: Behavioral Research and Application, 

Charles 

C. Thomas, Springfield. 

 

 

Demirel, Ö., Seferoğlu, S., & Yağcı, E. (2003). Öğretim 

Teknolojileri ve Materyal Geliştirme (3rd ed.). Ankara: Pegem A 

Yayıncılık. 



 

 

 

 

Dört veya Daha 

Fazla Yazar 

 

İlk yazarın soyadı verilir ve “ve diğerleri” 

eklenir. 

Ashton ve diğerleri (2001, 34) 

veya 

Ashton ve diğerleri (2001) 

 

 
Altunışık, R., Çoşkun, R., Yıldırım, E. ve Bayraktaroğlu, S. 

(2001). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri. Sakarya: Sakarya 

Kitabevi. 

 

 

Yazar Yok 

 

(Anonim, 1999) (Kalkınma Planı IV, 1978) 

(Eğitim ve Bilim Dergisi, Nisan, 2006) 

 

 

 

Kurum Yazarlı Kitap 

  
YÖK. (1998). Eğitim Fakültesi Öğretmen Yetiştirme Lisans 

Programları. Ankara. 

 

 

 

Aynı Yazarın Birden 

Çok Eseri 

 
 
 

(Willmott 2004, 2006). 

Willmott, WF 2004, Rocks and Landscapes of the National Parks 

of Central Queeensland, Geological Society of Australia, 

Queeensland Division, Brisbane. 

 
Willmott, WF 2006, Rocks and Landscapes of the National Parks 

of Central Queeensland, Geological Society of Australia, 

Queeensland Division, Brisbane. 

 
Kronolojik sıralama yapılarak düzenlenir. 

 

Aynı Yazarın Aynı Yıl 

İçinde Yaptığı 

Çalışmalar 

Yayın yılından sonra a, b, c … harfleri kullanılır. 

 

(Demir, 1990a, 1990b) 

Dawkins, R 1996a, Climbing Mount Improbable, 

Viking, London. 

 
Dawkins, R 1996b, River out of Eden, Phoenix, London. 

 
Alfabetik sıralama yapılarak düzenlenir. 



 

 

 

Farklı Yazarlar 

Tarafından İki veya 

Daha Fazla Çalışma 

Aynı parantez içinde ve soyadlarına göre alfabetik 

sıraya dizilerek ve aralarına noktalı virgül 

konularak yazılır. 

 

(Dawkins 1996; Willmott 2004) 

Dawkins, R 1996a, Climbing Mount Improbable, Viking, London. 

 
Willmott, WF 2004, Rocks and Landscapes of the National Parks 

of Central Queeensland, Geological Society of Australia, 

Queeensland Division, Brisbane. 

 

Bir Kuruluş veya 

Kurum Tarafından 

Kitap 

 

Milli Eğitim 

Australian Government Publishing Service 1987, ommonwealth 

Printing and Publishing Manula, 2nd edn, Continuum, London 

 

Farklı Baskılar 

 

… (Pring 2004) 
Pring, R 2004, Philosophy of Educational Research, 2nd ed, 

Continuum, London. 

 

 

Düzenlenen Kitap 

  
(Sjostrand 1993) 

 

veya 

 

(Pike & Sarkar 1986) 

 

Sjostrand, S (ed.) 1993, Institutional Change: Theory and 

Empirical Findings, M.E. Sharpe, Armonk, N.Y. 

 

Pike, ER & Sarkar, S (eds.) 1986, Frontiers in Quantum Optics, 

Adam Hilger, Bristol. 

 

 2.KİTAP BÖL

Referans Tipi Metin İçinde Kullanım                Kaynakça Gösterimi 

 

 

Düzenlenen Bir 

Kitapta Bölüm 

 

 

… Bernstein (1995) … 

 
Bernstein, D 1995, ‘Transportation Planning’, in Chen WF (ed.), 

The Civil Engineering Handbook, CRC Press, Boca Raton, pp. 

231-61. 



 

3. KONFERANS 

Referans Tipi Metin İçinde Kullanım                Kaynakça Gösterimi 

 

 

 

 

Yayınlandığı 

Konferans 

 

 

 

 

… Bourassa (1999) … 

 
Bourassa, S 1999, ‘Effects of Child Care on Young Children’, 

Proceedings of the Third Annual  Meeting of the International 

Society for Child Psychology, International Society for Child 

Psychology, Atlanta, Georgia, pp. 44-6. 

 

 

 

Yayınlanmamış 

Konferans 

 

 

 

Bowden and Fairley 1996) 

 

Bowden, FJ & Fairley, CK 1996, ‘Endemic STDs in the 

Northern Territory: Estimations of Effective Rates of Partner 

Change’, Paper Presented to the Scientific Meeting of the Royal 

Australian College of Physicians, Darwin, 24-25 June. 

 

 

 

Kongre ve Sempozyum 

Bildirisi 

 

 

 

(Akdağ, M., & Tok, H. 2004) 

Akdağ, M., & Tok, H. (2004). Geleneksel Öğretim ile Power 

Point Destekli Öğretimin Öğrenci Erişisine Etkisi. XIII. Ulusal 

Eğitim Bilimleri Kurultayı’ında Sunulan Bildiri. İnönü 

Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Malatya, Türkiye, 06-09 

Temmuz. 



 

 

4.MAKALE 

 

Yazar Soyadı, Adı (Sadece adının baş harfi de yazılabilir) yayın tarihi, “Makale adı”, Dergi adı (İtalik yazılır), Dergi Cilt ve Sayısı,  

Sayfa Numaraları şeklinde verilir. 

 

  

 
Referans Tipi 

Baskı/ Online 

Metin İçinde 

Kullanım 

 

                Kaynakça Gösterimi 

Dipnot 

Referans 

Türü 

 

 

Sayfa Numaraları 

ile Dergi 

Makaleleri 

 
 

Huffman (1996) 

veya 

(Huffman 1996). 

 

 

Huffman, LM 1996, ‘Processing Whey Protein for Use as a Food Ingredient’, 

Food Technology, Vol. 50, no. 2, pp. 49- 52. 

 

 
 

Dergi 

Makale 

 

 

Sayfa Numaraları 

Olmadan Online 

Bir Dergi Makale 

 

 

 
 

(Donahue- 

Wallace & Chanda 

2005) 

 

Donahue-Wallace, K & Chanda, J 2005, 'A case study in integrating the 

best practices of face-to-face art history and online teaching', Interactive 

Multimedia Electronic Journal of Computer-Enhanced Learning, vol. 7, 

no. 1, viewed 30 

January 2009, 

<http://imej.wfu.edu/articles/2005.1.01/index.asp>. 

 

 
 

Dip Not 

Elektronik 

Makale 

http://imej.wfu.edu/articles/2005.1.01/index.asp


 

5.TEZ 

 

Referans Tipi Metin İçinde Kullanım                 Kaynakça Gösterimi 

 

 

 

 

Tez 

 
Exelby (1997) 

 veya 

(Exelby 1997) 

 
Exelby, HRA 1997, ‘Aspects of gold and mineral liberation’, PhD 

thesis, University of Queensland, Brisbane. 

Başlık italik olarak değil tırnak işareti içinde yazılır. 

 

 

Yayınlanmamış 

Tez 

 
Akdağ (1993) 

 veya 

(Akdağ 1993) 

 
Akdağ, M. (1993). Genel Liselerin Matematik ve Fen Öğretiminde Karşılaşılan 

Sorunlar. Yayınlanmamış Doktora Tezi, İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler  

Enstitüsü, Malatya, Türkiye. 

 

 

 



 

 
   6.RAPOR 

 

Raporun Yazarı – (kişi veya kuruluş) Yayın Yılı, Raporun Başlığı (italik olarak) Rapor numarası (varsa), Yayımcı/ Kurum, Yayım yeri. 
 

Referans Tipi Metin İçinde Kullanım                 Kaynakça Gösterimi 

 

 

 

 

Rapor 

 

 

 

 

(Mortimer & Cox 1999) 

 
Mortimer, M & Cox, M 1999, Contaminants in mud crabs and 

sediments from the Maroochy River, Environment technical report no. 

25, Queensland Department of the Environment, Brisbane. 

 

 

 

Kurumsal Yazar ile Rapor 

 

 
 

(Australian Institute of Health and 

Welfare 2010) 

 
Australian Institute of Health and Welfare 2010, Child protection 

Australia 2008-09, Child welfare series no. 47. Cat. no. CWS 35, 

Australian Institute of Health and Welfare, Canberra. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  7.WEB SAYFASI 

 

Web Sayfası (Kişi veya kuruluş) Yıl (Sayfa oluşturulmuş veya revize), Sayfanın başlığı (İtalik), Yayımcı (uygunsa), Yayım Yeri (uygunsa), 

İncelendiği tarih, URL. 

 

Referans 

Tipi 
Metin İçinde Kullanım               Kaynakça Gösterimi 

 

 

Web Sayfası 

Yazar Var 

 

 
 

(Albanese 2009) 

 

Albanese, A 2009, Fairer compensation for air travellers, media release, 29 

January, Minister for Infrastructure, Transport, Regional Development and Local 

Government, viewed 30 January 2009, 

<http://www.minister.infrastructure.gov.au/releases/2009>. 

 

Web Sayfası 

Yazar Yok 

 

(Behaviour modification 2007) 
 

Behaviour modification 2007, Viewed 31 August 2011, 

<http://www.educational.org.uk/behaviour.html>. 

 

 

Kurumsal ya da 

Örgütsel Yazar 

İle Web sayfası 

 
 

(Queensland Health 2009) 

 
Queensland Health 2009, Sun safety and physical activity, viewed 31

 August 2011, 

<http://access.health.qld.gov.au/hid/SkinHealth/SunSafety/sunS 

afetyAndPhysicalActivity_ap.asp>. 

 

 

Tarih İle Web 

sayfası 

(Yazarsız) 

  
Bliss, SE n.d., The effect of emotional intelligence on a modern organizational 

leader’s ability to make effective decisions, viewed 10 February 2008, 

<http://eqi.org/mgtpaper.htm>. 

 

 

 

 

http://www.minister.infrastructure.gov.au/releases/2009
http://www.educational.org.uk/behaviour.html
http://access.health.qld.gov.au/hid/SkinHealth/SunSafety/sunS
http://eqi.org/mgtpaper.htm


 

8. TABLO, RESİM VEYA DİYAGRAM 

 

 Öğenin yazarı – Yazarın soyadı ve adının baş harfi, Öğenin başlığı (İtalik), Baskı, Yayımcı, Yayım Yer 

 

 

 

 

 

 

9. DİĞER İNTERNET KAYNAKLARI 

 

Yazarı, Yılı, Başlık (İtalik), Ortamın türü, Yayımcı (uygunsa), Yayım yeri (uygunsa), Görüntülenen tarih, URL.

 

Referans Tipi 
Metin İçinde 

Kullanım 

 

                Kaynakça Gösterimi 

Dipnot 

Referans 

Türü 

 

Aynı Yazarın 

Birden Çok Eserler 

 

(Newton 2007) 
 

Newton, AC 2007, Forest ecology and conservation: a 

handbook of techniques, Oxford University Press, Oxford. 

 
Kitap 

Referans 

Tipi 

Metin İçinde 

Kullanım 

 

                Kaynakça Gösterimi 

Dipnot 

Referans 

Türü 
 

 

 

 

Podcast 

 

 

 
 

(Williams 2011) 

 
Williams, R 2011, New lab for ancient DNA: Science Show, Podcast, ABC, 

viewed 31 October 2011, 

<http://www.abc.net.au/rn/scienceshow/stories/2011/3345448. htm>. 

 

 

Görsel- 

işitsel 

malzeme 

 

 

 

Blog 

Post 

 

(O’Neill 2011) 
 
O'Neill, I 2011, Could Kepler Detect Borg Cubes? Why Not, AstroEngine, 

viewed 5 October 2011, 

<http://www.astroengine.com/2011/05/could-kepler-detect- borg-cubes-why-

not/>. 

 

Web Sayfası 

blog adını 

yayıncı alanını 

kullanın 

http://www.abc.net.au/rn/scienceshow/stories/2011/3345448
http://www.astroengine.com/2011/05/could-kepler-detect-


 

10. PATENT 

 

Patent Sahibinin Soyadı ve Adının Baş harfleri Yıl, Patent Adı (İtalik), Yayın patent de dahil olmak üzere ülke sayısı. 

  

11.HARİTA 

 

 

Referans Tipi Metin İçinde Kullanım                 Kaynakça Gösterimi 

 

 

 

Patent 

 

 

 

(Cookson 1985) 

 
Cookson, AH 1985, Particle Trap for Compressed Gas Insulated 

Transmission Systems, US Patent 4554399. 

Referans Tipi Metin İçinde Kullanım                 Kaynakça Gösterimi 

 

 

Harita 

 

 

(Department of Mines and Energy, Queensland 

1996) 

 

Department of Mines and Energy, Queensland 1996, 

Dotswood, Australia 1:100 000 geological series, sheet 8158, 

Department of Mines and Energy, Queensland, Brisbane. 



 

12. DVD veya Video 
 

 

   

13.DERS NOTLARI 
 

 

 

14. DOĞRUDAN ALINTI 

 Doğrudan alıntı, doğrudan başka bir yazarın çalışmasından veya daha önce yayınlanan kendi çalışmanızdan alıntılanan kelimesi kelimesine 

alıntıdır. Alıntı, 40 kelimeden azsa, paragrafınızı çift tırnak içine alın.  

 Alıntı, 40 veya daha fazla kelime içeriyorsa, tırnak işareti olmadan girintili, bağımsız bir metin bloğunda görüntüleyin. Alıntılanan kaynağı ve 

sayfa numarasını son noktalama işaretinden sonra parantez içinde belirtin.      

 Bir kaynaktan (tırnak içine alınmış virgülle veya girintili bir paragrafta) kelimeleri doğrudan tırnak içine aldıysanız, bu tırnak içine yazarı, yılı ve 

belirli sayfa numarasını girin. (Sayfa numarası olmayanlar için paragraf numarasını belirtin.) Referans listesine tam referans ekleyin. 

   

Referans 

Tipi 

Metin İçinde 

Kullanım 
                Kaynakça Gösterimi 

Dipnot Referans Türü 

 

 

DVD veya 

Video 

 
(Smith 2009) 

 
Smith, S 2009, Excellence in teaching: lesson planning, DVD, Sunburst 

Media, Plainview, NY. 

Görsel-işitsel 

medya 

tür alanına DVD 

ekleyin. 

Referans Tipi Metin İçinde Kullanım Kaynakça Gösterimi 
 

Ders Notları 

 

(Johnson 2008) 
 
Johnson, A 2008, Week 3 Pipes, PowerPoint slides, 

University of Queensland, Brisbane. 



 

 

 

 

Kaynak: http://www.yok.gov.tr/web/guest/icerik/-/journal_content/56_INSTANCE_rEHF8BIsfYRx/10279/18187 

 

Yayın ve Araştırmada Bilimsel Etiğe Aykırı Diğer Eylemler 
 

 

Sahtecilik 

Araştırmaya dayanmayan veriler üretmek, sunulan veya yayınlanan eseri gerçek olmayan verilere dayandırarak düzenlemek 

veya değiştirmek, bunları rapor etmek veya yayımlamak, yapılmamış bir araştırmayı yapılmış gibi göstermek 

 

 

Çarpıtma 

Araştırma kayıtları ve elde edilen verileri tahrif etmek, araştırmada kullanılmayan yöntem, cihaz ve materyalleri kullanılmış gibi 

göstermek, araştırma hipotezine uygun olmayan verileri değerlendirmeye almamak, ilgili teori veya varsayımlara uydurmak için 

veriler ve/veya sonuçlarla oynamak, destek alınan kişi ve kuruluşların çıkarları doğrultusunda araştırma sonuçlarını tahrif etmek 

veya şekillendirmek, 

 

Tekrar Yayın 

Bir araştırmanın aynı sonuçlarını içeren birden fazla eseri doçentlik sınavı değerlendirmelerinde ve akademik terfilerde ayrı 

eserler olarak sunmak, 

 

Dilimleme 

Bir araştırmanın sonuçlarını araştırmanın bütünlüğünü bozacak şekilde, uygun olmayan biçimde parçalara ayırarak ve birbirine 

atıf yapmadan çok sayıda yayın yaparak doçentlik sınavı değerlendirmelerinde ve akademik terfilerde ayrı eserler olarak 

sunmak, 

 

Haksız 

Yazarlık 

Aktif katkısı olmayan kişileri yazarlar arasına dâhil etmek, aktif katkısı olan kişileri yazarlar arasına dâhil etmemek, yazar 

sıralamasını gerekçesiz ve uygun olmayan bir biçimde değiştirmek, aktif katkısı olanların isimlerini yayım sırasında veya 

sonraki baskılarda eserden çıkarmak, aktif katkısı olmadığı halde nüfuzunu kullanarak ismini yazarlar arasına dâhil ettirmek, 

 

 

Diğer Etik 

İhlali Türleri 

Destek alınarak yürütülen araştırmaların yayınlarında destek veren kişi, kurum veya kuruluşlar ile onların araştırmadaki 

katkılarını açık bir biçimde belirtmemek, insan ve hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalarda etik kurallara uymamak, 

yayınlarında hasta haklarına saygı göstermemek, hakem olarak incelemek üzere görevlendirildiği bir eserde yer alan bilgileri 

yayınlanmadan önce başkalarıyla paylaşmak, bilimsel araştırma için sağlanan veya ayrılan kaynakları, mekânları, imkânları ve 

cihazları amaç dışı kullanmak, tamamen dayanaksız, yersiz ve kasıtlı etik ihlali suçlamasında bulunmak, 



 

 

   

Yazım Kuralları (APA 6. Sürüm) 
 

 

  Başlık Sayfası / Bu sayfa makalenin başlığını, yazar bilgilerini ve hakem önerilerini içermektedir. 

 

Yazım Şablonu / Makalenin formu ekte olduğu gibi olmalıdır. 

 

-Makalenizi göndermeden önce yazım kurallarını ve yayın ilkelerini kesinlikle okuyunuz. 

-Kör hakem uygulaması kullanıldığı için, makale dosyasının ilk sayfasında sadece yazar bilgilerine ve varsa makale ile ilgili notlara (teşekkür, 

proje destek bilgisi vs.) yer verilmeli; makale metni, dosyanın ikinci sayfasından itibaren başlamalıdır. 

-Çalışma, dil bilgisi kurallarına uygun olmalıdır. Makalede noktalama işaretlerinin kullanımında, kelime ve kısaltmaların yazımında en son çıkan TDK 

Yazım Kılavuzu esas alınmalı, açık ve yalın bir anlatım yolu izlenmeli, amaç ve kapsam dışına taşan gereksiz bilgilere yer verilmemelidir. Makalenin 

hazırlanmasında geçerli bilimsel yöntemlere uyulmalı, çalışmanın konusu, amacı, kapsamı, hazırlanma gerekçesi vb. bilgiler yeterli ölçüde ve belirli bir 

düzen içinde verilmelidir. 

Başlık: Her yazının yazıldığı dilde, Türkçe ve İngilizce başlığı bulunmalıdır. Yazının içeriğini kısa, açık ve yeterli ölçüde yansıtacak nitelikte olmalı, 

büyük harflerle ve koyu yazılmalı, on beş kelimeyi geçmemelidir. 

Özet ve Anahtar Kelimeler: Türkçe özet çalışmanın amacını, kapsamını ve sonuçlarını yansıtmalıdır. Özet en az yüz, en fazla iki yüz kelime uzunlukta 

olmalı, özetin bir satır altına en az üç, en fazla altı kelimeden oluşan Türkçe anahtar kelimeler yazılmalıdır. Ayrıca özetin, başlığın ve anahtar kelimelerin 

İngilizceleri de bulunmalıdır. Yabancı dilde yazılan makalelerde de Türkçe, İngilizce ve yazılan dilde başlık, özet ve anahtar kelimeler yer almalıdır. 

Yabancı dildeki özetlerde dil yanlışları olmamasına özen gösterilmelidir. Özet ve Abstract bölümlerinde TAB boşluğu kullanılmamalıdır. 

Ana Metin: Makalelerin, MS Office Word yazılım programı kullanılarak (.doc veya .docx uzantılı) otuz beş sayfayı geçmeyecek şekilde yazılması tercih 

edilir. 

Sayfa Yapısı:             A4 ebadında, Times New Roman 10 punto 

Kenar boşlukları sağdan, soldan, üstten ve alttan 1,5 cm 

Satır aralığı 1 

Sayfa numarası sayfanın altında, ortalı bir şekilde verilmeli 

Özet kısmı hariç her satırbaşında TAB boşluğu verilmelidir. 

https://dergipark.org.tr/tr/download/journal-file/16335
https://dergipark.org.tr/tr/download/journal-file/16334


 

Ana başlıklar: Tamamı büyük harflerle sola dayalı ve koyu yazılmalıdır. GİRİŞ ve SONUÇ bölümleri haricinde numaralandırma yapılacaktır. 

 

                KAYNAKLAR 

Şekil, tablo, harita ve fotoğraflar: Şekil, tablo, harita ve fotoğraflar yazım alanı dışına taşmamalı, gerekiyorsa her biri ayrı bir sayfada yer almalıdır. 

Şekil ve tablolar numaralandırılmalı ve içeriğine göre Türkçe ve İngilizce olarak adlandırılmalıdır. Numara ve başlıklar, şekillerin altına, tabloların 

üstüne gelecek biçimde kelimelerin yalnızca ilk harfleri büyük olarak yazılmalı 10 punto ile yazılmalı. Tablo ve şekillerin içeriklerinde de Times New 

Roman 10 punto kullanılmalıdır. 

 

Makalede APA 6. sürüm tarzı metin içi atıf yöntemi kullanılmalıdır. 

Metin içi göndermeler: Gönderme en temelde iki şekilde yapılır: 

1975’den Kasım 1989’daki Berlin Duvarı’nın yıkılışına kadar Amerika Birleşik Devletleri yalnızca altı defa dış ülkelere askeri operasyon 

gerçekleştirirken, 1989’dan 2004’e kadar dokuz büyük askeri operasyon yapılmış ve gönderilen askerlerin sayısı yüz binleri bulmuştur (Gray, 2005: 

14). 

veya 

Feroz Ahmad'a (2012: 101) göre harf inkılâbının en önemli amaçlarından biri, yeni Türkiye'de okuryazarlık sürecinin ve eğitiminin hızlandırılmasıydı. 

İki yazarlı esere atıf yapılırken: 

Trans Pasifik Antlaşması, son yıllarda küresel ölçekteki en büyük antlaşmalardan biridir (Green ve Goodman, 2015: 45). 

veya 

Green ve Goodman'a (2015: 45) göre Trans Pasifik Antlaşması, son yıllarda küresel ölçekteki en büyük antlaşmalardan biridir. 

Üç veya daha fazla yazarlı eserlere atıf yapmak için ilk yazarın soyisminden sonra diğer yazarların soyisimlerini kullanmak yerine  'vd.' ifadesi kullanılır. 

İklim, insan karakteri üzerinde belirleyici özelliğe sahiptir. (Walter vd., 1998: 25) 

veya 

Walter ve diğerlerine göre (1998: 25) iklim, insan karakteri üzerinde belirleyici özelliğe sahiptir. 

Tüzel yazarlı çalışmalara atıf yaparken: Yazar olarak bir grup/tüzel kişi (dernekler, şirketler, devlet kurumları ve diğer çalışma grupları gibi) ifade 

ediliyorsa bu gruba ilişkin ad bilgisi metin içindeki göndermede oldukça açık ve anlaşılır biçimde verilmelidir. Grup adı bazı durumlarda kısaltılabilir. 

Eğer grup adı uzunsa, kısaltma herkesçe anlaşılır oluyorsa veya ada yönelik zaten bilinen bir kısaltma var ise ilk kullanımda hem açık hali hem kısaltma 

hali kullanılıp, sonraki kullanımlarda ise sadece kısaltma kullanılabilir. Eğer grup adı kısa ise veya kısaltması herkesçe anlaşılır olmuyorsa tüm 

göndermelerde adın açık hali yazılır. 



 

Gönderme cümlenin sonunda yapılıyorsa; 

      

İlk gönderme 

 (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu [TÜBİTAK], 2013) 

İkinci ve sonraki göndermeler 

 (TÜBİTAK, 2013) 

Gönderme cümle içerisinde yapılıyorsa 

İlk gönderme 

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK, 2013) 

İkinci ve sonraki göndermeler 

TÜBİTAK (2013) 

Aynı parantez içerisinde birden çok gönderme yapılması: Aynı parantez içerisinde yapılan çoklu göndermeler ilk yazarın soyadına göre alfabetik 

sırada olmalı ve noktalı virgül ile ayrılmalıdır. 

Örnek: (Akbulut ve Doğan, 2013; Şencan, 2003; Tonta, 2010) 

KAYNAKÇA GÖSTERİMİ 

Tek yazarlı kitap:                 SOYADI, A. (Yıl), Kitabın Adı (İtalik), Şehir: Yayınevi. 

Örnek:                      BORTON, H. (1970), Japan's Modern Century, New York: The Ronald Press Company. 

Birden çok yazarlı kitap:     SOYADI, A., SOYADI, A., SOYADI, A. (Yıl), Kitabın Adı (İtalik), Şehir: Yayınevi. 

Örnek:                        NIVISION, D., WRIGHT, A., ve BARY, W. (1959), Confucianism in Action, Stanford: Stanford University Press. 

Kitap bölümü:                      SOYADI, A. (Yıl), Bölümün başlığı, Editörün A. SOYADI içinde, Kitabın Adı (İtalik) (s. sayfa aralığı) Şehir: Yayınevi. 

Örnek:                        WATSON, J.(1998), Engineering Education in Japan After the Iwakura Mission, I. Nish içinde, The Iwakura Mission in 

America and Europe: A New Assessment (s. 108-112), Surrey: Japan Library. 

  

Dergi makalesi:                     SOYADI, A. (Yıl), Makalenin başlığı, Derginin adı (İtalik), Cilt(Sayı), syf. 

Örnek:                        HOLMES, S. (2004), An Extraordinary Odyssey: The Iwakura Embassy Translated, London Review Journal, 59(1), 83-

119. 



 

İnternet Alıntısı:                   SOYADI, A. (Yıl), Başlık (İtalik), ... tarihinde ... sitesi: ... adresinden alındı. 

Örnek:                         NARANGOA, L. (2000), Japan’s Modernization: The Iwakura Mission to Scandinavia in 1873, 18 Şubat 2017 tarihinde 

Aarhus Üniversitesi: http://kontur.au.dk/fileadmin/www.kontur.au.dk/OLD_ISSUES/pdf/kontur_02/li_narangoa.pdf adresinden alındı. 

 

 
   
   



 

 


