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2' Yukarıda görmüŞ olduğunuz kaynakları ApA adını vermiş olduğumuz metin içi kaynak göstermeyöntemini kullanarak aIlntı yapmlş gibi kaynak oıur.ı, gosterınlz.
1.

2.

3.

A

5.

6.
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4, yukarıdaki metni kullanarak dolaylı aktarım yaptığınız bir paragra f yazınız.

5, Bilimsel araştırma sürecinin aşamalarını sayarak açıklayınız,



SORU 1’in CEVABI (Heywood’un makalesi gibi anlatımlar doğru değil Çoğu kişi yazar adlarını 

yazmamış ya da eser adlarını yazmamış. Yazarın önce adı ya da soyadı yazılması ya da tarihin 

daha sonra yazılması sorun değil. Bu soruda tam bir dipnot yazabilen yok. Zaten 

ödevlerinizde bu dipnotlar olmadığı için dipnotlardan alacağınız 20 puanı alamadınız.) 

1. Heywood, A. (2013). Siyasi İdeolojiler: Bir Giriş, Çev. Bayram, A.K., Ö. Tüfekçi, H. İnaç, 

Ş. Akın, B. Kalkan, 5.b., Ankara: Adres Yayınları, s.72. 

2. Şengül, R. (2007). “Türkiye’de Kamu Yönetiminin Etkin Denetlenmesinde Yeni Bir 

Kurum: Kamu Denetçiliği Kurumu” Kocaeli Üniversitesi sosyal Bilimler Enstitüsü 

Dergisi, (14)2, 126-145, s.130. 

3. Gültekin, M. (2010). ““V for Vendetta”: Sonsuz bir “Başkaldırı” Pratiği ya da Toplumsal 

İmgelemin Kışkırtıcılığı” Tarih Okulu, Sayı: VIII, 75-77, s.78. 

4. Çalışkan Akçetin, N. (2013). “Emmanuel Levinas için Adalet Nedir?” Yönetim ve 

ekonomi Araştırmaları Dergisi Sayı: 21, s. 36. 

5. Kapani, M. (2007). Politika Bilimine Giriş, 19.b., Ankara: Bilgi Kitabevi, s.39. 

6. Günal, E. (2005). “Türkiye’de Seçim Sistemlerinin Siyasal Kurumlar Üzerindeki Etkileri”, 

Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi 

Anabilim Dalı, Yayımlanmamış Doktora Tezi, s. 95. 

SORU 2’nin CEVABI (Bu soruyu yapan hiç yok gibi bir şey APA dediğimiz sistemde parantez 

içinde metin içi kaynak gösterme yöntemi kullanılmaktadır.) 

1. (Heywood 2013, 72). 

2. (Şengül 2007, 130). 

3. (Gültekin 2010, 78). 

4. (Çalışkan Akçetin 2013, 36). 

5. (Kapani 2007, 39). 

6. (Günal 2005, 95). 

SORU 3’ün CEVABI (kaynakça alfabetik sıraya göre yapılır ve mutlaka önce soy ad yazılır.)  

1. Çalışkan Akçetin, N. (2013). “Emmanuel Levinas için Adalet Nedir?” Yönetim ve 

ekonomi Araştırmaları Dergisi Sayı: 21. 

2. Gültekin, M. (2010). ““V for Vendetta”: Sonsuz bir “Başkaldırı” Pratiği ya da Toplumsal 

İmgelemin Kışkırtıcılığı” Tarih Okulu, Sayı: VIII, 75-77. 

3. Günal, E. (2005). “Türkiye’de Seçim Sistemlerinin Siyasal Kurumlar Üzerindeki Etkileri”, 

Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi 

Anabilim Dalı, Yayımlanmamış Doktora Tezi. 

4. Heywood, A. (2013). Siyasi İdeolojiler: Bir Giriş, Çev. Bayram, A.K., Ö. Tüfekçi, H. İnaç, 

Ş. Akın, B. Kalkan, 5.b., Ankara: Adres Yayınları. 

5. Kapani, M. (2007). Politika Bilimine Giriş, 19.b., Ankara: Bilgi Kitabevi. 

6. Şengül, R. (2007). “Türkiye’de Kamu Yönetiminin Etkin Denetlenmesinde Yeni Bir 

Kurum: Kamu Denetçiliği Kurumu” Kocaeli Üniversitesi sosyal Bilimler Enstitüsü 

Dergisi, (14)2, 126-145. 

 



SORU 4’ün CEVABI 

Bu soruda okuduğunuz metni kullanarak dolaylı aktarım yapacaktınız. Yani aynısını 

yazmayacaktınız. Okuduğunuzu anlayarak ve metinden esinlenerek kendiniz farklı bir şey 

yazacaktınız. Ama maalesef çoğunuz ya aynısını yazmış ya da birkaç kelime değiştirerek 

yazmış.  

SORU 5’in CEVABI 

 

Bilimsel araştırma sürecinin aşamaları yukarıda gördüğünüz başlıklardan oluşur ve sorunun 

cevabında bu başlıkları yazarak açıklamanız gerekiyordu maalesef bunları tam yazan yok. 

Başlıkların birkaçını yazanlarda da açıklama yok. 

 

Soruların her biri 25 er puandan oluşuyordu. Arkadaşlar bu ders bir bilgisayar dersi değildir. 

Bu derste bir araştırma metnini nasıl yazacağınız öğrenmeniz gerekiyordu. Word’de yazımı 

öğrenmeniz değil. Çünkü Word kullanmayı zaten bilmeniz gerekiyordu. Ama ben size derste 

yine de word2de nasıl gerekli düzenlemeleri yapacağınızı gösterdim. Bilgisayar dersi olan 

TBT’yi alıp geçmiş olan öğrencilerin Word kullanmayı bilmesini bekliyoruz. Dolayısı ile dersin 

müfredatında olmamasına karşın ben size bilgisayar ortamında nasıl yapacağınızı anlattım. 

Ama mevzu bilgisayar bilmek değil dipnotları kaynakçayı nasıl yapacağınızı nasıl metin aktarımı 

yapacağınızı öğrenmeniz gerekiyordu. Bunları öğrenmiş olsaydınız zaten bütünleme sınavında 

bunları bilgisayar olmadan da yazabilirdiniz. Dolayısı ile eğer bu sınavda yukarıdaki soruları bu 

şekilde cevaplamadıysanız ve de kaldıysanız bu durum bu derse gereken önemi 

vermediğinizden kaynaklanmaktadır. Ödevden 0 alan arkadaşların büyük kısmında dipnot, 

kaynakça ve şekil düzeni gibi şeyler mevcut değildi. Aktarım yaparken 3 sayfayı aynı yerden 

alıp yazamazsınız. Aynı yerden yazıp  

Dipnot:……………. 

Şeklinde dipnot gösteremezsiniz. 

1. Araştırma konusunun ve probleminin seçimi; araştırma önerisinin
hazırlanması 

2.  Literatür taramasının yapılması (eleştirel kaynak incelemesi) 

3.  Araştırma sorularının veya hipotezlerinin belirlenmesi 

4.  Araştırmaya konu olan evrenin ve örneklemin belirlenmesi 

5.  Verilerin toplanması 

6.  Verilerin analizi 

7.  Araştırma bulgularının raporlanması 



Size sınıfta en az 5 kaynak kullanacaksınız ve kaynağınız 5 ise en az 3’ü kitap ya da makale 

olacak demiştim. İnternet sitelerinden yazıp gelenler, hepsini aynı yerden yazanlar ya da 2 

sayfa bir yerden 3 sayfa bir yerden yazanlar puan alamadınız. İntihal oranı %60 üzerinde 

olanların çoğu “0” aldı. Sadece bir metin çıktı alıp getirmeniz yeterli değildi. Kurallara uygun 

olması gerekiyordu. Ki ben size bu kuralları anlatmakla birlikte nasıl yapacağınızı anlatan 

metinlerde vermiştim. Hiç mi bir kitap ya da makale açarak nasıl yazılmış olduğuna bakmadınız. 

Mevcut makale ve kitapların hepsinde dipnot ve kaynakça var. Yararlandığı kaynağın 

dipnotlarını yazan arkadaşlar ben derste okuduğunuz kaynak hangisi ise dipnotunuzda ve 

kaynakçanızda yer alması gereken eserin o olduğunu söylemiştim. Yararlandığınız kaynağın 

dipnotlarını yazamazsınız. Dipnotta görünmeyen bir eseri kaynakça da gösteremezsiniz. 

Dolayısı ile bu yazdıklarımı okuduktan sonra lütfen yaptığınız ödevlere dönüp bir daha bakın 

ve bu kurallara uyduğunuzu düşünüyorsanız itiraz edin. 


