
  

1 

 

 

AKADEMİK ÇEVİRİ DERS NOTLARI 

Fiil Zaman Kipleri (Verb Tenses) 

BU ÇALIŞMA KÂĞIDININ KONUSU 

 

Burada verilen üç fiil zaman kipi, akademik yazımda kullanılan fiil zaman kipi 

kullanımlarının yaklaşık olarak %80'ini oluşturmaktadır. Bu çalışma kâğıdı present simple, 

past simple ve present perfect zaman kiplerinin akademik yazımda nasıl kullanıldığını 

anlamanıza yardımcı olacaktır. 

 

Bu çalışma kâğıdının akademik yazımda fiil zaman kiplerinin kullanımına dair 

içerdiği tartışmanın bir sayfalık özetini görmek için buraya tıklayın. 

 

GENİŞ ZAMAN KİPİ - PRESENT SIMPLE TENSE 

 

Present simple tense, çoğu akademik çalışmanın en temel zaman kipini 

oluşturmaktadır. Farklı bir zaman kipi kullanmak için yeterli bir sebebiniz yoksa ilk tercih 

olarak bu kipi kullanın. Detaylı olarak belirtmek gerekirse, present simple zaman kipinin 

kullanım amaçları şunlardır: 

 

• Çalışmanızın “çerçevesini çizmek” için: Introduction kısmında, present simple 

tense bizim okuyucu olarak çalışma konusu hakkında zaten biliyor olduklarımızı 

tanımlar. Conclusion kısmında, çalışma konusu hakkında artık biliyor 

olduklarımızı ve hangi çalışmaların yapılmasının hâlen gerekli olduğunu belirtir. 

 

• Konu hakkında artık biliyor olduklarımıza odaklanarak, daha önceden yapılmış 

olan araştırmalar veya elde edilmiş olan veriler ile ilgili genel ifadelerde 

bulunmak, sonuç çıkarmak veya yorum yapmak için kullanılır (The data suggest  

 

 The research shows …). 

 

• Cümlede araştırmacının ismini vermeden önceden yapılmış bir çalışmayı veya 

bulguyu aktarmak için kullanılır: 

 

The dinoflagellate’s TFVCs require an unidentified substance in fresh fish 

excreta (Environmental Science)[1] 

 

• Yazının yapısı içerisinde kanıt veya destek göstermek için kullanılır: 

 

There is evidence that … 

 

• Daha önce yapılmış bir çalışmada yer alan sonuç veya kuram ile güçlü bir fikir 

birliği olduğunu göstermek için kullanılır (Smith suggests that …), ancak bu 

durumda belirli bulgu veya veriler yoktur (past simple zaman kipini kullanın). 
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AKADEMİK ÇEVİRİ DERS NOTLARI 

 

-Dİ'Lİ GEÇMİŞ ZAMAN KİPİ - PAST SIMPLE TENSE 

 

Past simple zaman kipi, çoğu akademik alanda iki temel işlevi yerine getirmek üzere 

kullanılır: 

• Diğer araştırmacıların çalışmalarından kendi metninizde bahsetmek, genellikle 

adı verilen bir araştırmacı tarafından yürütülen bir belirli bir çalışmayı 

tanımlamak için kullanılır. Söz konusu araştırma genellikle, sizin kendi 

araştırmanızda yer alan genel bir ifadeyi veya bir bulguyu destekleyen bir örnek 

sağlamaktadır. Past tense kipini bir çalışmanın bulguları ile kendi aranıza mesafe 

koymak için kullanmak mümkün olsa da bu durum, en azından bilimsel 

yazılarda, oldukça nadir görülmektedir.[2] 

 

…customers obviously want to be treated at least as well on fishing vessels as 

they are by other recreation businesses.[Genel iddia] 

 

De Young (1987) found the quality of service to be more important than catching 

fish in attracting repeat customers. [Detaylı bir destekleyici kanıt] (Deniz Bilimi) 

 

• Tamamlamış olduğunuz deneyinizin verilerini veya yöntemlerini tanımlamak için 

kullanılır. Ancak yine de kendi çalışma alanınızdaki dergilerin Methods and 

Results bölümlerinden örnekler inceleyerek bu kuralın sizin için geçerli olup 

olmadığını kontrol etmenizi öneririz. Pek çok alanda edilgen yapı (passive voice) 

genel olarak Methods bölümünde kullanılmaktadır ancak etken yapı (active 

voice) da kullanılıyor olabilir. 

 

We conducted a secondary data analysis … (Public Health) 

 

Descriptional statistical tests and t-student test were used for statistical 

analysis. (Tıp) 

 

The control group of students took the course previously … (Education) 

 

DEVAM EDEN GEÇMİŞ ZAMAN - PRESENT PERFECT TENSE 

 

Present perfect zaman kipi çoğunlukla, alanda yürütülmüş olan eski çalışmalara veya 

sizin önceden elde etmiş olduğunuz bulgulara referans verirken kullanılır. Present perfect 

zaman kipi bir present zaman kipi olduğu için, söz konusu sonucun bugün hâlen doğru ve 

konuyla ilgili olduğunu ima etmektedir.  

 

• Etken özellikteki present perfect fiil zaman kipleri ile birlikte kullanılan özneler 

çoğunlukla genel öznelerdir: Researchers have found, Studies have suggested. 

Burada present simple zaman kipi de kullanılabilirdi fakat present perfect 

yapı artık doğu olduğu bilinen şeylere değil, bunun yerine daha çok geçmişte 

neler yapılmış olduğuna odaklanmaktadır (present simple). Aşağıda verilen 
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AKADEMİK ÇEVİRİ DERS NOTLARI 

örnekte iki karşıt bulgu yer almaktadır, bu yüzden hiç biri kabul edilen bir bilgiyi 

göstermemektedir: 

 

Some studies have shown that girls have significantly higher fears than boys after 

trauma (Pfefferbaum et al., 1999; Pine &; Cohen, 2002; Shaw, 2003). 

Other studies have found no gender differences (Rahav &; Ronen, 

1994). (Psikoloji) 

• Bu yapı ile yeni bir konudan bahsedilmeye de başlanabilir: 

 

There have been several investigations into … 

 

• Present perfect yapı, geçmiş (önceki araştırmalar) ve şu an (sizin çalışmanız) 

arasında bir bağlantı oluşturur. Bu yüzden, şu ana kadar hangi bilgilere ulaşılmış 

olduğunu ve ardından çalışma alanınıza sizin nasıl katkıda bulunacağınızı belirtin. 

Bu zaman kipi, var olan çalışmalardaki bir boşluğa işaret etmek istediğinizde de 

işe yarayacaktır. 

 

More recently, advances have been made using computational hydrodynamics to 

study the evolution of SNRs in multidimensions …(citation) … [previous research] 

However, a similar problem exists in the study of SNR dynamics. [boşluk] 

(Astrofizik) 

 

• Passive voice yapısı, esas çalışmadan direkt olarak bahsetmeden eski bulguları 

tanımlamak için de present perfect zaman kipinde yaygın olarak 

kullanılmaktadır: … has been studied; it has been observed that … You should 

usually provide citations in parentheses or a footnote. Passive voice yapısı, 

çalışmanızın konusunu cümle içerisinde daha iyi vurgulayabileceğiniz bir yere 

almanızı sağlar. 

 

• Present perfect yapıyı aynı zamanda düşüncenizi nasıl geliştirdiğinizi (düşünceyi 

ortaya çıkaran neydi?), çalışmanızın sonuçlarını (we have developed a new …) 

veya nihai olarak ulaştığınız sonucu (this has led us to conclude that …) 

anlatmak için de kullanabilirsiniz. 


