Düzyazıda tüm yazarları adlandırabilir veya ilk
yazarın adının ardından "ve diğerleri" veya "ve
meslektaşları" yazabilirsiniz:
Düzyazıda Alıntı
Parantez İçinde Alıntı
Ross Campbell and colleagues The authors also revealed weak
also revealed weak possibility possibility (Campbell et al. 21).
(21).

Parantez İçinde Alıntı
It is mostly caused by persistent
insults, harsh criticism, namecalling, mocking, and
humiliations (K. Butler 921).

■

Genel olarak, dolaylı kaynaklardan (diğer kaynaklara
atıfta bulunulan kaynaklar) kaçınılmalıdır:
Parantez içindeki alıntıda dolaylı kaynaktan önce
“aktaran / qtd. in” kısaltmasını kullanın:
Düzyazıda Alıntı
Parantez İçinde Alıntı
Clark admitted that “Green’s bad behaviors could occur at any
stage of life relative to the influence of other psychologic
factors” (qtd. in Williams 289).

■
Örnek:

■
Örnek:

■

Düzyazıda Alıntı
Peace Study notes that after
the civil war, there was a
need for establishing
America’s presence overseas,
and as such, it was necessary
to build bases in other
regions (14).

Parantez İçinde Alıntı
After the civil war, there was a
need for establishing America’s
presence overseas, and as such,
it was necessary to build bases in
other regions (Peace Study 14).

Cilt numarası ve sayfa numarasını parantez içinde
belirtiniz:
Cilt ve sayfayı ayırmak için iki nokta üst üste ve
boşluk kullanın.
“Cilt” ve “sayfa" tanımlayıcılarını kullanmayın:
Young writes, “It was necessary for America to build more ships
for their merchants to prevent merchants from their biggest
competitors from controlling their territories” (2: 45).

Tüm bir ciltten alıntı yapıyorsanız parantez içinde, yazarın
adından sonra virgül koyun ve “cilt / vol” ifadesini
ekleyin:
Örnek:

Düzyazıda Alıntı
As Kim Butler highlights, it is
mostly caused by persistent
insults, harsh criticism,
namecalling, mocking, and
humiliations (921).

Çok Ciltli Çalışmalar

Düzyazıda, başka bir yazarla karıştırılmaması için
soyadına ek olarak her zaman yazarın adını belirtin:

Alıntılanan Eserler Listesindeki girişe bağlı olarak
italik yazın veya tırnak işaretleri kullanın:

There is a huge influence of the environment in shaping people’s
behavior, personality, and perception about critical matters in
marriage life (Evans, vol. 4).

Kutsal kitap isimleri düzyazıda italik yazılmaz.
Belirli baskıların tam ve kısaltılmış başlıklarıyla
yazılmış kutsal kitapların adları italik olarak
yazılmıştır:
Tüm alıntılar kutsal kitabın aynı baskısına atıfta
bulunuyorsa, parantez içindeki alıntıda yalnızca
kitap, bölüm ve ayeti listeleyin:

■

Örnek:

■

■

Aynı soyadına sahip başka bir yazarla karışıklığı önlemek
için yazarın soyadına; sayfa numarası ya da yazarın ilk baş
harfini ekleyin:
Yazarların adları aynı baş harflerle başlıyorsa, baş
harfleri yerine parantez içinde tam adları verin.

… (Simmons [2nd ed.] 94).
… (Alexander, Nature [HarperCollins] 27).

■

Parantez İçinde Alıntı
As one of the studies shows, it
affects people of any age, race,
gender, and (Psychospiritual
Institution 223).

Kutsal Kitap

Örnek:

Düzyazıda Alıntı
According to a study by The
Psychospiritual Institution of
Nature in Healing, it affects
people of any age, race,
gender, and (223).

… (Clark 26; Foster 445).

Yazarı olmayan eser için kısaltılmış başlığı yazarın adı
yerine hem düzyazı hem de parantez içinde kullanın:

■

Kurumsal bir yazar (kuruluş) için, adı önündeki sıfatlarla
isim cümlesinde kısaltın:
Baştaki "A", "An", "The" ifadelerini hariç tutun:

Örnek:

Dolaylı Kaynak

Aynı Ada Sahip 2+ Yazar

Yazar Olarak Organizasyon

Örnek:

3+ Yazar

■

İlk yazarın adını ve ardından "ve diğerleri / et al." ile bir
sayfa numarasını parantez içindeki alıntıda belirtin

En çok tercih ettiğiniz sırayı seçin: Alfabetik,
kronolojik ya da önem derecesine göre:

Aynı yazarın birden fazla eseri aynı başlığa sahipse:
Başlıktan sonra köşeli parantez içinde metin içi alıntı
içerisinde her girişten benzersiz bilgi parçası belirtin;
baskı sayısı, editör, çevirmen, yayıncı, yayın tarihi
gibi:
Örnek:

Parantez İçinde Alıntı
Other than making sure the
economic interactions in the
region are active and peaceful
the Silk Road will also act as an
economic and infrastructure
incentive (Reed and Hernandez
8).

■

Düzyazıda Alıntı
Adam Reed and Victor
Hernandez note, other than
making sure the economic
interactions in the region are
active and peaceful the Silk
Road will also act as an
economic and infrastructure
incentive (8).

Many people who … thinking
that things would get better”
(Griffin, Domestic Violence 97).

Birden çok kaynağı tek bir parantez içinde ayırmak için
noktalı virgül kullanın:

Örnek:

Parantez içindeki alıntıda ise yalnızca “ve / and” ile
soyadları belirtin:

As Griffin shows, many
people who … thinking that
things would get better”
(Domestic Violence 97).

Yazarın adı ve başlık parantez
içinde

■

Örnek:

2 Yazar

■

■

Hem yazarların adlarını hem de sayfa numarasını belirtin:
Yazarları ilk kez düzyazı olarak adlandırıyorsanız,
hem adları hem de soyadlarını ekleyin.

Düzyazıda yazarın adı ve
parantez içinde alıntı başlığı

■

Parantez İçinde Alıntı
Globalization is defined as “the
spread of free-market capitalism
to all parts of the world” (Lewis
68).

Aynı yazarın başka bir eseriyle karışıklığı önlemek için
alıntılarınızda belirli bir eser başlığı belirtin:
Bu tür kaynaklardan alıntı yapmanın birkaç yolu
vardır:

Örnek:

Düzyazıda Alıntı
Lewis defined globalization as
“the spread of free-market
capitalism to all parts of the
world” (68).

2+ Aynı Yazarın Eserleri

Yazarın soyadını, düzyazıdaki işaret cümlesi içinde
verirseniz parantez içindeki alıntıya eklemeyin:

Aynı Yazar ve Aynı Başlık Aynı Alıntı İçin 2+ Kaynak

Örnek:

1 Yazar

■

Yazarın soyadını ve sayfa numarasını belirtin:

Yazar Yok

METİN İÇİ ALINTILAR

The Bible … (New Jerusalem Bible, Ezek. 1.2).

