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Elektronik Bilgi Kaynakları ve Bibliyografik Atıflar
Electronic lnformation Sources and Bibliographic Citations
Selenay Aytaç

*

Öz
Kısa bir süre öncesine kadar yararlanılabilecek bilgi kaynakları basılı materyal/erle (ki
tap, dergi, rapor, vb. gibi) sınırlıydı; ancak bilgi teknolojilerindeki gelişmelerle kaynak
çeşidinde de hızlı bir artış yaşandı. CD-ROM, elektronik kitap, elektronik dergi ve Web
sitesi gibi elektronik bilgi kaynakları sadece günlük yaşamımızda değil akademik araş
tırmalarda da kullanılmaya başlandı. Araştırma raporlarında elektronik ortamda bulu
nan kaynaklara nasıl atıf yapılacağı konusunda farklı görüşler öne sürülmeye başlan
dı ve farklı atıf stilleri (APA, MLA, vd.) geliştirildi. Bu çalışmada elektronik ortamda bu
lunan elektronik kitap, elektronik dergi, web sayfası vb. gibi yayınlara nasıl atıf yapıla
cağı Amerikan Psikoloji Demeği'nin (APA) yayın kurallarından uyarlanarak örneklerle
açıklanmaktadır.
Anahtar sözcükler: Bibliyografik atıflar, Elektronik bilgi kaynaklarına yapılan atıflar.

Abstract
Types of information resources were somewhat limited up until the /ast two decades.
Researchers primarily used printed materials such as books, journals and reports.
Along with the development of information technologies, the types of information re
sources have a/so proliferated. Elecrronic intormation resources in the form of CD
ROMs, electronic books, electronic joumals and web sites have become an indispen
sable part of not only our daily lives, but also of academic life. Different style books
(APA, MLA, ete.) offer different solutions as to how to cite electronic information
resources in research reports. This paper summarizes the main points of citing
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electronic information resources by making use of the American Psychological
Association (APA) publication style.
Keywords: Bibliographical citations, Citations of electronic information resources.

Giriş
Bilimsel nitelik ve niceliklere uygun olarak hazırlanmış çalışmalar, seçilmiş
konu veya konular üzerindeki araştırmaları gösterir. Araştırma sonuçlandı
ğında, entellektüel mülkiyet haklarına saygılı bir araştırmacının, yararlanılan
kaynakları belirtmek için uygun atıf (gönderme, referans) biçimleri kullanma
sı kaçınılmazdır. Metin içinde ve kaynakçalarda nasıl atıf yapılacağı konu
sunda Amerikan Modern Dil Derneği (MLA), Amerikan Psikoloji Derneği
(APA), Biyoloji Editörleri Konseyi (CBE) gibi çeşitli kuruluşların atıf yöntemle
rinden, ve çeşitli yazarların el kitaplarından yararlanılabilir (örneğin, bkz. Tu
rabian, 1996).
Atıf (citation) kelime anlamı itibariyle, "bir eserden diğerine aktarma, ikti
bas; aktarılan bölüm" (Redhouse, 1993) anlamında kullanılmaktadır. Atıf,
"kaynak olarak gösterme, gönderme"; atıtta bulunmak, "bir şeye gönderme
de bulunmak, göndermek, bir şeyi kaynak olarak göstermek"; gönderme
yapmak ise, "bir yazıda bir konu işlenirken ilgisi dolayısıyla başka konu ya da
konulara, kaynaklara yollamak" (Türkçe, 1995) anlamına gelmektedir.
lnternet ve elektronik kaynaklara atıf yapmak için insani bilimlerde MLA ve
Şikago Stili El Kitabı, fen bilimlerinde APA ve CBE ve tarih alanında Turabian
atıf yöntemleri kullanılabilir (Li ve Crane, 1996; Walker, 2000; Page, 1996;
Carbone, 1.y.). Araştırmalarda kullanılan atıflar hem özgün çalışmayı yapana
saygıyı gösterir hem de asli bilgi kaynağına ulaşılması için gereken doğru ve
kısa adresi vermiş olur. Bu çalışmada, atıflarda uyulması gereken genel ya
zım ve ahlak kurallarına değinilmeyecektir. Amaç; uluslararası standartlardan
APA stilini kullanarak elektronik kaynaklara nasıl atıf yapılacağını örneklerle
açıklamaktır.
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Elektronik Bilgi Kaynaklarma Yap1lan At1flar

Elektronik bic;:imdeki bilgi kaynaklanna yap1lan at1flar, bas11i bilgi kaynaklanna yap1lan at1flara gore baz, farkliliklar gostermektedir. Bu farkli at1f bic;:imlerinin hemen hemen hepsinde ortak temel unsurlar kullanilir. Bunlar; yazar
ad1, eser ad1, yayin yeri, yayinlayan, yayin tarihi ve kaynagin sayfa numaras1dir. Aynca c;:ogu at1f bic;:imleri bilgi kaynagina eri§im tarihini (access date) ve
bilginin sakland1g1 ortam, (medium) da bildirir.
Elektronik bic;:imdeki bilgi kaynaklanna yap1lan gondermelerde kar§1la§1lan bir diger onemli husus ise baz, unsurlann eksik veya ba§ka terimlere c;:evrilmi§ olabilmesidir. Ornegin, elektronik ortamda yaz, yazan ki§i takma adin,
veya kullanic, adin1 kullanabilir, yayin ad, bolumunde de yalnizca elektronik
kaynagin dosya ad, bulunabilir.
Numaraland1rmada da elektronik ve elektronik olmayan bilgi kaynaklan
arasinda birtak1m farklililar olmas1 kac;:in1lmazd1r. Karars1z kalind1ginda yap1lmas1 gereken, gonderme bilgilerinin tumunun yaz1lmas1dir; c;:OnkO boyle bir
yontem, eksik bilgi yazmaktan daha iyidir (Walker, 2000).
Bilgisayar ve telekomunikasyon teknolojilerindeki geli§melerin birle§mesi,
bilginin i§lenmesi, iletilmesi ve depolanmas, bilgiye ula§1m olarak tanimlanan
yeni bilim alanlan ve teknolojiler dogurmu§tur. Bunlardan birisi de lnternet'tir.
"Web tarzi c;:ali§ma" i§ yapmanin sin1rlanni degi§tirmektedir. Web'in yayginla§mas1yla bag1ms1z profesyonellik, sporculann ve sanatc;:1lann tekelinden
c;:1km1§ ve tum bilgi i§c;:ilerine ac;:1lm1§t1r. Internet artan bir h1zla yay1mlanan bilimsel belgelere kolayca ula§ma imkani saglamaktad,r (Gates, 1999).
Ara§tirmac1lar; lnternet'te birc;:ok kaynak aramakta, bulmakta ve kullanmaktadirlar. Ancak elektronik kaynaklar ic;:in dipnot ve kaynakc;:a yazmaya te§ebbus ettiklerinde yeni problemlerle kar§1la§maktad1rlar. Bas11i kaynaklar
ic;:in kullanilan bas,m tarihi, sayfa numaras, gibi standartlar, elektronik kaynaklar ic;:in de kullanilmaya c;:ali§1ld1ginda baz, zorluklarla kar§ila§abilmekteyiz. c;unkO elektronik kaynaklarda yayin tarihi ve sayfa numaras, olmayabilecegi gibi al1§1lmam1§ parantezler de noktalama ic;:in gerekebilir.
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MLA ve APA gibi otorite kabul edilen profesyonel dernekler, elektronik bilgi kaynaklanna at1fta bulunulabilmesi i<;:in, baz1 standartlar olu§turmaya ba§lam1§lard1r. Bu arada Melvin E. Page gibi baz1 ara§t1rmac1lar da ki§isel aktarma tarzlanni olu§turmaya giri§mi§lerdir. Profesor Page'in olu§turdugu aktarma bi<;:imi "H-AFRICA" isimli elektronik haberle§me listesine gonderilmi§ ve
iki gun i9inde de 30 ayn haberle§me listesinde payla§ilmaya ba§lanm1§t1r
(Guernsey, 1996).
<;all§malanni lnternet'te yay1mlayan ara§t1rmac1lann itibar kazanmalan
ancak diger ara§t1rmac1lann onlara at1fta bulunmalanyla mOmkOn olabilmektedir. Ancak, bu kaynaklara at1fta bulunmak olduk9a zordur. <;unkO Internet
kaynaklan bas1l1 kaynaklara oranla bibliyografik olarak belirgin farklll1klar
gostermektedir. Bunun sonucunda da elektronik kaynaklar i<;:in yeni aktarma
yontemleri olu§turulmasina veya var olan yontemlerin degi§tirilmesine gayret
edilmi§tir.

<;ozi.im Onerileri
Her elektronik bilgi kaynaginda at1f unsurlannin tOmO (ornegin, yayin tarihi)
bulunmayabilir. (Yayin tarihi verilmemi§se, bas1l1 yayinlarda oldugu gibi, parantez i<;:inde "tarih yak" veya ''t.y." ibareleri kullanil1r.) Ozellikle kaynak olarak
kullanilan web sayfalanna at1f yap1l1rken, kaynak9a bilgilerini olu§turmak i<;:in
gerekli bOtOn unsurlar ekranda gorOnmeyebilir. Burada Web sayfasin1 olu§turan hipermetin i§aretleme dili (HTML) ile yaz1lm1§ kaynak kodu bazen kullanic,ya yard1mc1 olabilir. Web taray1c1 yaz1llm (Netscape Navigator veya Internet Explorer) arac1llg1yla sayfa hazirlay1c1sinin dizinleme amac,yla kulland191 "metatag"lar gorOlebilir ve sayfanin ba§llg1, yarat1c1s1, yayin tarihi ile ilgili at1f ogelerinden bir ya da birka91 elde edilebilir. Ancak soz konusu at1f bilgilerine eri§mek i9in, sayfa haz1rlay1c1sinin ya da yazannin kaynak koda 9ogu
bilgileri ozellikle girmesi gerekmektedir.
Internet arac1l191yla eri§ilen kaynaklara yap1lan at,tlarda kar§1la§1lan bir
ba§ka onemli sorun da s1kllkla degi§en, gOncellenen, geni§letilen ya da ya-
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yrndan kald1nlan web sitelerinin elektronik adresleri (URL: Uniform Resource
Locator) ile nas1I ba§a 91k1lacag1d1r. Zamanla elektronik adresi degi§en bir
bilgi kaynagrna ula§mak isteyen ara§t1rmac1 ba§ans1zllga ugrayacakt1r. 0 zaman istenilen dok0mana eri§mek yerine s1k9a tanik olunan "404 FILE NOT
FOUND" (Dosya bulunamad1) uyans1 ile kar§1la§1ilr. Bu durum hem ara§t1rmac1lar hem de bilgi teknolojileri uzmanlan i9in sorun yaratmaktad1r.
URL (Uniform Resource Locator) World Wide Web i9in bir adresleme sistemidir (Kennedy, 1999). Her Web sayfasrnrn genellikle bir URL'si vardir. brnek
vermek gerekirse, http://www.unak.org.tr, Oniversite ve Ara§t1rma K0tOphanecileri Dernegi'nin URL adresidir. K1sacas1 URL, ula§mak istedigimiz belgenin
veya kaynagrn Web adresidir.
Farkll URL adreslerine ta§rnmak veya yayrndan kaldinlmak suretiyle beklenen kaynaga ula§amama gibi sorunlann 9oz0m0 i9in ara§t1rmac1lara gonderme yontemleri yard1mc1 olamaz. Bu durum elektronik kaynaklara yap1lan
at1flarda "eri§im tarihi" ogesinin kullan1m1n1 g0ndeme getirmi§tir. "Eri§im tarihi" at1fta bulunulan elektronik kaynaga ara§tirmacrnin hangi tarihte Internet
arac1l191yla eri§tigini gostermektedir. Ara§t1rmac1 at1f bilgilerinin hemen ardindan, kb§eli parantez i9inde, web sitesini ziyaret ettigi y1il, ay1 ve g0n0 belirtir.
Elektronik kaynaklann yerlerinin s1k s1k degi§mesi onlenemese bile Web sayfas1 sorumlulannin web sitelerinde dikkatlice a91klamalar bulundurmalan ve
gerekirse ilgili sayfay1 arayan kullanic1lan baglant1lar (links) arac1l191yla yeni
URL adreslerine yonlendirmeleri gerekir (Page, 1996).

Amerikan Psikoloji Dernegi Stiline Gore Elektronik
Bilgi Kaynaklarma Yap,lan At1flar

Amerikan Psikoloji Dernegi (APA: American Psychological Association) at1f
yontemi k1saca "yazar - tarih" yontemi olarak da bilinir. Metin i9inde bir kaynaga at1f yap1ilrken, ornegin yukanda verilen (Guernsey, 1996) orneginde de
gor0lebilecegi gibi, yazar soyad1 ve yayin tarihi verilir. Dogrudan alint1larda
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sayfa numaras, da verilir. Yazari belirsizse eser adinin ilk sozcOgO verilir. Yayin tarihi bulunam,yorsa parantez ir;:inde (t.y.) ibaresi kullanllabilir.
A~ag1da APA stiline gore elektronik bilgi kaynaklarina yap,lan at1flarda once at1f ogelerinin s1ras1 verilmekte, daha sonra da orneklerle kullanim bir;:imleri ar;:1klanmaktad1r. (Daha fazla 6rnek ir;:in Ek 1 'de yer alan konuyla ilgili
Web adresleri ziyaret edilebilir.)

Tek Eserler
• Yazar/Editor. (Yayin Y1l1). Eser ad, (bas1m), [Ortam t0r0]. Oretici firma
(varsa). Saglama adresi: Saglay1c1 FirmaNeri tabani numarasI [Eri$im
tarihi].
• Yazar/Editor. (Yayin Viii). Eser adt (bas1m), [Ortam tur0]. Oretici firma
(varsa). Elektronik adres (varsa): Protokol://Site/Patika/Dosya ad1 [Eri$im
tarihi].

6rnekler
• Oxford English dictionary computer file: On compact disc (2nd ed.), [CDROM]. (1992). Saglama adresi: Oxford UP [27 May1s 1995].
•

Pritzker, T. J. (t.y.). An Early fragment from central Nepal [Qevrimi9i].
Elektronik adres: http://www.ingress.com/~astanart/pritzker/pritzker.html
[8 Haziran 1995].

Eserin Bir 86/0mil
• Yazar/Editor. (Yayin Y1h). Eser ad, i9inde (bas1m), [Ortam tur0]. Oretici firma (varsa). Saglama adresi: Saglay1c1 FirmaNeri tabani numarasI [Eri$im tarihi].
• Yazar/Editor. (Yayin Y1l1). Eser ad, i9inde (bas1m), [Ortam tur0]. Oretici firma (varsa). Elektronik adres (varsa): Protokol://Site/Patika/Dosya ad1
[Eri$im tarihi].
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6rnekler
• Bosnia and Hercegovina. (1995). Academic American Encyclopedia ii;:inde [Qevrimii;:i]. Saglama adresi: Dow Jones News Retrieval Service/ENCYC [5 Haziran 1995].
* Bir ansiklopedideki yazari bilinmeyen bir makale.

• Daniel, R. T. (1995). The history of Western music. Britannica online:
Macropaedia
ii;:inde
[Qevrimii;:i].
Elektronik
ad res:
http://www.eb.com:180/cgi-bin/g :DocF=macro/5004/45/0.html [14 Haziran 1995].

Oergi/Magazin/Gazete Makaleleri/Yaz1/an
• Yazar. (Y1I, Ay gun). Makale ad1. Dergi/Magazin/Gazete ad,, [Ortam tOru],
cilt(say1), sayfa no. ya da uzunluk bilgisi. Saglama adresi: Saglay1c1 FirmaNeri tabani ad1 (Varsa veri tabani numaras1)/Saglama numaras1 [Eri1?im tarihi].
•

Yazar. (Y1I, Ay gun). Makale ad1. Dergi/Magazin/Gazete ad,, [Ortam turu],
cilt(say1), sayfa no. ya da uzunluk bilgisi. Elektronik adres (varsa): Protokol://Site/Patika/Dosya ad1 [Eril?im tarihi].

6rnekler
•

Clark, J. K. (1993). Complications in academia: Sexual harassment and
the law. Siecus Report [CD-ROM], 21(6), 6-10. Saglama adresi: 1994
SIRS/SIRS 1993 SchoolNolume 4/Article 93A [13 Haziran 1995].

•

Spink, A. and Xu, J.L. (2000, October). Selected results from a large
study of Web searching: the Excite study. Information Research [Qevrimii;:i], 6(1 ). Elektronik adres: http://lnformationR.net/paper90.html [20
Arahk 2000].

• Montgomery, C.H. (2000, October) Measuring the impact of an electronic
journal collection on library costs: a framework and preliminary observations. O-Lib Magazine [Qevrimii;:i], 6(10). Elektronik adres:
http://www.dlib.org/dlib/octoberOO/montgomery/1 0montgomery.html [21
Kas,m 2000].
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• Tonta, Y. (1992). Analysis of search failures in document retrieval systems: a review. The Public-Access Computer Systems Review [Qevrimi<;:i], 3(1 ): 4-53. Elektronik adres: http://info.lib.uh.edu/pr/v3/n1/tonta.3n1
(1 7 Haziran 2000].
•

Schiesel, S. (1999, May 4) . Nortel plans new product to bolster optical
networks. The New York Times [Qevrimi<;:i], Elektronik adres:
http://www.nytimes.com/library/tech/99/05/biztech/articles/04nortel.html
(20 Ekim 1999].

Web Siteleri
Metin i9inde bir web sitesine genel bir at1f yap1llrken sitenin adresinin parantez i9inde verilmesi yeterlidir. Ornegin, "Bilgi DOnyas, dergisi hakkmda ayrmt1II bilgi ONAK'm web sitesinden (http://www.unak.org.tr) edinilebilir." Web sitesinin adresi kaynak9ada aynca verilmez. Web sitelerinde yer alan belgelere yap1lan at1flara ornek a~ag1da verilmektedir.
• Yazar/editor. (Y1I). Belgenin ad1. [Qevrimit;:i ]. Elektronik adres: Protokol://Site/Patika/Dosya ad1 [Eri~im tarihi].
• Tonta, Y. ve Ku<;:uk, M.E. (2000). Elektronik Kutuphanecilik Semineri: Bir
degerlendirme . [Qevrimi<;:i]. Elektronik adres: http://yunus.hacettepe.edu.tr/~tonta/yayinlar/tonta-kucuk.html [10 Arallk 2000].

Tarft$ma Listelerine Gonderilen Mesajlar
•

Yazar. (Y1I, Ay gun). Mesajm konusu. Tart,$ma Listesi ad,, [Ortam turu].
E-posta adresi: TARTl$MA LiSTESi@e-posta adresi [Eri~im tarihi].

• Yazar. (Y1I, Ay gun). Mesajm konusu. Tart,$ma Listesi ad,, [Ortam turu].
E-posta adresi: LISTSERV@e-posta adresi/Get [Eri~im tarihi].

6rnekler
• TONTA. (3 Eylul 1991). TURKMARC. Kutup-/ [Qevrimi<;:i]. E-posta adresi: KUTUP-L@metu.edu.tr [26 Haziran 2000].
*Yazann kullanic1 ad1 buyuk harfle ilk age olarak verilir.
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e TONTA. (3 Eylul 1991). TURKMARC. KUTUP-L. [~evrimif;:i]. E-posta adresi : LISTPROC@metu.edu.tr/Get kutup-II090991 [1 Agustos 1995].
• Kutup-I listesi ar~ivine ilgili mesaj gonderilerek elde edildi.

Ki$isel Elektronik itefi$im (E-posta)

Yazann ki~isel ileti~im kurdugu kimselerden gelen elektronik posta mesajlan
metin iginde diger ki~isel ileti~im mesajlan gibi verilir. Ornegin, "M.E. KOgOk'On yazara gonderdigi elektronik posta mesajmdan (27 EylOI 2000) anla~ild191 kadanyla Elektronik KOtOphanecilik Semineri. .. " Ki~isel ileti~im, kaynakgada gosterilmez.

Bu gall~mada elektronik bilgi kaynaklanna yap1lan bibliyografik at1flar konusuna deginilmi~ ve APA stili kullanilarak ilgili kaynaklara nas1I at1f yap1lmas1
gerektigi ornekler verilerek a91klanm1~t1r. Bas1II kaynaklarda oldugu gibi,
elektronik bilgi kaynaklarina at1fta bulunmanin temel sebebi okuyucuya kullanilan kaynak hakkinda yeterli ve sistematik bilgi vermektir. At1fta bulunmak
istedigimiz elektronik bilgi kaynag1 web sayfas1, elektronik pasta mesaj1 veya
elektronik dergide yay1mlanan bir makale olabilir. Elektronik kaynaklara at1fta bulunmak igin, uluslararas1 dOzeyde kabul edilen evrensel bir at1f bigimi
henOz yoktur. Ancak, var olan yontemler elektronik kaynaklara at1f yapmak
igin uyarlanmakta ve kullanilmaktad1r. Ara~t1rmac1lar konulanna gore, en uygun at1f bigimini kullanarak elektronik bilgi kaynaklanna at1f yapmaktad1rlar.
Internet arac1llg1yla eri~ilebilen kaynaklara yapilan at1flarda, basil! yaymlardan farkll olarak, o kaynaga hangi protokol (http, gopher, telnet, vd.) kullanilarak eri~im saglanacag1 ve ilgili belgenin hangi sitede, hangi dizin altinda
ve hangi dosya ad1yla sakland191 da belirtilmektedir. Bunun yani sira, at1f yapan ara~t1rmacinin ilgili dosyaya eri~tigi tarih de kOnyenin en son ogesi olarak kullanilmaktad1r. Boylece web ortamindaki belgelerin zaman iginde farkll
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adreslere ta~inmasindan veya tamamen ortadan kalkmasindan dogabilecek
g09IOkler eri~im tarihi ogesinin kullanilmas1yla bir ol90de giderilmeye 9all~1lm1~t1r.
Olkemizde de son y1llarda mesleki literatOrde yer alan baz1 9all~malarda
elektronik bilgi kaynaklanna yap1lan bibliyografik at1flara rastlanmaktad1r. Ancak bu k1sa makale, bildigimiz kadanyla, kOtOphanecilik literatOrOnde konuyla ilgili olarak yap1lan ilk 9al1~mad1r. Daha geni~ bilgi ve ornekler i9in okuyuculann Ek 1 'de verilen web adreslerini ziyaret etmelerinde yarar gorOlmektedir.

Te~ekkOr
Bu 9all~maya katk1da bulunan editor D09. Dr. Ya~ar Tonta'ya te~ekkOr ederim.
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