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BİLİMSEL ARAŞTIRMANIN 

KAVRAMSAL TEMELLERİ 
 

      

 

 

GİRİŞ 
 

 

İnsanoğlu varolduğu veya dünyaya teşrif buyurduğu günden beri hep kendinden 

önceki verileri / tecrübeleri kullanarak ilerleme hamlesinin içinde bulunmuştur. Tarih 

sürecine baktığımızda insanların yaşadığı ortamdaki doğaçlaması ve bu doğaçlamada 

yerine getirdiği özgünlüğü bilimsel gelişmenin temeli olarak alıyoruz. 

Enformasyon çağında insanlar bilişim teknolojileri sayesinde verilere ve 

bilgilere on line ulaşabilme fırsatına sahipler. Artık insanlar ofisindeki kompitürden 

evindeki klimayı açıp evinin elektronik eşyalarının kontrol ve koordinesini 

yapabilmektedir. 

Bütün bunların yanında acaba toplumumuz çağdaş insanlar olarak araştırma 

yapma ve değerlendirme konularında ne kadar eğitimli ve becerililer? Okullarda 

öğrencileri araştırma yapmaya teşvik ediyor ve gerekli olanakları sağlıyor muyuz? 

Eğitimciler bu konuda yeterli bilgi, beceri, deneyim ve "özgüvene" sahipler mi?  

Maalesef hala hem ilköğretim ve lisede hem de üniversitelerde ezbercilik yaygın 

bir şekilde devam etmektedir. Ne ders programları, ne bir çok eğitimcinin altyapısı ne 

de fiziksel koşullar araştırma yapmayı geliştirecek nitelikte değiller. Aileler ise 

okullarımızdan pek farklı değil; aile üyeleri ya kendilerine yöneltilen soruların 

yanıtlarını bilmediklerinden ya da yanlış kültürel alışkanlıklar sonucu öğrenmek için 

sorular soran çocukları bir yolunu bulup susturmayı tercih ediyorlar.  

Bütün bu olumsuzluklara rağmen insanlarımız toplumu ve kendilerini aşmaya, 

çıtayı daha yükseğe çıkarmaya gayret ediyor ve bunda başarılı da oluyorlar. Ancak 

daha dinamik ve daha çağdaş bir toplum olmak için daha araştırmacı ve yaratıcı 

olmak gerekiyor. Çünkü çağdaş insanlar, toplumlar ve kurumlar "yaşam boyu 

öğrenme" felsefesine inanan ve uygulayanlardır. 

İşte bu konuda bir katkı olması amacıyla özellikle sosyal bilimlerde araştırma 

yapmak isteyen kişilere yardımcı olabilmek için bu yazı hazırlandı. Amaç henüz  

"araştırmacı" vasfını kazanmamış, bu konuda yeterli altyapısı olmayan kişilere yön 

bulmalarında yardımcı olmaktır. 
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1 -- NİÇİN ARAŞTIRMA YAPILIR? 

 

Bilimsel olsun ya da olmasın bütün bilimsel araştırmaların altında bir soru işareti 

vardır. Bunlar: 

1. soru, “NE”, 

2. soru, “NE İÇİN”, 

3. soru, “NASIL”, 

4. soru, “NEREDE”, 

5. soru, “NE ZAMAN” dır. 

Daha işin başında karşımıza sebep araştırması ve fotoğraf çekme gelir. 

Bunun da aslı insanın yaradılışın doğasının gereği beyninde ürettiği imajları 

daha iyi algılayabilme gereği uğraş ve /veya gayesidir. O da “nesin” “başlangıcın ne” 

III. Adım ise “ne olacaksın” ya da “nereye gidiyorsun” dur. 

İnsanın hayat süreci taa doğduğu ilk aylarından ölene kadar bir taklit 

sürecidir.Ölürken verilen vasiyet bile kendinden önce yapılanların bir taklididir. 

Bir taklit ya da doğaçlama olan ömrümüzde bizim hayatımız sadece ve sadece 

“bizim” olanlarıdır. Yani size özgü olanıdır. 

Gerisi şu koca hayatın taklidinden öte gidemez. 

Tıpkı yazdığınız tez ya da seminerde olduğu gibi size özgü olanı “siz”siniz. Geri 

kalanı ise koca bir taklittir o kadar. Umarım “szi” iniz orijinal, taklidiniz yakışıklı 

olur. 

Koca hayatta insan ömrü soru ile başlar ve soru ile biter. “adı ne koydunuz” dur 

ilk soru, “merhumu nasıl bilirdiniz” son soru  dur. 

Sizden istediğim bu iki soru arasında kalan hayatınızda tıpkı bu tarzda olması 

gerektiği gibi biraz orijinallik olsun biraz “siz” olsun biraz “sizin” olsun. 

İnsana ilk varoluşunda taştan yapılma baltanın sağladığı marjinal fayda ne ile  şu 

an cebinizdeki cep telefonu yada karşınızdaki bilgisayar aynı şeyi ifade eder. 

Her iki toplum ileri ve geri toplum değillerdir. Sadece farklı toplumlardır. İşte 

demokrasi de bu farklılığı hazmedebilme erdemliliği gösterebilme becerisidir. 

İnsanoğlu matbaanın icadıyla bilgilerini yayma ve saklama sürecine girdi. Bu 

aşamadadır ki bilimsel bilginin oluşmasının kilometre taşı konulmuş oldu. Sanayi 

toplumu da işte bu bilgi birikiminin üstüne kurulmuştur. 

Araştırmayı temelde bilinmeyen fakat merak edilen olay ve olguların, 

nedenlerini anlamak, objektif doğruları (gerçekleri) bulmak, yaşadığımız çevreyi daha 
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iyi denetleyebilmek daha iyi yaşanabilir hale getirmek için araştırma yaparız diyerek 

niçinine de cevap vermiş oluruz. 

2 -  BİLİMİN KAPSAMI 

Zaman ilerlemiş ve yıl 2000 li yıllar olmuş geçen bunca yüzyıla rağmen ne 

insanlar ilerlemeden vazgeçmiş, ne de merak ettikleri soru azalmıştır. 

Daha önceleri bir filozof, psikolojiden siyasete, eğitimden astronomiye, 

geometriden fiziğe bütün bilimler hakkında söz söylerken bu gün insanlar genlerin 

yapısı ya da Afrika”daki antilopların ekolojik uyumu üzerinde uzmanlaşabiliyorlar. 

Tıpkı bilgisayar oyunlarındaki patlayan, patladıkça çoğalan düşman imajlı 

mayınlar gibi bilgi geliştikçe derinleşiyor, derinleştikçe farklılaşıyor ve bu 

farklılaşmalar tekrar derinleşiyor. 

3 – BİLİMİN ARADIĞI ŞEY NEDİR? 

Bilimin aradığı doğrunun daha özelde “gerçeğin” arayışıdır. Bu gerçek ya çıplak 

bir fotoğraf ya da basit bir neden sonuç ilişkisidir. 

Bilimin aradığı “doğru” değildir. Çünkü “doğru” görecelidir. Bilginin peşine 

düştüğü şey, salt “gerçek” in kendisi dir. Örneğin yüzyıllarca hatta binyıllarca 

dünyanın düz olduğu doğru idi. Kilise de bu doğruyu ruhaniyeti ile emrediyordu. 

Aynı şekilde , “insan hiçbir şartta uçamaz” dı. Doğru olan buydu. Ama gerçek, 

teknolojik imkan ile uçabilirdi. Bunu Hazerfan Ahmet Çelebi sürgüne gönderilerek, 

Galile’de canıyla ödemiştir. 

5 –  MUTLAK GERÇEĞİN ARAŞTIRILMASI 

Gerçek gerçek ise, mutlak gerçek nedir? 

Mutlak gerçek te gerçeğin doğrusudur. Yani “a” zamanın doğrusu “b”  

zamanında gerçeğe dönüşebilir.. “A”  zamanda da bu gerçek mutlak gerçeğe dönüşür. 

Oysa ki “d” zamanında da mutlak gerçek potansiyel olarak eskiyebilecektir. Zira 

“benim naçiz vücudumun toprak olacağı” gibi bilimin gerçeği de zaman sürecinde 

eskitilmeye devam edecektir. İşte bu sebepledir ki bilim ilerlemenin ve kalitenin bir 

sürecidir. 

Örneğin temel fiziğin gerçeklerini quantum fiziği klasik kimyanın gerçeğini 

organik kimya çürütmüş ve her biri kendi mutlak gerçeğini koymuştur. Ama bu da 

son değildir. Zira sonda başka bir gerçeğin başlangıcıdır. 

Şimdi siz sosyal bilimcisiniz ve sosyal bilimlerin doğruları gerçekleri ve mutlak 

gerçekleri daha girifttir. Nüans,  bu taşları sizin bilim satrancı oyununda ustalıkla 

yerine koymanızdır. 

Yani taşları (kelimeleri) kare tahtanın yani neden sonuç düzleminin üzerine, 

doğru bir şekilde koyabilmenizdir.  
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6 –  İHTİMALİ GERÇEK 

Sosyal bilimin pozitif bilimlere en çok benzemeye çalıştığı, bilimdalı “iktisat” ya 

da “ekonomi” dir. İktisat, Newton fiziğinin “pozitivitesini” kullanırken neoklasik 

iktisat quantum fiziğini esas almış, quantum fiziği ise kendi bünyesine “olasılık” 

unsurunu katmıştır. 

Yani salt gerçekler şurada dururken ya da evreni yaratan bu gerçekleri ezeli ve 

ebedi bilgisiyle bilirken bilim adamına düşen bu gerçekleri çok daha yakından 

ıskalayabilmenin başarısını gösterebilmeleridir. 

Bilimin mutlak gerçekten ziyade ihtimali gerçeğin peşine düşmesi ayağını daha 

sağlam olarak yere basmasını temin eder. 

7 –  BİLİM NEDİR, BİLİMSEL NEDİR? 

Masal hayalidir. Hikaye ise hayali gerçeklerdir Bilime de “izafi gerçeklerdir” 

dersek eminim bilim adamları bu benzetmeden alınmazlar. 

Bilim kullanım anlamı olarak bilgi kümeleridir. Yani kelime 

kutucuklarındaki manaların objektif düzleme sezgisel ve ampirik yolla rasyonel 

biçimde yansımasıdır. 

Bilimsel ise, bilime objektivite mihenginin vurulmasının sonucudur. Bilim 

adamı, Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisinde V. Aşamaya gelmiş kişidir. Bu aşamaya 

gelmeyen bilim adamları ömrü boyunca bilim yerine ticaret yapacaklardır ve/veya 

yapmaktadırlar. Bunların farkında olsalar da olmasalar da durum budur. 

BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMİ  

Bilimsel araştırma için nasıl bir yol izlenecek? Olay ve/veya olguları 

araştırırken, ana dayanağımız varsayımlardır. Zira bütün ayrıntıların incelenmesi 

mümkün değildir. 

Bu konuda temel yöntem bilindiği gibi hipotezli veya hipotezsiz  

a) Tüme varım yöntemi, 

b) Tümden gelim yöntemi kullanılır. 

Tüme varım parçadan bütüne giderken tümdengelim bütünden parçalara 

gidiştir.Tümevarım ve Tümdengelim yöntemlerinin ayrı ayrı açmazları vardır. (Bütün 

metaller katıdır/ civa bulunana kadar) Doğru ve mantıklı yöntem hipotezli 

tümdengelim yöntemidir. Zira hipotezimiz henüz test edilmemiş (belki) subjektif 

önermemizdir. 

Peki “ayarsız saatler zamanı doğru gösterir” önermesi ya da hipotezi ne kadar 

önemlidir. Şu kadar: Ayarsız bir saat zamanı sadece iki defa doğru gösterir. Ama 

hepsi bu kadar. O zaman bu önerme doğru mu? 

Ya da bilimsel mi? 

Önermelerimiz veya hipotezlerimiz ne kadar doğru. Yani,  bozuk saat 24 saatte 

kaç saat kaç dakika kaç saniye doğru zamanı gösteriyor.  İşte bütün mesele bu. 
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Hipotezli tümdengelim, bütün ayarsız saatler doğruyu gösterir önermesinden 

hareket alır. 

SOSYAL BİLİMCİNİN YUMUŞAK KARNI NERESİDİR 

Sosyal alanda tümevarım yöntemi neredeyse imkansızdır. Çünkü her şey her an 

her şey tarafından etkilenmektedir. Bu durumda olması gereken varsayımların 

mümkün mertebe gerekçesi olması, soyutlamaların mantık sınırlarını aşmaması, 

sonuçların ve/veya genellemelerin işe yarar olmalarını sağlar. 

Diğer yönüyle sosyal bilimlerin geliştirilmesi pozitif bilimlere göre daha zordur. 

Çünkü sosyal bilimlerde insanların varolduğu zamanlardan beri bütün yenilikler 

irdelenmiştir. Bir anlamda yeniliğe fazla bir yer kalmamıştır. Ayrıca yenilik alanı da 

giderek daralmaktadır. Bu açıdan günümüzde sosyal bilimlerde sistemler yeni alanlara 

uygulanması ile daha zengin sonuç vermektedir. 

Oysa ki pozitif bilimlerde yenilik veya icadlar sürekli olarak 

sürdürülebilmektedir. Yani insan merakının sınırı olmadığına göre, insan 

ihtiyaçlarının sınırı olmadığına göre bu ihtiyaçların giderilmesi yönünde sürekli 

açıklık bulunmaktadır. Buharlı motorun icadından önce otomobil nasıl ki temel bir 

ihtiyaç değilse bu gün uzayda yıldızlar arası seyahat etmek için kullanılacak araç da o 

kadar temel bir ihtiyaç değildir. Ancak insanoğlu düşünen varlık olması gereği ışık 

hızında giden bir ulaşım aracını icad etmeyi veya birgün böyle bir icad edebileceğini 

düşünmektedir. Bu da pozitif bilimlerin sosyal bilimlere göre farklı açıdan bir avantaj 

noktasıdır. 

BİLİMLER AMA NE TÜR BİLİMLER 

Pozitif Bilimler: 

a) Doğa bilimleri: Evrensel gerçeklik vardır. Diğer şartların veri kabul edilmesi 

durumunda tekrar edilen olaylarda aynı sonuçlar alınabilir. 

b) Sosyal bilimler: Subjektiftir. Neden sonuç ilişkisi kişilerle birlikte değişiverir. 

İnceleyen ve incelenenin veya sadece birinin değişmesiyle sonuç değişebilir. Bilimsel 

anlamda sosyal bilimin işi hayli zordur. Zira kişi ve kurumların değişmesiyle olaylar 

ve neden – sonuç ilişkimiz hemen bozulur / değişir. 

 

 

 

 

 

 

 

Normatif Bilimler: 

Pozitif 

Bilimler 

ne 

nasıl 

neden 
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Olan değil olması gereken araştırılırsa buna da normatif bilim diyoruz. Örneğin, 

enflasyonun olmadığı bir düzen olması gereken bir düzendir. Oysa ki enflasyonu 

yenmek ile işsizliği yenmek kapalı kaplar örneği birbiriyle ters orantılıdır. Her iki 

problemden birinin radikal  olarak uygulanması kısa zaman içinde diğerini doğurur. 

Aksiyomlu Bilimler: 

Aksi ispatlanana kadar  doğru kabul edilen bilimler. Matematik ve mantıkta 

olduğu gibi. (Tümdengelim kullanır) Matematik ve mantık somut gerçekler değildir. 

Ama bilimsel araştırmanın yegane değerli aracıdır. 

 

 

II. BÖLÜM 

RAPOR, SEMİNER, ARAŞTIRMA, TEZ 

HAZIRLAMA TEKNİĞİ 

İlkin sizler açısından önenli olan araştırma türü ile başlamak gerek. Aslında bir 

önlisans öğrencisi olarak sizlerin hazırladığı TAM ANLAMIYLA BİR RAPOR 

niteliğindedir. Çünkü sizlerin hazırladığı çalışmalarda size ait olanı net olarak 

toplasanız belki bir sayfayı geçmemektedir. Onu  da sonuç bölümünün son 

paragraflarına sıkıştırmaktasınız.  

Bu çalışmalarınızı topluluk önünde sunmanız da bu sunduğunuz şeyi seminer 

haline getirmektedir. Çünkü rapor bir konuyu araştırmak o konuyu farklı  yönlerden 

ele alarak incelemek iken, seminer bu konuyu bir topluluk önünde sunmaktır. Hem 

raporda hem seminerde özgünlük birinci planda değildir. O konuyu sizin kavrayıp 

öğrendiğiniz ve insanlara aktaracak hale geldiğinizin ifadesidir. 

Önlisans programında sizlerin hazırladıkları raporlara veya semirerlere tez adı 

vermemiz sizleri biraz daha öz güveninizi geliştirmek, eğitiminizi devam ettirmeniz 

durumunda tez hazırlamaya sizleri alıştırmak amacını taşımaktadır. 

Ezberciliğin yaygın olduğu genel eğitim sistemimizde sizlerin olaylara veya 

incelediğiniz konuya öznel yaklaşımlarınızı bir nebze de olsa katmanızı sağlamaktır. Bu 

açıdan yapacağınız çalışmaya ödev, rapor veya  seminer de dense siz tez yazmayı 

hedefleyip kendinizi zorlamanız gerekir. Çünkü hiç bir rahatlık ve mutluluk zahmet 

çekilerek, emek verilerek, çaba gösterilerek elde edilen mutlulutan daha güzel değildir.  

İşte biz sizin çalışmalarınıza tez adı vererek sizleri o çalışmayı yapıp onun 

sunuşunu yaptıktan sonra elinize aldığınız metni TEZ adı altında gördüğünüzde  

duyacağınız hazzı size yaşatmak istiyoruz. Vee en önemlisi de “SİZ”İN 

KATKILARINIZIN FAZLALIĞI İLE kendi özgüveninizi kazanmanız olacaktır. 

 

 



Bİ Lİ MSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ  – I   www.ahmetfidan.com 

 - 8 - -  

 

I - TEZ HAZIRLAMADA AMAÇLAR 

1-Tez vermede güdülen temel amaç öğrenciye akademik yazı yazma becerisini 

kazandırmak ve geliştirmek, 

2-Öğrenciye bir sorunu analiz etme, sorunla ilgili teorileri öğrenme, birçok 

kaynaktan bilgi toplama, toplanan bilgileri analiz etme ve sentezleme tekniklerini 

kazandırmak, 

3-Öğrenciye kaynakları seçme ve bunlardan bir argüman geliştirme imkanı 

sunmak, 

4-Gerekli kaynakları kullanma ve gösterme becerilerini kazandırmaktır. 

 

II - ÖNEM 

Yukarıda kazanılan becerileri kazanmamız hem bir üniversite öğrencisi olma ve 

hem de ilerideki iş hayatınız açısından önemlidir.Akademik yazı yazma her üniversite 

öğrencisinin sahip olması gereken bir beceridir. Dahası bu beceriyi ileride iş 

hayatınızda sıkça kullanmak zorunda kalabilirsiniz. 

 

III - TEZ HAZIRLAMA SÜRECİNİN AŞAMALARI 

1-Tez konusunun seçimi 

2- Tez konusunun sınırlandırılması  

3-Başlangıç kaynak  listesinin hazırlanması 

4-Konu üzerine odaklaşma 

5-Başlık bulma 

6-Araştırma sorusu formüle etme ve argüman elde etme 

7-Okuma ve not alma 

8-Metnin yapısını organize etme 

9-İlk müsveddeyi hazırlama ve gözden geçirme 

10-Kaynak gösterme 

11-Kaynak kriterleri 

 

VI - TEZ KONUSUNUN SEÇİMİ 

Danışman hocanız Tez konusu olarak seçebileceğiniz bir listeyi sizlere 

sunacaktır. Bu listeden gerçekten ilgi duyduğunuz bir konuyu seçebilirsiniz. Bunun 

yanında, listede olmayan ilgi duyduğunuz bir konuyu danışman hocanızla görüşerek 

Tez konusu yapabilirsiniz. 
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V - TEZ KONSUNUN SINIRLANDIRILMASI 

 Bir Tez yazarken çalışma konusu ile ilgili tüm önemli noktaları çalışmada 

içermek gerekir.Bu nedenle çalışma konusunun kapsamının daraltılması çok 

önemlidir. Konunun sınırlandırılması demek onu parçalara ayırarak daha spesifik hale 

getirmektir. Örnek olarak “DENETİM” konusunu ele alalım. 25 sayfalık bir tezde  

DENETİM  ile ilgili tüm önemli konuları işlemek mümkün değildir. O halde konuyu 

daha spesifik hale getirmek gerekir. Konuyu sınıflandırmaya yardımcı olacak 

tekniklerden biri “beyin fırtınası” yöntemidir. Bu olabildiğince hızlı bir şekilde birçok 

fikri düşünmek demektir. Bunun için elinize boş bir kağıt alıp oturun ve düşünüp 

yazın. Aşağıdaki şekilleri yapabilirsiniz. Zira Arkadaşınız sizin aklınıza gelmeyecek 

fikirleri öne sürebilir.  

 

Vesayet denetimi-DENETİM –Halk denetimi   

 

    HALK DENETİMİ 

 DENETİM             HİYERARŞİK 

    VESAYET DENETİMİ 

 

 Çok az bilgi sahibi olduğunuz konuları da seçebilirsiniz. Bu durumda  

yukarıdaki tekniği uygulayamayacağınız için kütüphaneye giderek ilgili kitap, dergi 

vs. inceleyerek konuyu  sınırlandırmaya  çalışabilirsiniz.  

 Beyin fırtınası yada  kütüphane araştırmasından sonra size ilginç gelen ve 

ilginizi çeken sınırlandırılmış bir konuyu seçebilirsiniz. 

 

VI - BAŞLANGIÇ KAYNAK LİSTESİNİN HAZIRLANMASI 

 Konuyu sınırladıktan sonra kaynak aranmaya başlanmalıdır. Konu ile ilgili ne 

bulunduğuna yardımcı olacak ve tekrarı önleyecek bir başlangıç Kaynak Listesi 

yapmak gerekir. Yapılan liste bütün bibliyografik bilgileri içermelidir. İyi bir 

başlangıç listesi oluşturmak zaman alan bir faaliyettir.Ama listeniz ne kadar uzun ise 

o kadar çok ve iyi kaynak seçme şansına sahipsiniz.  

 

VII - KONU ÜZERİNDE ODAKLAŞMA 

Kaynak  listesini hazırladıktan sonra konu üzerinde odaklaşmak gerekir. Verilen 

tezin gereklerine göre kendinizi ayarlamanız gerekir. Tezin uzunluğu, hazırlama 

süresi vs. göz önünde tutularak konuyu iyice spesifik hale getirmek yerinde bir 

faaliyettir. Konuya odaklaşma konuyu sınırlandırmaya benzer. Fakat bu aşamada daha 

spesifik olmak gerekir. Bunun için listedeki kaynakların başlıklarını analiz ederek 
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muhtemel konuların bir kağıda listesini çıkarabilirsiniz. Muhtemel konuların listesini 

yaptıktan sonra varolan kaynakları göz önünde bulundurarak ilginize göre bir konu 

seçebilirsiniz. 

 

VIII -BAŞLIK BULMA 

Konuyu iyice belirginleştirdikten sonra Tez için bir başlık bulmak gerekir. 

Başlık yazma, hangi kaynakların kullanılacağına karar verme ve çalışmayı organize 

etmede çok faydalıdır. Başlık tam olarak çalışmanın ne hakkında olduğunu 

bildirmektir. Çünkü başlık okuyucuyu yönlendirir. 

 

IX - ARAŞTIRMA SORUSU VE ARGÜMAN GELİŞTİRME 

Araştırma sorusu ve çalışmanın planlanması ve yürütülmesi açısından temel 

teşkil eder. Öğrenciler özel bir çalışma alanına odaklaştıktan sonra ilgilendikleri 

konunun spesifik bir yöne hitap eden araştırma sorusu (ya da soruları) 

geliştirmelidirler. Daha sonra, araştırma sorusuna bulmayı umdukları bir cevap 

formüle etmeleri gerekir. Bu hipotez yada argüman olarak isimlendirilir. Hipotez 

araştırma sorusunun tahmin edilen cevabıdır. 

Örnek :   

Seçilen konu   : Denetim 

Sınırlandırılmış Konu  : İdari Vesayet Denetimi 

Odaklanılan  Konu  : Erdek Belediyesinde İ.V. Denetimi 

Araştırma Sorusu  : Denetim Erdek belediyesini nasıl etkiler 

Hipotez : Belediyeler üzerindeki vesayet Erdek Belediyesini                  

Etkilemez. 

Araştırmanın amacı formüle edilen hipotezin doğru olup olmadığını tartışmaktır. 

 

X – VERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ 

Gözlem 

Gözlem, betimlenecek - açıklanacak olgularla ilgili belli bir amaç doğrultusunda 

sistematik veri toplama aşamasıdır. Sıradan gözlemde olguların doğal oluşumu-gelişimi, 

deneysel gözlemde ise seçilmiş değişkenlerin istenen ve kontrol edilebilen koşullarda oluşum 

ve gelişimi izlenir. Gözlem yaparken mümkün olduğunca önyargılardan ve sübjektif 

değerlerden kaçınmak gerekir. Aksi durumda objektif bulgulara ulaşmak mümkün olmayacak 

veya tesadüflere bağlı olacaktır. Bir toplumu araştıran kişinin düşüncesini harcamaların 

miktarı üzerine odaklaştırması harcamaların niteliği hakkında ki önemli verileri kaçırmasına 

neden olabilir. İyi bir gözlemci olguları oldukları gibi, hiçbir müdahalede bulunmadan 

gözlemler. 
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Görüşme 

Özellikle sosyal bilimlerde veri ve bilgi toplamanın yollarından biri de kişisel karşılıklı 

görüşmeler yapmaktır. Ancak burada da hem görüşen hem de görüşülen kişinin sübjektif 

değer yargılarının hatta o anki psikolojilerinin toplanan veriler, dolayısıyla da ortaya çıkan 

sonuçlara etkisi olabilecektir. Anket çalışmasına göre daha esnek bir yöntemdir ama aynı 

zamanda zaman ve mekan koşullarından da etkilenebilmektedir. Ayrıca soruları soran kişinin 

bilgi, beceri ve deneyimi ile konuya hakimiyeti görüşmenin neticesini önemli oranda etkiler. 

Bu nedenle belgesel çalışma yapma dışında kişisel görüşlere dayalı veriler elde etmek için 

"doğru" sorular soran ve yanıtlayan kişiler ile zaman ve mekanının seçilmesine çok özen 

gösterilmeli ve elde edilen bulgular çok dikkatli değerlendirilmelidir. 

Anket 

Veri toplamanın yollarından biri olan soru-cevap sistemine dayanan anket çalışmasında 

araştırmacının sübjektif değer yargılarından arınması ve objektif olabilmesi pek kolay 

değildir. Ne de olsa anket bir konuya araştırmacının hem konuyu hem de yanıtlanması 

gereken soruları belirleyerek doğrudan müdahale etmesi anlamına gelmektedir. Ayrıca 

sorular önceden belli olduğu için esneklik ortadan kalkmakta, sadece sorulan sorular 

çerçevesinde yanıt vermek gerekmekte, böylece ancak sınırlı miktarda veri ve bilgi 

toplanabilmektedir. Yanıt veren kişi aslında gri tonu tercih etmesine rağmen siyahla beyaz 

arasında tercih yapmak zorunda kalabilmektedir. Hatta bazı durumlarda doğru soruların 

yanlış soruluşu nedeniyle yanlış sonuçlar bile almak mümkündür. Bu nedenle mümkün 

olabildiğince objektif ve yararlı bir anket çalışması yapılabilmesi için hem soruları hazırlayan 

araştırmacının konusunda çok iyi eğitim almış olması, anket yapacağı sosyal gurubun 

özelliklerini çok iyi tanıması, "doğru" soruları "doğru" bir tarzda sorması ve sonuçları 

mümkün olduğunca objektif değerlendirebilecek deneyim ve yeteneğe sahip olması gerekir. 

İnternet Araştırması 

Günümüzde digital dünyanın ya da parmakucu toplumunun bilgiye ulaşması ve 

onu kullanabilmesi oldukça hızlıdır. Bu bilgi kaynaklarından biri de internet 

araştırmasıdır. Modern iletişim tekniklerini kullanarak araştırma veri toplama 

yöntemlerinden üçünü de bu gün internet üzerinden yapabilmeniz mümkündür. 

Ayrıca çoğu kurumun ve kütüphanelerin internete açıldığı bir ortamda araştırma 

yapanlar için bu durum fevkalade bir avantajdır. 

İnternet araştırmasında en çok işinize yarayacak olay arama motorlarıdır. Bu gün 

arama motorları da artık yavaş yavaş birbirlerine linkler kurarak kapasitelerini 

otomatik olarak milyonlara çıkarmaktadır. Bu açıdan size düşen biraz fedakarlıktır. 

Artık bütün dünya isteyen için her şeyin rahatlıkla yapılabileceği bir hale 

gelmiştir. Siz de bunu iyi yönde kullanırsanız hem kendinize hem topluma katkı 

sağlamış olursunuz. 

Deney 

Deney pozitif bilimler için baş vurulabilecek bir veri toplama yöntemidir. Siz 

sosyal bilimler alanında araştırma yapmakta olduğunuzdan bu yöntemi kullanmanız 

söz konusu olamaz. 
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Okuma ve Not Alma: 

Hazırlık aşaması yoğun bir okumayı gerektirir. Yoğun şekilde düşünmeyi 

gerektiren hazırlık sürecinde aşağıdaki tavsiyeler işinizi kolaylaştırabilir.  

 1-Okuduğunuz her şeyi not alınız.  

 2-Kaynakları tam kaydediniz. 

 3-Bir  kaynak gösterme sistemi öğreniniz ve ona bağlı kalınız. 

 4-Not tutmak için kullandığınız defter yada kağıdın tek yüzünü kullanınız. 

 5-Notları konularına göre sınıflandırınız.  

 6-Bütün alıntıları doğru yapınız.  

 7-Hangi metodu kullanırsanız kullanın tutarlı olun. 

III. BÖLÜM 

TEZİN YAZIMI 

(Bu bölüm Hasan Gürak’tan alınmıştır.) 

Tezin kompozisyonu, yazının amacına, muhtemel okuyucusuna ve hakkında 

yazılan spesifik konuya göre değişir. Her araştırma genel olarak kabaca üç bölümden 

oluşur:Giriş,Gelişme, Sonuç. 

 Giriş bölümünde hangi hususların bulunması gerektiği konusunda görüş birliği 

yoktur. Ama giriş bölümünde aşağıdaki hususlar içerilebilir. 

 1-Çalışmanın konusu, kapsamı, sorunsalı 

 2-Araştırma sorusu ve hipotez 

 3-Çalışmanın amacı 

 4-Veri toplama ve analiz teknikleri 

 5-Yazının yapısı (içeriği) 

 Gelişme bölümü çalışmanın ana bölümüdür. Bu bölümde konu enine boyuna 

tartışılır.Bu bölüm konunun mahiyeti (betimleme, açıklama, karşılaştırma, analiz, 

kritik) göz önünde bulundurarak organize edilir. Konu mantıkî  bir silsile içinde temel 

noktaları birbirine bağlı şekilde işlenmelidir. 

 Sonuç bölümünde yeni bir tartışma konusuna girilmez, örnek verilmez  ve daha 

önce unutulan bilgiler eklenmez. Buna karşı aşağıdaki şeyler yapılabilir. 

 1-Çalışma konusuna atıfta bulunabilir, 

 2-Temel fikir yeniden ifade edilebilir 

 3-Çalışmanın temel bulguları özetlenebilir, 

 4-Ulaşılan sonuç tartışılabilir, 

 5-Sorunun çözümü için önerilerde bulunulabilir, 
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 6-Çalışmanın sınırları ve yetersizlikleri belirtilebilir,     

 7-Genellemeler yapılabilir, 

 8-İler ki çalışma alanları için tavsiyede bulunulabilir. 

 

İLK MÜSVEDDEYİ OLUŞTURMA VE GÖZDEN GEÇİRME 

 Oluşturulan müsvedde tekrar tekrar incelenerek düzeltmeler yapılmalıdır. 

Mümkünse birkaç arkadaşa okutup, eleştirileri alınmalıdır. 

Tez Nedir ? 

 Bilim adamının bir konu hakkında araştırma sonucu hazırladığı yazıdır ? 

Tezde Ne Araştırılır ? 

 Gerçekler (Doğrular) 

Bilimsellik Koşulları Nelerdir ? 

 Gerçeği aramak. 

 Var olan (tüm) kaynakları bulmak ve yararlanmak. (Dergi, kitap, tez,) 

 Doğru (accurate) ve amaca uygun kaynakları ayırmak. 

 Bilimsel bir yöntem uygulamak 

 Tarafsız ve önyargısız olmak 

İzlenecek Yol 

 Konu Seçimi: (Araştırılabilecek konular tahmin edebileceğinden çok fazladır.) 

 Araştırmacının ilgi, bilgi, beceri ve deneyimine göre konu seçilir. 

 Konu seçiminde tez danışmanından görüş ve yardım alınır. 

 Araştırmanın yöntemi belirlenir (Kuramsal-Ampirik;Betimleyici-Açıklayıcı) 

 Konunun çerçevesi ile ilgili sınırlamalar belirlenir. 

 Zaman ve mekan (sayfa) sınırları belirlenir. 

 Yeterli kaynak olup olmadığı araştırılır. 

 Bir çalışma planı hazırlanır. 

 Kaynakça Hazırlanması: 

Tez konusu ile DOĞRUDAN ilgili ve ERİŞİLEBİLİR kitaplar, dergiler, CD'ler, ve 

benzeri yayınların bir listesi hazırlanmalı. Bu listedeki eserler araştırmacıya hem daha önce 
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konusu ile ilgili neler yapıldığını gösterir hem de tez çalışmasında yönünü belirlemede 

yardımcı olur. Bu listeye araştırma ilerledikçe ihtiyaca göre ilaveler yapılabilir. 

 

"Taslak" Plan ve Özet:  

Kaynakların bir kısmı yanıt aranan soru(lar)a, savunulan hipoteze veya kullanılan 

kurama uygun olarak not alınarak dikkatlice okunduktan sonra bir taslak rapor şeklinde 

İÇİNDEKİLER planı ile bölümlerin içerikleri hakkında özet yazılar hazırlanmalı. Hazırlanan 

bu TASLAK düzenli veri toplama ve düşünceyi organize etmede çok yararlıdır. Zaman 

içinde tez oluşurken gelişmelere göre bazı değişiklikler yapılabilir. 

 

Kaynakları Okurken: 

 Belli bir amaç doğrultusunda okuduğunuzu unutmayın. 

 Acele etmeden, metni ÖZÜMSEYEREK okuyun. 

 Sayıca çok ama dikkatsizce okuma yerine daha az ama DİKKATLİ okuyun. 

 Yorulduğunuz zaman ara verin. Yorgunluk dikkatinizi dağıtır. 

 İlginç yerleri NOT ALIN. (İnsan unutur, yazı unutmaz) 

 NOT alırken rast gele değil, çalışma planı ve İÇİNDEKİLER'e uygun tasnifte 

bulunarak not alın. Kaynakça okuma işi bitince tüm NOTLARI başlık/alt -başlıklara göre 

tasnif edin. Gereksiz olanları ayıklayın. 

 ALINTI yaptığınız zaman belirtici işaret koyun. ALINTI bitince parantez içinde 

yazarın soyadını, eserin yayım tarihini ve alıntının yapıldığı sayfa no:'sunu yazın. Örnek: 

(GÜRAK, 1991:85) 

Eğer başka birine ait bir görüşü kendi yorumunuzla aktaracaksanız yararlandığınız 

eserin yazarının soyadını ve eserin yayım tarihini yazın. Örnek: (GÜRAK,1991) 

Başka çalışmalardan şekil veya grafik aktardığınız da mutlaka kaynağını da belirtin. 

Örnek: (DPT, 1998, Ekonomik Göstergeler, s.78, Tablo: V) 

Taslağı Yeniden Değerlendirme 

 Kaynak eserleri okuma işi bitince doğal olarak fikirlerinizde değişim olabilir ve 

önceden hazırladığınız İÇİNDEKİLER ve TASLAK ÖZET''ten memnun olmayabilir ve bazı 

şeyleri yeniden düzenlemek isteyebilirsiniz. Bu konuda tereddüt etmeden gerekli gördüğünüz 

değişiklikleri yapınız. İnsan emek verdiği bir şeyi kolay kolay feda edemez, ama bilimsel 
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olmanın gereği olarak bencil olmamak ve gerekli değişiklikleri yapabilme cesaretini 

göstermek gerekir. Ayıkladığınız bölümler ilerde mutlaka başka bir şekilde işinize 

yarayacaktır. 

Teze Başlamadan Önce 

 Yeni yaptığınız düzenlemelerle birlikte tez danışmanınızla görüşün, eleştiri ve 

görüşlerini alın. Danışman araştırma konunuzda uzman olmayabilir, ama mutlaka sizden 

daha deneyimlidir. Mümkünse başka kişilerin de eleştirilerini alın. Eleştiriler olmazsa 

yanlışları görüp, düzeltmek çok zordur. Araştırma bittikten ve düzeltme olanağı kalktıktan 

sonra alınacak eleştiriler daha ağır gelecektir. 

Tez Dili Nasıl Olmalı ? 

 Kısa ve kolay anlaşılır cümleler kullanılmalı. Gereksiz terminolojiden kaçının. 

 Zor ve karmaşık sorunları / konuları kolayca anlaşılabilecek şekilde sunabilmek 

başarıdır, daha zor anlaşılır yapmak değil. Araştırmada verilmek istenen mesaj okuyucu 

tarafından istenen seviyede anlaşılamıyorsa, araştırma tam hedefe varmış ve başarılı olmuş 

sayılamaz. 

TEKNİK ÖLÇÜLER 

ÖNEMLİ 

TEZ 12 PUNTO TİMES NEV ROMAN YAZI KARAKTERİ VEYA 

FONTUYLA YAZILACAK. BİR VEYA BİR BUÇUK SATIR ARALIĞI 

OLMALIDIR. EĞER BİR SATIR ARALIĞI VERİLMİŞSE PARAGRAF 

AYARLARINDAN SATIR ÖNCESİ  6 PUNTO OLMALIDIR. EKTE SUNULAN 

KAPAK AYARLARI EKTE VERİLDİĞİ GİBİDİR. 

ÖNSÖZ KOYMAK ZORUNLU DEĞİLDİR. METİN KISMI İÇİNDEKİLER 

İLE BAŞLAMAKTADIR. TEZ SAYFA NUMARALARI GİRİŞ SAYFASINA 

VERİLMEMELİDİR. GİRİŞ SAYFASINDAN SONRAKİ SAYFA NUMARASI 2 DEN 

BAŞLAMALIDIR. 

KAYNAKÇA EN AZ BEŞ FARKLI KAYNAĞI İÇERMELİDİR. 

MARJ AYARLARI DA SAG TARAFTAN 2,5 cm. SOL TARAFTAN 3 cm, 

ÜSTTEN 3 cm. ve ALTTAN DİPNOT DAHİL 2,5 cm BOŞLUK BIRAKILACAKTIR. 
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TEZ BAŞLIKLARININ TEKER TEKER TANITILMASI ve İÇİNDEKİLERİN 

OTOMATİK OLARAK ÇIKARILMASI 

Word dosyasında “Biçim” üst menüsünden “Stiller ve Biçimlendirme” açılır. 

Buradan Tez veya rapor içeriğindeki başlıklar birer birer seçilerek I. II. veya III. dereceden 

başlık numaraları verilir. Bu başlık biçimlendirmeleri stiller ve biçimlendirme açılınca çıkan 

başlıklar blokunun içinde ayrıca biçimlendirilebilmektedir. Bütün başlıklar bu şekilde başlık 

tanımlaması yapıldıktan sonra imleci tezin veya raporun istediğiniz yerine getirirsiniz. 

İçindekiler tablosunu otomatik olarak çıkarmak için, “ekle” üst menüsünden 

“başvuru” alt menüsüne, başvura alt menüsündeki “dizin ve tablolar” yan menüsünü 

tıklarsınız. Bu işlemden sonra ortaya çıkan pencerede içindekiler tablosu yan sekmesini 

kullanarak içindekiler ile ilgili özel düzenlemeleri yaparak (gerek görürseniz) evet veya 

tamam komutu verdikten sonra imlecin bulunduğu yerden itibaren tanıttığınız bütün başlıklar 

sayfa numaralarıyla birlikte liste halinde çıkacaktır. 

Tez Yazımı Bitti. Şimdi Ne Olacak ? 

 Tezin genel yapısını ve yazım kurallarına uygunluğunu kontrol edin. 

 Tez, amaçlanandan uzun olmuşsa, gerekli kısaltma/çıkarmaları yapın. 

 Tez hakkında danışmanın/başka kişilerin eleştirilerini alın. 

 Düzeltmeler, yeniden yazma, yeniden düzenleme gerekiyorsa çekinmeden yapın. 

 Eleştiriler alamıyorsanız TEZ'i birkaç gün/hafta için bir kenara koyun. Daha sonra 

tekrar okuduğunuzda kendiniz eleştirilecek yerler bulabilirsiniz. 

Tezde Danışman / Eleştirmen Ne Arar 

 Araştırmacının konu hakkında bilgisi ve konuyu kavrayışı hangi düzeyde. 

 Tez, ilgili sorulara/hipoteze hangi oranda yanıt verebilmiş. 

 Sorularla ilgili kanıtlar hangi düzeyde sergilenebilmiş. 

 Argümanlar mantıksal, tutarlı ve açıklayıcı mı? 

 Konu ile ilgili veri ve argümanlara eleştirisel yaklaşabilme yeteneği nasıl? 

 Araştırmada ÖZGÜNLÜK seviyesi ne ölçüde. 

 Cümlelerin anlaşılabilirliği, akıcılığı ve tutarlılığı nasıl. 

 Tablo ve grafiklerin konu ile ilgisi hangi düzeyde. 
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 Tezde, Alıntılarda, Tablolarda, Şemalarda kurallara uyulmuş mu? 

Referans, Tablo, Grafik, Şekil, Dipnot, Sonnot ve Formüller 

 Referans metin içinde gösterilmek istendiğinde önce yazarın (yazarların) ismi, 

sonra basım tarihi ve sayfa numarası belirtilmelidir. Örnek:   

 (Gürak, 2000: 57) veya (Gürak-Azaklı, 1997: 35) 

 Tablo, grafik, çizelge ve şekiller mutlaka numaralandırılmalı ve numara ile başlık 

üstte, kaynak altta olacak şekilde yazılmalıdır. 

 Gerekli olduğu zaman metin ile ilgili açıklayıcı bazı ek bilgiler dipnot veya sonnot 

şeklinde sunulabilir. 

 Formül kullanıldığında satırın sağ tarafında numara verilmelidir. 

KAYNAK GÖSTERME 

Kaynak göstermede üç temel yöntem vardır. 

METİN İÇİNDE KAYNAKÇADA 

Harvard 

yöntemi 

Yazarın soyadı ve 

basım tarihi, sayfa 

sayısı parantez içinde 

yazılır. 

Bütün bibliyografik bilgiler içeren alfabetik 

kaynak listesi yazının sonunda verilir. 

Numaralandırma 

yöntemi 
Parantez içinde tam 

boy numara yazılır. 

Bütün bibliyografik bilgileri içeren numaralı 

olarak listelenmiş kaynaklar metnin sonunda 

yer alır. 

Dip not yöntemi Metin arasında  

parantez içinde sayı 

verilir. 

Sayfanın altında yada bölümün sonunda 

numaralandırılmış referans listesi verilir. 

a.g.e, a.g.y. gibi terimler kullanılır. Alfabetik 

sırayla metnin sonunda kaynak listesi verilir. 

 Sizlere dip not yöntemini kullanmanızı öneriyorum. Bu yöntemle hazırlanmış 

örnek bir metin ekte sunulmuştur. Bu yöntem referanslara ulaşmaya ve gerektiğinde 

açıklama yapmaya  daha uygundur.  

ÖRNEK: 

Harvart Yöntemi: 

Postmodernizim bu konuyla ilgili ilk derli toplu Türkçe bir derleme yapan 

zeka(1990:9-10)’ ın belirttiği gibi bir “moda” mı ? yoksa Lyotart (1962:6)’ın dediği 

gibi gelişmiş toplumlarda bilginin durumumudur? Yoksa Neo-Marksist  Jameson 

(1960)’ın ileri sürdüğü  şekilde geç   kapitalizm kültürel mantığı mıdır? Keliner 

(1989:178-180)’ın belirttiği gibi tekno- kapitalizm midir? 
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Kaynakça  

JAMESON,F.(1994) Postmodernizm yada geç kapitalizmin kültürel mantığı  

Çev. N. PLÜMER, İstanbul, Yapı Kredi Yayınları 

KELLNER,D.(1989) Critial Theory, Marxizm and   Modernity, Baltimore,The 

Johns Hopkins Üniversty Press.  

LYOTARD,J.(1990) Postmodern Durum-Postmodernizm Çev. A. ÇİĞDEM 

İstanbul, Ara  Yayıncılık 

ZEKA,N.(1990) Postmodernizm İstanbul Kıyı Yayınları 

Numaralandırma Yöntemi: 

 “Toplumun olanaksızlığı” Emosto LACLAU’nun 1983’te yayımlanan ve bu 

konuda daha ayrıntılı savın Hegemony And Socialist Strategy’de çıkacağını haber 

veren bir makalesinin başlığıdır. (29) LACLAU VE MOUFFE, burada Deridacı bir 

belirleme yaparlar. Toplum diye “şey” olmamakla birlikte, toplum geçerli bir söylem 

nesnesi değildir.(30) 

Notlar 

 (29) LACLAU, “The impassıbility of Society” Canadian Jorurnal of political 

and Social theory, Cilt 7, no.1 ve 2 (1983) 

 (30) LACLAU ve MOUFFE, Hegemony and Socialist Strategy, S111, Jakues 

Derrida, of  Grommatology, Çv.G.C. Spivak( baltimore, Johns  Hopkins Unuversity 

Press, 1974), S.158 

Dipnot Yöntemi: 

1963yılı baz alındığında tarım-sanayi endeksi 1981’de 74’e düşmüştür. Bu 

düşme tarım kesimi gelirlerinin dörtte bir oranında azalması demektir.1 Türkiye’de 

1970’li yıllarda, rant gelir gruplarına önemli ölçüde gelir trasferleri yapılmış ve bunun 

sonucunda gelir dağılımı daha da bozulmuştur.2 

 

1. Gülten KAZGAN, Türkiye’de Gelir Bölüşümü Dün ve Bugün, Fredrich 

Ebert Vakfı Yayını, İstanbul,1990 

2. Besim ÜSTÜNEL, “Para ve Maliye Politikalarının Gelir Dağılımına Etkisi” 

Ekonomik ve Sosyal Etüdler  Konferans Heyeti, İstanbul,1990 

 

KAYNAKÇA 

KAZGAN.G.    Türkiye’de Gelir Bölüşümü Dün ve Bugün, Fredrich Ebert 

Vakfı Yayını, İstanbul,1990 

ÜSTÜNEL,B.  “Para ve Maliye Politikalarının Gelir Dağılımına Etkisi” 

Ekonomik ve Sosyal Etüdler  Konferans Heyeti, İstanbul,1990 

Kaynak eğer internet sitesiyse; 
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http://www.bilcag.net.tr/eng/papers.html   (erişim tarihi, 2002) 

NİÇİN KAYNAK GÖSERİLİR? 

  

1- Eğer okuyucu ilgileniyorsa incelenen özel konu hakkında daha fazla bilgi 

bulabilir. 

2- Kopyaya yani hırsızlığa karşı korunma sağlanmış olur. 

3- Yapılan çalışmanın doğruluğunun başkaları tarafından kontrol edilmesine 

izin verilir. 

4- Kaynak ile bir argüman desteklenir. 

 

METİN İÇİNDE NE ZAMAN KAYNAK GÖSTERİLİR? 

 

Bir Tez hazırlanırken her bilgi için referans göstermenin gerekli olup olmadığını 

bilmek gerekir. Yazılan konuda genel kültür kabul edilmeyen her bilginin kaynağının 

gösterilmesi gerekir. Genel kültür herkese göre değişir. Aşağıdaki listeler size 

yardımcı olacaktır. 

Metin İçinde Kaynak Gösterilmesi Gereken Bilgiler 

1-Özetlenmiş bilgi, 2-Doğrudan alıntılar(iktibas), 3-İstatistiki bilgiler, 4-Grafik 

ve tablolar, 5- Herhangi bir kaynaktan alınmış genel kültür olmayan bilgiler, 6-Sizi bu 

konuyu araştırmaya yönlendiren yazarların fikirleri, 7-Tartışma yada farklı kişilerin 

görüşleri 

Metin İçinde Kaynak Gösterilmesi Gerekmeyen Bilgiler 

1.Kendi bilginize dayanan ifadeler 

2.İki yada daha fazla kaynaktan sentezlenen bilgiler 

3.Yazdığınız alanda genel kültür kabul edilen bilgiler 

Alıntı yapma yada kendi ifadelerini kullanma 

Ne zaman alıntı yapılır? 

1. Eğer yazar fikrini ifade biçimi olarak çok etkileyici ve orijinal bir dil 

kullanıyorsa 

2. Eğer bilgi alıntı olmaksızın kabul görmüyorsa  

3. Eğer kelimeler yazarı anlamak için temel teşkil ediyorsa 

4. Eğer durum çok açıklık gerektiriyorsa. Örneğin hukuki metinlerde her 

kelimenin spesifik bir anlamı vardır. 

Ne zaman alıntı yapılmaz? 

1.Eğer bilgi çok bilinen ve şaşırtıcı olmayan bir gerçeği ifade ediyorsa, 

http://www.bilcag.net.tr/eng/papers.html
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2.Kendi kelimelerinle verdiğin bilgiyi tekrar ediyorsa 

3.Manasını anlamadın fakat önemli olduğunu sanıyorsan 

5.Alıntı senin öne sürdüğün temel fikirle çatışıyorsa. 

Alıntıların Gösterilmesinde Dikkat Edilecek Hususlar 

1. Her alıntı mutlaka doğru olmalıdır. 

2. Alıntı fikrinizi desteklemelidir. 

3. Alıntıyı metne bağlayan bir bağlaç cümlesi yada kelimesi olmalıdır. 

4. Orijinal kaynaktan bazı yerleri almayacaksanız bunu anlamı bozmadan 

yapmalısınız. Bunun için “.......” kullanabilirsiniz. 

5. Alıntı metnin akıcılığını bozmamalı ve tırnak tırnak işareti kullanılmalıdır. 

6. Alıntı çok uzunsa küçük puntolarla yazıp daha içeriden başlamak gerekir. 

7. Her alıntının kaynağı gösterilmelidir. 

İYİ BİR TEZİN ÖZELLİKLERİ 

 

Yaptığınız tez sizin ne öğrendiğinizin bir göstergesidir. Aşağıdaki kriterler bir 

Tezi değerlendirmede kullanılabilir. 

1. Soruyu Cevaplandırmak:Tez araştırma sorusuna cevap aramalıdır. Bunun 

için sorunun tam olarak anlaşılması gerekir. Asıl soruya cevap vermek yerine, 

sorunun daha basit bir versiyonu üzerine yoğunlaşarak yan çizmek yanlıştır. Tez 

hazırlamanın temel amaçlarından biri ikna edici, iyi düşünülmüş ve soruyu test eden 

bir çalışma hazırlamaktır. 

2. Açık Bir Yapı: Bu yukarıdaki özelliğin doğal bir sonucudur. Tez kolayca fark 

edilen ve mantıki olarak düzenlenmiş argümanlara sahip olmalıdır. İyi bir yapı size 

konuyu işlerken kontrol imkanı verir. Aksi taktirde konun karmaşalığı içinde bocalar 

durursunuz. Tez hazırlamayı bir bina inşa etmeye benzete birsiniz. Binanın sağlam bir 

temeli olması lazım. Yani soruyu iyi anlamak gerekir. Binanın iyi organize edilmiş 

odaları gerekir. Yani yazının mantıki bir yapısı olması gerekir. Binanın uygun eşyalar 

ile bezenmesi gerekir. Yazıda uygun argüman, fikir,bilgiler vs. bezenmesi gerekir. 

Soruyu cevaplandırmak ve mantıki bir yapı oluşturmak çok zaman alır fakat bu 

unsuru başarırsanız diğer kriterleri karşılamanız kolaylaşır. 

3.Sunuş:Gerekli özen gösterilmeden çala kalem yazılan Tezler sinir bozucudur. 

Kötü el yazısı, imla hataları okuyucunun konsantrasyonunu bozar. Bu nedenle 

Tezinizin son versiyonunu  daktilo veya bilgisayar ile yazmanız ve imlasını kontrol 

etmeniz çok yerinde olur. 

4. Konu hakkında çok okumuş olma ve konuyu anlama: Tezler genellikle 

size bir konu ile ilgili literatürü tanıtmak içindir. İlgili teori ve argümanları anlamanız 

onların geçerliliği üzerinde kendi fikirlerinizi geliştirmeniz gerekir. Bu nedenle bir 

Teziniz ilgili literatürü okuduğunuzu ve anladığınızı göstermelidir. 
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5.Argümanları desteklemek için delil kullanma:Tezinizde savunduğunuz her 

fikirden sonra mutlaka onu destekleyen yeterli delil gösteriniz. Kesinlikle desteksiz 

genellemelerde bulunmayınız. Bunun için iyi materyal  seçiniz. 

6.Uygun bir uslup: Yazınızın akıcı bir akademik üslup ile yazılması gerekir. 

Bunun için ima etmeden fikirlerinizi apaçık ve doğrudan ifade ediniz. Tekrar 

yapmayınız ve tutarlı olunuz. Paragraf geçişlerinde ve düşünce geçişlerinde bağlantı 

yapmayı unutmayınız. 

7.Açık düşünme: Yazınız düşüncede karmaşalıkta boğulmamış açık bir 

berraklığa sahip olmalıdır. Çok okuma ve çok yazma ile düşünmenizin kalitesini 

artırabilirsiniz.  

8.Orijinallik: Çalışma sizin çalışmanız olmalı başkalarını çalışmasını kendi 

çalışmanız olarak göstermeyin. Vereceğiniz Tez kendi zihinsel faaliyetinizin bir ürünü 

olsun Bu kriterleri çalışmanızın ilk müsveddesini değerlendirirken kullanabilirsiniz. 

 

 

EKLER: 

 

 

 

12. sayfadan 20. sayfaya kadar alıntı yaptık. 

Hasan Gürak’tan yararlandığımız kısımlar için kendilerine çok 

teşekkür ederim. 
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