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• Hipotez bir çalışmanın  

kabulü, savıdır . Soru 

değildir. 

 

• Hipotezin net ve kısa ifade 

edilebilir olması beklenir. 

 

• Hipotezin test edilebilir 

gerçekçilikte olması 

gerekir. 

 

Hipotez 



 

 

 

 

• Mükemmel, ama tezini 

tamamlayamayan 

öğrenci tipi 

 

• Bağımsız tez çalışmasında 

zaman idaresi: 
 

• Tez çalışmasının 

önceliğini koruması 
 

• Araştırmanızı 

parçalara ayırarak 

kısa, orta ve uzun 

vadeli hedefler 

belirlemek 
 

• Yılı çeyreklik dilimlere 

ayırmak  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hedefler: 

• Spesifik ve ölçülebilir 

(görevlerle tanımlı) 

• Gerçekçi 

• Zaman ile sınırlandırılmış 

olmalıdır. 

Zaman planlaması 



 

 

 

 

• Araştırma faaliyeti için 

ayrılabilecek ortalama 

günlük zaman belirlemek 

 

• Çalışma için rahatsız 

edilmeyecek blok çalışma 

saatleri belirlemek 

 

• Tamamlanan çalışmadan 

sonra  kendini 

ödüllendirmek 

 

• Çalışma saatlerini en 

üretken biyolojik saatlere 

yaymak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaman planlaması 



 

 

 

 

• Yoğun çalışma sürelerinde 

dikkat dağıtacak 

faaliyetlerden kaçınmak 

 

• Periyodik olarak 

yapılacaklar listesi 

hazırlamak 

 

• Zamanın araştırma ve yazılı 

üretim arasında dengeli bir 

şekilde dağıtılması 

(düşünme/araştırma ve  

 

 

 

 

 

 

 

Zaman planlaması 



 

 

 

 

• Tez için hergün belirli sayfa 

yazı üretmek 

hedeflenebilir. 

 

• Yazılacakların sırası ve 

içeriği ilk olarak taslak 

(outline) oluşturularak 

yapılabilir. 

 

• Taslağın içine zamanla 

metin doldurularak içeriği 

geliştirilir. 

 

• Taslağın bir faydası da 

metnin bütünlüğünü test 

edebilmektir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• İyi ve akıcı yazım pratik 

gerektirir. Bu pratik günde 

belirli bir saat çalışılarak 

elde edilir.  

Yazım faaliyeti 



 

 

 

 

 

• Tez birkaç sürümden oluşur. 

Zaman geçirilmeden ve aşama 

kaydettikçe yazılı metinler 

oluşturmalıdır. 

 

• Yazılmış metini düzenlemek bir 

metni yeniden oluşturmaktan 

genellikle daha kolay ve 

zevklidir. 

 

• Tezde mikro ve makro 

düzeylerde süreçte değişiklikler 

meydana gelebilmektedir. 

 

• Hatalar metinde farklı şekillerde 

bulunup revize edilebilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Tezle ilgili bilinen bölümleri 

oluşturmak araştırmacının 

kendine güvenini arttırır. 

 

• Tez için hergün belirli sayfa 

yazı oluşturmak 

hedeflenebilir. 

 

• Yazmak için tüm araştırmanın 

bitmesini beklemek tavsiye 

edilmez. 

 

• Başta mükemmelcilikten 

kaçınılmalı ve akıla gelen 

fikirlerin kağıda dökülmelidir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tez yazımı 



 

 

 

 

Bilimsel makale 

• 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 



 

 

 

 
IMRAD 

 

• I: Introduction (Giriş) 

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

• R: Result (Bulgular) 

• A: And 

• D: Discussion (Değerlendirme ve Tartışma) 
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Özet ve Kaynakça 
 

 

 

 

Makale bölümleri 



Makalelerdeki 

genel 

hatalar 



• Makalede anlatılanların kısa 

özetidir. Makalede 

değinilmeyen konular 

burada yazılmaz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Özet bölümü 



Özet bölümü 



Abartılı sıfatlar 



Kesin yargılı anlatım 



Kelime seçimi 



Kelime seçimi 



Konuşma dilli anlatım 



Konuşma dilli anlatım 



Tamamlanmamış cümleler 



Tamamlanmamış cümleler 



Fiil kalıpları 



Yabancı kelimeler 

Kelimelerin olabildigince Turkce olanları secilmelidir 

  
Dijitalsayısal 

İnteraktiviteetkileşim 

Efektifetkili 

Onlinecevrimiçi 

Komplekskarmaşık 

Direktdoğrudan 

Konvansiyonel  geleneksel 

Efektif  etkili 

  
Terimlerin asıl dilinde baglantıları verilirken o dilde ifadesi 

parantez icinde yazılır: 

  

Arttırılmış gerceklik (Augmented reality) 



Yabancı kelimeler 



Yabancı kelimeler 



Özel isimler 
Ozel isimler buyuk yazılmalıdır 

  
internetİnternet 

webWeb 

  



Ben/Biz anlatımı 



Belirsiz anlatım 



Belirsiz anlatım 



Kaynaksız iddia/ifadeler 



Kaynaksız iddia/ifadeler 



Kaynaksız iddia/ifadeler 



Kaynaksız iddia/ifadeler 



Kaynak gösterimi 



Kaynak güvenirliği 



Kaynak güvenirliği 



Argumanı güçlendirmek 



Alıntılar 



Yazım denetimi 



Yazım formatı Yazı tipi, paragraf aralıkları, 

başlıklar vb. konularda verilen 

yazım bicimine uyulmalıdır. 



Diğer konular 



Diğer konular 

• Odaklanması gerekilen konu 
dışındaki alanlarda gereksiz 
ve uzun bilgiler verilmesi 
 

• Uzun cümleler küçük 
parçalara ayrılmalıdır. 
 

• Paragraflar arası bilgi akışı 
tutarlı olmalıdır. Zaman 
zaman konu icinde 
hatırlatmalar yapılmalı 
ancak gereksiz tekrarlardan 
kacınılmalıdır.  
 

• Kaynakçada sıralama ve 
format hataları olmamalıdır. 
 
 
 

 
 
 
 

• Gerektigi yerde ve gerektigi 

kadar gorsellere yer 

verilmelidir. Şekiller 

numaralandırılmalı ve  

alındıkları kaynak 

gösterilmelidir. 

 

 


