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Tez ve bitirme projelerinde "tense" kullanımları ile ilgili önemli 
noktalar 
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Akademik çalışmaların (tezler, bitirme projeleri ve denemeler) farklı 

bölümleri, farklı zaman kipleri (tense) kullanmaya eğilimlidir. Aşağıda, bu 

eğilimlerin tez ve proje bölümlerine göre analizleri gösterilmektedir. Bu 

eğilimleri düşünerek hareket etmek işe yarar olsa da bazı istisnalar 

olabileceğini lütfen unutmayın. Bu analizler yazımınız için rehber olarak 

kullanılması gerekse de çalışma konunuza bağlı olarak herhangi bir bölüm 

içerisinde tense'leri değiştirmek zorunda kalabileceğinizi unutmayın. 

 

Özet Bölümü veya Tezin Özeti 

Present simple: bazı olguların ve herkesçe bilinen gerçekleri ifade etmek için, 

çalışmanın neler gerçekleştirdiğini anlatmak için kullanılır 

This thesis examines the ways that ecological poetry relates to political activism. 

Our research suggests better economic policies. 

Present perfect: yaşamakta olan zamanla hâlen ilgisi olan geçmişe ait eylemleri 

veya çalışmaları ifade etmek için kullanılır 

Thinkers have examined how ecological poetry relates to political activism. 

Other economists have suggested different economic policies. 
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Giriş Bölümü 

Present simple: çalışma içerisinde neler gerçekleştirildiğini ve bunların neden 

önemli olduğunu ifade etmek için kullanılır 

This research is relevant to how we understand the role of poetry. 

Effective economic policies help societies to prosper. 

Past simple: tarihi geçmiş hakkında bilgi vermek için kullanılır 

In his time, Thoreau concerned himself with living in harmony with nature. 

Ronald Reagan’s policies changed America’s political landscape.  

 

Kuramsal Çerçeve 

Present simple: kuramları tarif etmek ve tanım yapmak için kullanılır 

In lyric poetry, the speaker presents his perspective on a given situation. 

“Reaganomics” refers to the economic policies of Reagan administration. 

 

Literatür Taraması 

Present perfect: mevcut çalışma ile hâlen ilgisi bulunan geçmiş çalışmalardan 

bahsetmek için kullanılır (bk. yukarıdaki “Özet Bölümü veya Tezin Özeti” kısmı) 

 

 
Yöntemler ve Bulgular 

Past simple: geçmişte başlamış ve bitmiş olan eylemleri (örneğin bir deneyi) 

anlatmak için kullanılır 

We conducted semi-structured interviews with the participants. 

We found that participants had much to say about their workplaces. 

A multivariate linear regression was used. 

Present simple: çalışmada kullanılan bir aracın (zaman içerisinde değişmeyen) 

işlevini tanımlamak için kullanılır 
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Multivariate linear regressions are revelant to use for sets of correlated random variables. 

 

 

Sonuç veya Tartışma 

Present simple: verileri yorumlarken kullanılır 

The results indicate a steady increase in net gain for x and y companies. 

We cannot conclude that this growth will continue on the basis of this study. 

 

Sınırlılıklar 

Past simple: çalışmanın nasıl gerçekleştirildiği ile ilgili detayları anlatırken 

kullanılır 

The sample size was adequate for a qualitative analysis, but it was not big enough to 

provide good grounds for predictions. 

 
Tavsiyeler ve Çıkarımlar 

Belirli bir sonuca ulaşılmadığını ifade etmek için modal auxiliary kullanılması 

veya anlamı sınırlandıran bir kelime ile birlikte simple future kullanılması: 

gelecekte yürütülecek olan çalışmaların odaklanabileceği düşüncelerden ve 

dikkati bir biçimde yapılan tahminlerden bahsederken kullanılır 

Modal auxiliary: Responses to the survey suggest that many more people in this 

profession may beunsatisfied with their vacation time. 

Modal auxiliary: Future research should conduct more sustained investigations of this 

phenomenon. 

Sınırlandırıcı kelime ile birlikte kullanılan Simple Future: The results of the study indicate 

that the glaciers will likely continue to melt. 
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