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DİL?

Sade (Yalın)
Anlaşılır
Kısa cümleler (150-200 kelimelik Özet)

• En uzun kelime: (70)
• Muvaffakiyetsizleştiricileştiriveremeyebilecekleri

mizdenmişsinizcesine



Bilimsel Bir yazı yazarken;

“sadelik”, “mantık”, “özgünlük”, “akıcılık” ve “bütünlük”

prensiplerini esas almalısınız. Kullandığınız dilin olabildiğince

basit ve anlaşır olmasına özen gösterin. Karmaşık ve uzun

cümleler kurmak ya da okurları akademik terminolojiye

boğmak yazınızı daha cazip kılmaz. Aksine, okuru yorar ve

okumaktan vazgeçmesine neden olur. Albert Einstein’ın ünlü

“Bir şeyi basitçe anlatamıyorsanız, konuyu tam olarak

anlamamışsınız demektir”



Düzeltme ve Ulama İşareti (^)

Bağlaçlar,

Noktalama İşaretleri ve Diğerleri…



Örnekler

• Şikayet mi yoksa, şikâyet mi?....

• Bekar mı yoksa, bekâr mı?...

• Rekabet mi yoksa, rekâbet mi?

• İmkan mı yoksa, imkân mı?....

• Hakim mi yoksa, hâkim mi?

• Mekan mı yoksa mekân mı?

• Reklam mı Reklâm mı?.....



^ işareti (â, î, û)

Yazılışları bir, anlamları ve söylenişleri ayrı olan kelimeleri ayırt

etmek için okunuşları uzun olan ünlülerin üzerine

konur: adem (yokluk), âdem (insan); adet (sayı), âdet (gelenek,

alışkanlık); alem (bayrak), âlem (dünya, evren); aşık (eklem

kemiği), âşık (vurgun, tutkun); hal (sebze, meyve vb. satılan

yer), hâl (durum, vaziyet); hala (babanın kız

kardeşi), hâlâ (henüz); şura (şu yer), şûra (danışma kurulu) vb.



Kâr ……Kârlılık, 
• Ben de sermaye koyayım, sonra kârını paylaşalım
• Ben de sermaye koyayım, sonra karını paylaşalım

Karlı işletmeler mi; Kârlı işletmeler mi?

• Farklı köklere sahip olup en çok anlamı olan kelime: karın 
(4)

• Karın yağışı
• Senin karın
• Karın bölgesi
• Karın şu harcı 



Bildiri Kitabından Örnekler….

• İslam
Mülakat,
Hizmetkar,
Bekar,
Kağıt,
Mekan,
 İmkan
• Tıbbi,
• İstatistiki…



Başka bir örnek daha…

• Hale hala hala helada mısın?

• Hâle hala hâlâ helada mısın?

• Uzun vadede birçok otel işletmesi için karlı olan 

bu tesislerin kurulumu…(Bild. Kit.) 



Çoğul oldukları halde çoğul eki getirdiğimiz Türkçe 
ve yabancı kelimeler

• Medyalar

• Datalar,

• Evraklar,

• Eratlar,

• Mevzuatlar,



Yazım Yanlışları

• Yanlız kelimesini Yalnış yazmayın……

• Yoksa Yalnız mı kalırım?

• Ya da Yanlız şeklinde yanlış mı yazarım?

• Bir de alfabemizde olmayan ama sık kullandığımız 
işaretler ve harfler 

• (Ali & Veli, 2000) (Özellikle de kaynakçada!!!)

• Fax, Telex, (Kitap önerisi)

• Wallahi bilmiyorum (Cep telefonundan)



• Yada mı ya da mı?

• Dahi ya da de da ekleri….

• …olarak ta mı……….. olarak da mı?

• tüm kiliseler yada ya da alanları (Bild.Kit)



BAĞLAÇLAR

• Fakat, Ama, Ve, Veya, Ayrıca, …

• Cümlelere bağlaçlarla başlanılmamalı, 
kendinden önce ve sonra virgül gelmemelidir.

• Ayrıca,….

• Ve, 

• hizmet sektöründe, ve bazen …(Bil.Kit.)



Yazım Kuralları…

• Sert sessizlerden sonra yumuşak değil yine sert
sessizler gelmeli… 

• Tablo 3’de, Tablo 4’de, Tablo 5’de yerine

• Tablo 3’te, Tablo 4’te, Tablo 5’te gibi…

• Analiz sonuçları Tablo 2 de Tablo 2’de verilmiştir.



Tablolar

Yıllar % Yıllar Oran (%)

2009 38,1% 2009 38,1

%35,0’i                                                   %35,0’ı

KMO değeri 0,752 ve Barlett küresellik….. Cronbach Alfa 
değeri; ,918, hizmetkâr liderlik ölçeğinin ise; ,900 olarak 
tespit edilmiştir. 



Tablolar, Şekiller sade ve anlaşılır olmalı, 
karmaşık bir yapıda olmamalıdır.



Tablo başlıkları

• Tablo-1. “GDO‟lu gıdalar hakkındaki

düşünceleriniz nelerdir?” sorusuna verilen

cevaplara yönelik frekans tablosu yerine

• Cevaplayıcıların ……hakk. Düşünceleri



Kaplıca denildiğinde cevaplayıcıların aklına gelen 
beş olumsuz şey



Üstten Kesme (‘) işareti
(Gerektiğinde bir yerden keselim de alttan mı olur üstten mi?!!)

• Üstten kesme işareti (Apostrof) yapılmıyor…Ya 
da yanlış yapılıyor.

• Türkiyenin kelimesi yerine Türkiye’nin...

• Dünyada ve Türkiye’deki ekonomik gelişmeler

• İrlanda’lı, Türkiye’li değil….

Ankara’nın, Türkiye’de, Mehmet’in

Kurum, kuruluş, kurul ve iş yeri adlarına

gelen ekler kesmeyle ayrılmaz:[12] Türkiye

Büyük Millet Meclisine, Türk Dil

Kurumundan, Türkiye Petrolleri Anonim

Ortaklığına, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi

Dekanlığına, Hacettepe Üniversitesi

Rektörlüğüne, Türk Dili ve Edebiyatı

Bölümü Başkanlığının;

TBMM’ye mi yoksa TBMM’ne



Sayılar,Rakamlar…
• Sayılarda kesirler nokta ile değil, virgül ile 

ayrılır:

• 15,2; 28,25.

• Dört ve dörtten çok rakamlı sayılar sondan 
sayılmak üzere üçlü gruplara ayrılarak yazılır ve 
araya nokta konur:

326.197, 49.750.812. 

• Toplam 1.159.795 turist ziyaret etmiştir. Söz 
konusu turistlerin geceleme sürelerinin ise 
1.70 1,70 olduğu görülmüştür. (Bil. Kit.)



Rakamları  ve ifadeleri yorumlarken standart 
sağlanmalı  

• Ankete katılanların demografik özellikleri

incelendiğinde % 69,8 erkek, %30,2 si kadın ve %

56,6 sının 40 yaş ve üstü olduğu belirlenmiş,

eğitim durumları incelendiğinde ise katılımcıların

%35,8‘i Lisans, % 17‘sinin Yüksek Lisans ve %

28,3‘ününü doktora ve üstü eğitim durumuna

sahip olduğu gözlenmiştir. (Bil. Kit)



• Katılımcıların 19‘u (% 43.18‘i) bayan, 25‘i (% 
56,82‘si) erkek.



• Türk,Öğün, Çalış Güven,

• Ahçı,

• Bir başka değişle,

• Seyahat Acentası,Acentacılık,



Türkçe Nereye Gidiyor?

• Nüans farkı,
• Full dolu mu/ful mü?Depoyu Fulle 
Ya da Dolu mu? Depoyu doldur mu?
• SMS yerine KMS diyelim…
• e-mail adresi yerine e-posta adresi
• Cool bir çocuk, Tiksinçsin sen,
• Laykladım seni, follow etme beni,
• Faceleşelim, mailleşelim, güzelleşelim…. 
• İnsdeyim…



Ah bu Z kuşağı!!

• Slm cnm nbıosun, 

• İim sn napysn, 

• allah iiilik versn,

• yarn grşlim,

• nrd??

• Tmm

• kib (Kendine İyi Bak)

• aeo (Allah’a emanet ol)



Ne… Ne….

• “Ne….ne” bağlacı kullanıldığı cümlenin anlamını olumsuz 
yapar. Bu yüzden yüklemi de olumsuz yapmamız, cümlenin 
anlamını olumluya çevirir. Örnek verecek olursak;

• Ne annem ne de babam geliyor. (Anlamı: Annem de babam 
da gelmiyor.)

• Ne annem ne de babam gelmiyor. (Anlamı: Annem de 
babam da geliyor.)

• Bu vatanı ne doğuya ne de batıya bırakmayız…

• Ne kapitalizm ne de küreselleşme bizi yok eder…



YANLIŞLAR             ve         DOĞRULAR
ACENTA

ANKARA’LI

ACENTE

ANKARALI

arasıra ara sıra

ardarda art arda

Atatürkçülük’ü Atatürkçülüğü

birarada bir arada

bir çok birçok

BİRE BİR BİREBİR

BİR KAÇ BİRKAÇ

BİRŞEY BİR ŞEY

buda bu da

dinazor dinozor

döküman doküman



egzos egzoz

gurup grup

HALA HÂLÂ

herbiri her biri

HERGÜN HER GÜN

herhangibir herhangi bir

HERKEZ HERKES

HERŞEY HER ŞEY

Hıristiyanlık’ta Hristiyanlıkta

HİÇ BİR HİÇBİR

HİÇKİMSE HİÇ KİMSE



ilkönce ilk önce

itibariyle itibarıyla

KAR KÂR

kareografi koreografi

malesef maalesef

mentalite mantalite

mevzusu mevzuu

mütevazi mütevazı

YADA YA DA

pekçok pek çok

sandöviç sandviç

ŞARZ ŞARJ, ŞARJ ETMEK

şöför şoför

tabi tabii veya tabiî

TBMM’NE TBMM’YE

TÜRKÇE’MİZ TÜRKÇEMİZ



BİLİMSEL YAZIDA ANLATIM 

• Bilimsel yazı, araştırma sonuçlarını okuyucuya açık, net,
özlü ve dil bilgisi kurallarına uygun biçimde aktaracak
biçimde yazılmalıdır.

• Bilimsel yazının hazırlanmasında en önemli nokta
yazının okunmasını, anlaşılmasını sağlayacak biçimde
bir roman gibi- akıcı ama sade, edebiyattan ve
felsefeden uzak bir anlatımla yazılmalıdır.

• Okumayı kesintiye uğratacak, ek bilgilere gereksinim
duyulmayacak bir anlatım seçilmelidir. Dilbilgisi
(gramer) yanlışlarından kaçınmak gerekir.



Bilimsel yazılarda kullanılan anlatımın öznesi ve zamanı Dili geçmiş

zaman üçüncü tekil şahıs dolaylı anlatım biçiminde olmalıdır.

Örnek vermek gerekirse,

• Örnek birimler rastgele yöntem ile seçildi., 

• Birimler gruplara rastgele atandı, 

• İki grup ortalamalarını karşılaştırmak için t testi kullanıldı… 

Mişli geçmiş zaman üçüncü tekil şahıs dolaylı anlatıma örnek…

• İki örnek ortalamalarını karşılaştırmak için t testi kullanılmıştır.



Birinci çoğul şahıs dili geçmiş zaman ve doğrudan

anlatım.

Biz iki örnek ortalamasını karşılaştırmak için t testi

kullandık.

Birinci tekil şahıs, dili geçmiş zaman ve doğrudan

anlatım

İki örnek ortalamasını karşılaştırmak için t testi

kullandım. Bu anlatım türü en az tercih edilen bir

anlatım türü olarak görülmektedir



Örnekler

• Ortaya konulan bu soruların peşinde ilk olarak,

Guyer-Feuler adıyla internette basit bir Google

taraması yaptığımda karşıma şu görüntü çıktı.

• Bu eksiklik, bana yazarın adının yanlış yazılmış

olabileceğini düşündürdü. Bu şüpheyi bir süre

göz ardı ederek, listelenen ilk makaleyi

inceledim.



Bilimsel yazıda kaçınılması gereken ve önerilen anlatımlar

• Yayınlarda kullanılan bazı ifadeler sakıncalar taşır bu ifadeler yerine 

daha uygun ve bilimsel etiğe uygun cümleler tercih edilmelidir. 

Aşağıda önemli bulunan birkaç kaçınılması gereken ve yerine 

kullanılması önerilen ifade kalıpları verilmiştir.

• “Bu konuda hiç araştırma yok, ilk biz bu konuyu araştırdık. Bu konuda 

ilk araştırma bizim araştırmamızdır.” ifadesi yerine “Bu konuda 

yapılmış bir çalışmaya rastlayamadık.” ifadesinin kullanılması daha 

uygundur.

• “Bu konu, Türkiye’de ilk defa bizim ekibimiz tarafından çalışıl-mıştır.” 

cümlesi yerine “Bu konuda Türkiye’de yapılmış ve yayınlanmış bir 

çalışmaya rastlayamadık.” ifadesini kullanınız.



• “Bundan böyle bu tür çalışmalarda bizim yöntemimiz

kullanılmalıdır. En başarılı sonuçlar bizim yöntemimiz ile

sağlanabilir.” ifadesi yerine “Yöntem karşılaştırmalarında

bizim yöntemimizin diğer yöntemlere göre önemli düzeyde

başarılı sonuçlar verdiği belirlenmiştir.” ifadesini kullanınız.

• “Dünyada bu konuda en başarılı çalışmalar bizim

tarafımızdan yapılmıştır.” ifadesi yerine “Kaynaklarda yer

alan çalışma sonuçları ile karşılaştırıldığında,

araştırmamızda elde edilen başarı oranı diğer çalışmalara

göre önemli düzeyde yüksektir.” ifadesini kullanınız.



Yabancı kelimeleri ne kadar kullanmak gerekir? 
Türkçe karşılıkları yok mudur?

• Destinasyon

• Restorasyon ve konservasyon çalışmaları…

• SPA ve Welness, 

• Resort Oteller

• İnovatif oteller (İnovasyon)



ÖZET/ABSTRACT

• Türkiye’nin APİ Turizm Potansiyelinin SWOT 
Analizi ile Değerlendirilmesi



HİPOTEZLERİN YAZIMI VE OKUNMASI

• H1: Otel deneyimin bilişsel imaj üzerinde etkisi
vardır. 

• H2: Restoran deneyiminin duygusal imaj
üzerinde etkisi vardır.

• Aş mı haş mı???



Hipotez cümleleri uzun olmamalı, daha yalın, sade
ve anlaşılır olmalıdır.

• Bu çalışmanın amacı, Kuşadası‘nda yaşayan yerel halkın
kruvaziyer turizminin etkilerine yönelik algılarını
belirlemektir. Bu temel amaç doğrultusunda
araştırmanın hipotezleri şunlardır:

• Hipotez 1: Kuşadası‘nda yaşayan yerel halkın kruvaziyer
turizminin etkilerine yönelik algıları, yerel halkın
cinsiyetlerine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir.

• Hipotez 1: Kuşadası‘nda yaşayan Yerel halkın kruvaziyer
turizminin etkilerine yönelik algıları, yerel halkın
cinsiyete göre anlamlı bir farklılık göstermektedir.

•



Likert ve Barttlet Ne Yapsınlar?

• Katılımcıların bu bölümde yer alan her bir
ifadeye ait katılım düzeylerini ölçmek için 5‘li
Likert ölçeği kullanılmıştır ve sorular

• hiç katılmıyorum (1)‖, az katılıyorum (2)‖, orta
düzeyde katılıyorum (3)‖, çok katılıyorum (4)‖
ve tamamen katılıyorum (5)‖ şeklinde
derecelendirilmiştir.

Bartlett çoğu çalışmalarda Bartlet şeklinde yanlış yazılmaktadır.
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Tavsiye mi Tasfiye mi?



Konuşurken, yazarken; 

Dilimize (Türkçemize) sahip çıkalım…



Aksi Takdirde;



Son olarak; Save etmeden önce print outları çek

edelim, dokümanları da download edip, finish

yapalım my friend. Bugün full time extradan

çalıştım, ayırca absürd kişiler beni bugün

depresyona soktu daral geldi. O nedenle şekercim

buradaki ambiyanstan çıkıp, ceo’ya işin

monotonluğunu feedback yapacağım. Hadi byee…

Şimdi relax zamanı



Yer misiniz?



Hepinize Teşekkür Eder, Saygılar 
Sunarım...

Prof. Dr. Mustafa GÜLMEZ
Uyg. Bil. Fak.



Teşekkür Ederim…
MG

Akd. Üni.-UBF





Taze (yeni) Türkçe Kelimeler




