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Lutfen once asagidakilerin butunune bir goz atin: Sizin icin calisabilecek sekilde yeniden 

duzenlemeniz gerekiyorsa, ornegin bazi kisimlari ayni anda yapmak isterseniz, karar verin ve 

ole baslayin. 

 

Alan yazisi olustururken: 

Anahtar sozcukleri/ifadeleri ve gecmis calismalari 

belirleme/bulma 

Soldakilerin cevaplarini ve/veya 

yapilip yapilmadiklarini vb. 

buraya yazin (hepsi icin 

gerekmeyebilir). 

1. Birkac tane anahtar kelime ya da ifade belirleyin. 

Goz attiginiz makalelerin anahtar kelimeleri vb. 

yardimci olacaktir. 

 

 

1.1.Calismanizin odagini yansitacak sekilde 

buldugunuz anahtar kelimeleri ya da ifadeleri 

kullanarak daha sonra degisebilecek olsa bile bir 

baslik yazin. 

 

2. Calismanizin odagini yansitacak genel bir arastirma 

sorusu olusturun. (Yukarida belirlediginiz anahtar 

kelimeleri ya da ifadeleri iceren bir soru olsun. Bu 

soru da sonrada degisebilir; ama, simdilik size 

calismanizin gidecegi yonle ilgili fikirler verecektir.) 

 

 

3. Genis kapsamli bir sozlukte (mumkunse bilimsel 

konulara odakli) konunuzla ve yukaridaki anahtar 

kelimeler ile yakin olan kelime ya da ifadeleri bulmak 

icin bakin. 

 

 

4. Bilimsel dergileri ve veri tabanlarini kutuphaneden 

de faydalanarak elektronik kaynaklari kullanarak 

gozden gecirin. Kutuphanede baskili versiyonlar varsa 

bunlari da kullanabilirsiniz. 

 

 

4.1. Bu dergilerin icindekiler kismini ve ilgili 

makalelerin ozellikle baslik, ozet, ana basliklar ve 

anahtar kelime kisimlarini inceleyin. Karsiniza yeni 

anahtar ifadeler cikarsa yukaridaki ilgili bir asamaya 

donmeniz gerekebilir.  

 

 

4.2. Calimanizla ilgili kitaplar ve/veya kitap 

bolumleri varsa onlara da bakin. 

 

 

4.3. Butun bu kaynaklarin kaynakca bolumlerine 

bakip oradan da yeni kaynaklar bulabilirsiniz. 

 

 

4.4. Bir yandan da ilgili makaleleri ve diger 

okumalari buldukca bunlari bilgisayarinizda sizin 

kolayca anlayabileceginiz bir sekilde istifleyin. Bu 

istiflemeyi yapmadan once tezinizin ve de ozellikle 

literaturun basliklarini dusunup buna gore 
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istifleyebilirsiniz. Genelden ozele dogru bir siralama 

izleyebilirsiniz. 

 

4.5. Bunlari yaparken oncul ve ikincil kaynalara 

dikkat edin. Ornegin, bircok bilimsel dergi oncul/ana 

kaynaktir. Ote yandan, el kitapciklari, meta 

analizler, derleme calismalari, ansiklopediler vb. 

ikincil kaynaklardir. 

 

 

4.6. Dikkatli olmaniz gereken kaynaklar: blok ya da 

web sitesi yazilari, sosyal medya paylasimlari, 

baskalari tarafindan bilimselligi control edilmemis 

herhangi bir kaynak, haber bulteni veya benzer 

basilmis yazilar vb. 

 

4.7. Tezlerde alan yazisi mumkun oldugunca genis 

olur. Dolayisiyla gidebildiginiz kadar gecmise 

gitmeye calisiniz. 

 

Literaturu okuyup sizin calismanizla ilgililigini 

belirleme 

Soldakilerin cevaplarini 

ve/veya yapilip 

yapilmadiklarini vb. buraya 

yazin (hepsi icin 

gerekmeyebilir). 

5. Bir aciklamali bibliyografi yardimiyla/esliginde 

calismalari okuyunuz. Ek olarak asagidaki noktalara 

ozen gosteriniz. 

5.1. Calismalarin ozellikle basliklarini, ozetlerini, 

anahtar kelimelerini, ana basliklarini ve de giris 

kismini okuyun. Ek olarak asagidaki acilardan 

sizinle calismanizla ilgililigini saptayin: 

5.2. Calismalar konu acisindan sizin calismanizla 

yakin mi? 

5.3. Calismalar denekler/orneklem/evren ve 

calismanin yapildigi baglam acisindan sizin 

calismanizal yakin mi? 

  5.4. Calismalarin inceledigi sorunlar ve/veya arastirma 

sorulari sizin calismaniza yakin mi? 

  5.5. Calismalari okurken bir butun olarak yapilmis 

calismalarin eksiklerini de lutfen not alin. Bu 

calismaniza yeni boyutlar kazandirabilir ya da 

calismanizi yapilmasinin gerekliligini destekler. 

    

 

Alan yazisini yazma  

6. Doldurgunuz aciklamali bibliografiden 

faydalanarak alan yazinizi yazmaya 

baslayabilirsiniz. Zaman darligi durumunda 

bibliyografi ve alan yazisini ayni anda 

yurutebilirsiniz.  

 

6.1.  Alan yazinizi calismalarin ayri ayri ozeti 

seklinde degil sentezi olarak yazmaya ozen 
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gosteriniz. Bunu yaparken calismalarinizi 

bilgisayaranizda istiflerken kullandiginiz klasor 

basliklarindan faydalanabilirsiniz. 

 

6.2. Herhangi bir calismadan bahseder bahsetmez 

lutfen onu kaynakca kismina ekleyin! 
 

Creswell, 2002, chapter 4: Reviewing the literature adli kaynaktan esinlenerek ve alintilanarak hazirlanmistir. 


