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Kaynak/Literatür tarama 

• Bir konuda üretilen  

yayınlardan oluşan 

kaynaklar hakkında fikir 

sahibi olma ve onlara 

erişim faaliyetidir. 

 
Neden yapılır? 

 

• Ortaya konulan çalışmayı 

bilimsel bir temele 

oturtmak 

 

 

 

 

 

 

 

• İlgilenilen konudaki 

mevcut araştırmaları ve 

genel eğilimi anlamak 

 

• Literatür üzerinden eksikliği 

hissedilen bir çalışma alanı 

bulmak 

 

• Makalede/tezde ileri 

sürülen görüşler ve 

kullanılan yöntemi 

kaynaklarla  desteklemek 

 



Kum saati  

modeli 

 

 

 



Kaynak arama ortamları 

• Basılı kaynaklar  

 

• Elektronik veritabanları ve 

sayısal kütüphaneler 

 
MSGSÜ elektronik veritabanları 

 

• İnternet/Web üzerinden 

erişilen kaynaklar 

 
Ulusal Tez Merkezi 
https://tez.yok.gov.tr/ 
 
Google Akademik 
http://scholar.google.com 

 

 

 

 

 

 

 



Kaynak tarama: ipuçları 

• Araştırılan konuyu 

kapsayan (eş anlamlılar da 

dahil) anahtar kelimeleri 

belirlemek 

 

• Çoğu kez yeni tarihli 

makalelerden geçmiş 

makalelere doğru arama 

yapmak ve sonuçları 

değerlendirmek. 

 

• Makalelerin kendi 

kaynakçasından diğer 

kaynaklara ulaşmak 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Yazar, başlık ve konu 

üzerinden bağlantı 

yapmak. NOT/AND/OR vb. 

sözcüklerle (boolean 

işlemleri) kaynak sayısını 

azaltma ve genişletmek  

 

• Uzmanlaşmış dergileri 

öğrenerek dergi tabanlı 

aramalar yapmak 

 

• Bulunan literatürü 

gruplayarak saklamak 

 

 

 

 

 

 



• Belirli kuralları takip ederek 

yazılan özgün bilimsel 

yayındır. 

 

• Kurallar : İçerik/Yazım 

formatı 

 

• APA standartı (American 

Psychology Association) 

 

 

 

 

 

 

• Ortak evrensel bir akademik 

standardın sağlanması 

 

• İçeriğin ilgili başlıklarda 

aranarak kısa zamanda 

bulunması 

 

• Makalede kullanılan 

kaynaklara kolay ulaşım 

Bilimsel makale 



• Makalenin araştırma yöntemi 
nedir? Hipotez için doğru yöntem 
midir? Örneklem toplam 
popülasyonu doğru yansıtıyor 
mu? 

• Veri hangi istatistiksel yöntemler 
le analiz edilmiştir? 

• Araştırmadan sonuçlar ile 
araştırma hipotezi arasında nasıl 
bir bağlantı vardır? 

• Kullanılan yazım dili yeterince 
bilimsel midir? 

• Makaleden doğan gelecekte 
gerçekleşebilecek potansiyel 
çalışma alanlarına yer verilmiş 
midir? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Makalenin basıldığı yayının 

saygınlığı nedir? 

• Araştırma problemi ve soruları 

nedir? 

• Çalışmanın hipotezi nedir? 

• Çalışmada kullanılan kaynak 

sayısı yeterli midir ve yeterince 

günceller mi? Kaynakça doğru 

formatta verilmiş midir? 

• Araştırmacı varolan diğer 

çalışmalara yer verip, kendi 

araştırmasının bunlara göre 

özgünlüğünü dile getirmiş midir? 

 

 

 

 

 

Makale değerlendirme 



IMRAD 
 

• I: Introduction (Giriş) 

• M: Material and Method (Araştırma Alanı ve Yöntemi) 

• R: Result (Bulgular) 

• A: And 

• D: Discussion (Değerlendirme ve Tartışma) 
 

+ 

 

Özet ve Kaynakça 
 

 

 

 

Araştırma makalesi 

bölümleri 



Ders makalesi 

E-TİCARETTE ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK 
UYGULAMALARI 
 
Özet 

Anahtar kelimeler  

Abstract 
Keywords 

 

1. GİRİŞ 

 

1.1 Artırılmış Gerçeklik nedir? 

1.2 Artırılmış Gerçeklik ve Sanal Gerçeklik 

1.3 Artırılmış Gerçekliğin Kısa Tarihi 

1.4 Artırılmış Gerçekliğin Donanımsal 

Temelleri 

 



Ders makalesi 
2. E-TİCARETTE ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK 

UYGULAMALARI 

 

2.1 Artırılmış Gerçekliğin Teslimat Adımında 

Kullanımı 
2.1.1 Depo İşlemleri 
2.1.2 Taşıma İyileştirilmesi İşlemleri 

2.1.3. Son Teslimat Süreci İşlemleri 

2.2 Artırılmış Gerçekliğin Reklam ve 

Pazarlama Adımında Kullanımı 
2.2.1. Artırılmış Gerçekliğin İktisadi Olarak 
İncelenmesi 

2.2.2. Artırılmış Gerçekliğin Reklam ve 
Pazarlama Adımında Kullanımının Çeşitleri 

2.2.2.1. Ürün Kutusunun İçeriğinin Gösterilmesini 
Sağlayan Uygulamalar 
2.2.2.2. Ürünlerin ve Hizmetlerin Denenmesi Sağlayan Uygulamalar 
2.2.2.3. Tüm Reklamların Etkinliğinin Artıran Uygulamalar 
2.2.2.4. Etkileşimli Mağaza Uygulamaları 
2.2.2.5. Açık Dünya Uygulamaları 
 

2.3 Artırılmış Gerçekliğin Sipariş ve Ödeme 

Adımında Kullanımı 
 
 

 

 

 

 

 



Ders makalesi 
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Ders makalesi 

KULLANICI ARAYÜZÜ TASARIMI: 
FARKLI KÜLTÜREL-BİLİŞSEL 

ÖZELLİKLERİN TASARIM VE 

KULLANILABİLİRLİK ÜZERİNDEKİ 

ETKİLERİNİ İNCELEYEN BİR İÇERİK 
ANALİZİ 
 
Özet 

Anahtar kelimeler  

Abstract 
Keywords 

 

1. GİRİŞ 

 

 



Ders makalesi 
2. KULLANICI ARAYÜZÜ 

 

2.1 Kullanıcı Arayüzünün Kısa Tarihi 

 

2.2 Kullanıcı Arayüz Yapısı 
 
 

 

 

 

 

 



Ders makalesi 
3. KÜLTÜR KAVRAMI 

 

3.1 Kültür Metamodelleri  

 

3.2 Kültür Modelleri  

 

3.3 Hofstede’nin Kültür Yaklaşımları 

3.3.1 Güç Aralığı  

3.3.2 Erkeksilik ve Kadınsılık  

3.3.3 Bireycilik ve Toplulukçuluk  

3.3.4 Belirsizlikten Kaçınma  

3.3.5 Uzun/Kısa Dönem Eğilimi 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 



Ders makalesi 
4. KÜLTÜR FARKLILIKLARININ KULLANICI 

ARAYÜZÜ TASARIMI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 

 

4.1 Birinci Araştırma  

 

4.2 İkinci Araştırma  

 

4.3 Üçüncü Araştır ma  

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 



Ders makalesi 

5. SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

4. KAYNAKLAR 

 



Amaç, verilmek istenen 
mesajı: 

 

• Bilimsel hassasiyet ve 
doğrulukta  

 

• Tekrarlardan kaçınan 

 

• Özlü ve tarafsız anlatım 

 

ile aktarmaktır. 
 

 

 

…. daha genç bir teknoloji olmasına 

rağmen, heyecan verici süreçte, 
hızla ilerlemektedir.  

 

…. Gariptir ki, farklar anlamlı değildi. 

 

…. Aklıma gelen birkaç …. projesi 
şunlardır: 

 

…..Bugüne kadar yapılan çalışmaların 
büyük bir kısmında, sürdürülebilir 
yapılaşma sadece çevresel ve 
fiziksel açılardan ele alınmıştır 
(kaynak ??) 

 

 

 

 

 

 

 

Anlatım dili 



MSGSU Tez Yazım Kılavuzu 
http://www.msgsu.edu.tr/faculties/fen-bilimleri-enstitusu 



 Kaynaklar metin içinde geçtikleri sıraya göre [ ] parantez içinde 

numaralandırılır. Daha önce numara verilen kaynağa tekrar atıfta 

bulunmak istenirse önceki numarası kullanılır.  

• Yazar adı cümlenin doğal bir 

parçası olarak kullanılmışsa yayın 

yılı parantez içinde belirtilir.   

 Gürkaynak [4] kimyasal 

çözeltiler üzerinde yapmış 

olduğu  … 

• Yazar adı cümlenin doğal bir 

parçası olarak kullanılmamışsa 

yazar adı ve basım yılı parantez 

içinde verilir.   

 En son çalışmalar [3, 6, 20] 

uygulamanın .. 

•  İki yazarın bulunması 

durumunda her iki yazarın 

soyadı da kullanılır.   

 Keleşoğlu ve Öztoprak [11] 

yumuşak dolgular üzerinde 

... 

• İkiden fazla yazar olması 

durumunda ilk yazarın 

soyadını “ve diğ.” ifadesi 

takip eder.  Bozbey ve diğ. 

[5] tarafından öne sürülen ...   

Kaynak gösterimi: 

numaralama 



 Kaynaklar metin içinde yazar soyadı ve tarih belirtilerek verilebilir. 

Kaynaklar sayfasında yazar soyadına göre alfabetik olarak sıralama 

yapılır.  

• Yazar adı cümlenin doğal bir 
parçası olarak kullanılmışsa 
yayın yılı parantez içinde 
belirtilir.   
Gürkaynak (2002) kimyasal 
çözeltiler üzerinde yapmış 
olduğu  ... 

• Yazar adı cümlenin doğal bir 
parçası olarak 
kullanılmamışsa yazar adı ve 
basım yılı parantez içinde 
verilir.   
En son çalışmalar (Pınar, 
2003) uygulamanın ...  

• İki yazarın bulunması 

durumunda her iki yazarın 

soyadı da kullanılır.   

 Cinicioglu ve Keleşoğlu (1993) 

yumuşak dolgular üzerinde ...  

• İkiden fazla yazar olması 

durumunda ilk yazarın soyadını 

“ve diğ.” ifadesi takip eder.  

Öztoprak ve ark. (1999) 

tarafından öne sürülen ...  

• Aynı soyadlı iki yazarın olması 

durumunda adının ilk harfi de 

eklenir. Örn: A. Ersin (1989) … 

Kaynak gösterimi: APA 



• Eğer aynı yazarın aynı yılda 
basılmış birden fazla yayını 
kullanılmışsa basım yıllarının 
sonuna alfabetik bir karakter 
ilave edilir.   

 Bozbey ve diğ. (2003a) 
tarafından yapılan çalışmalar 
bu sonucu ... 

• Eğer yazarı belirsiz bir gazete 
yazısı kullanılacaksa gazete 
adı, basım tarihi ve sayfa no 
belirtilir.   Bölgede görülen sel 
baskınları yapısal özellikleri 
etkilemektedir  
(Atlas 2.6.1998, syf.16)   

• İnternetten alınan kaynaklara 
atıf yapılırken, yazar adı varsa 
daha önce belirtildiği şekilde 
gösterilir. Yazar adı yoksa 
kaynağı sunan kurumun adı ve 
tarih kullanımı aşağıdaki şekilde 
gösterilir.  Pazar hakkında 
bilgiler yer almaktadır (İMKB, 
23.06.2003)  

• veya Yazarı belli olmayan 
internet kaynaklarına atıf 
yapılırken, büyük harflerle URL-
sıra numarası, yıl şeklinde 
yazılmalıdır. Örneğin:  (URL-1, 
2003), (URL-1 ve URL-2, 2003)  

• URL-1’e (2003) göre ... 

Kaynak gösterimi: APA 



• Tez içinde bir başka 

kaynaktan alınmış bir bölüm 

aynen aktarılmak istenirse, 

böyle bir alıntı, ana metnin 

son satırından başlayarak 1,5 

satır aralığı boşluk 

bırakıldıktan sonra, ayrı bir 

paragraf olarak, tırnak (". . . . 

. . . ") içinde ve bir aralıkla 

yazılmalıdır. Alıntıdan sonra 

yeniden ana metne 

geçerken, yine 1,5 satır 

aralığı boşluk bırakılmalıdır.  

• Acheson (1976) şöyle 
demektedir: 

•    

 "Doğal kaynaklı bileşikler 
içinde karbon-karbon çift 
bağı yaygın bir işlevsel 
gruptur. Çift bağlar, çoğu 
kez, diğer işlevsel gruplarla 
birlikte bulunurlar. Bununla 
birlikte, başka işlevsel gruplar 
içermeyen alkenler, sanıldığı 
kadar az değildir. Sözgelimi, 
böceklerin iletişim gereçleri 
olan feromonlar yalnızca çift 
bağlar taşırlar".  

Alıntı yapma 



Kaynakça: Kitap, kitap bölümleri 



Kaynakça: Kitap, kitap bölümleri 



Kaynakça: Süreli yayınlar 



Kaynakça: Süreli yayınlar 



Kaynakça: Toplantı ve Sempozyum   

      Bildirileri/Mesajlar 



Kaynakça: Elektronik medya 



Kaynakça: Diğer 



Ders notu kaynakça 

• Bilimsel Araştırma Yöntemleri, 
Şener Büyüköztürk , Ebru Kılıç 

Çakmak, Özcan E. Akgün, Şirin 

Karadeniz, Funda Demirel, Pegem 

Akademi, 5. Baskı, 2010 

 

• Modern Bilimsel Araştırma 

Yöntemleri, Kazım Özdamar, Kaan 
Kitabevi, 2003. 

 

• Bilimsel Araştırma Nasıl Yapılır, 

Nasıl Yazılır, Muzaffer Üstdal, Kural 
Gülbahar, Beta, 1997. 
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