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Araştırmanın Özeti (250 kelime)
Özetin amacı okuyucuya çalışmanın tümü hakkında bilgi vermektir. Çalışmanın “niçin ve nasıl yapılacağı” (
çalışmanın amacı, nerde yapılacağı, zamanı, evreni, örneklemi, veri toplama yöntemi, veri toplama araçları,
verilerin değerlendirilmesinde kullanılacak istatistiksel analizler/testler) sorularını yanıtlamalıdır. Literatür
bilgisi ve kaynakça yazılmamalıdır. Özet ara başlık kullanılmadan ve paragraf girintisi yapılmadan tek
paragraf halinde hazırlanmalı, 250 kelimeyi geçmemelidir.
Araştırmanın Gerekçesi ve Amacı :
Çalışmanın literatür dayanağı, çalışmanın gerekçesi ve çalışmanın amacının yer aldığı bu bölümde
çalışmanın anlaşılırlığına fayda sağlayacak ayrıntılı, açıklayıcı bilimsel dayanağı yansıtan literatür bilgisi
verilir. Literatür bilgisi belli bir düzen ve sistematik biçimde sunulmalı; gerektiğinde alt başlıklar da
kullanılarak ayrıntılı bilgiler verilmelidir. Kullanılan literatür ve diğer kaynaklar kaynak listesinde yer
almalıdır. Metin içinde ve kaynakça listesinde kaynaklar yazım kurallarına uygun olarak yazılmalıdır.Metin
içinde kullanılan kaynaklar kaynakça listesinde mutlaka belirtilmelidir. Metin içinde belirtilmeyen kaynaklar
kaynakça listesinde yer almamalıdır. Literatür dayanağından sonra gerekçe

(niçin böyle bir çalışma

yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Bu çalışmanın sonunda sağlayacağı yararlar ne olacaktır) ve

amaç

yazılmadır.
Kullanılacak Yöntem, Araçlar/Malzemeler
Bu bölümde çalışmanın evren ve örneklemi, örnekleme yöntemi, veri toplamada izlenecek yol/verilerin nasıl
toplanacağı vb. yöntem/yöntemler, bu yöntemde kullanılan alet, malzeme, araç ve gözlem tekniklerinin
açıklamaları, araştırmanın sınırlılıkları, planı ayrıntılı olarak verilmelidir. Çalışmanın yapılışı ve yazım
sırasında uyulan diğer etik davranışlar hakkında da bilgi verilmelidir. Okuyucuya kolaylık sağlaması
açısından gereç ve yöntem bölümü aşağıdaki alt başlıklar altında verilmelidir:
Çalışmanın Amacı ve Tipi:Bu bölümde sadece çalışmanın amacı ve tipi yer almalıdır.
Çalışmanın Yeri ve Zamanı: Çalışmanın yeri açık olarak yazılmalıdır. Çalışmanın başlangıç zamanı
mutlaka etik kurul toplantı tarihinden sonraki tarihleri içermelidir.
Çalışmanın Evreni ve Örneklemi: Çalışmanın örneklem seçim yöntemi ve örneklem sayısının hangi
kriterlere göre belirlendiği ve örneklem sayısı mutlaka belirtilmelidir. Örneklem seçiminde dahil
etme ve dışlama kriterleri nelerdir mutlaka yazılmalıdır.
Veri Toplama Araçları: Çalışmada kullanılacak veri toplama araçları nelerdir. Kullanılacak araçlarla
ilgili tanıtıcı bilgi verilmesi gereklidir. Veri toplamada ölçek kullanılacak ise; ölçeğin adı ve
kısaltması, ölçeği geliştiren kişiler, ölçeğin Türkçe geçerlik ve güvenirliğini yapan kişiler, kaç
maddeden oluşuyor, likert tipi, alt boyutları(alt ölçek) , ölçeğin kendisinin ve alt boyutlarının ne
ölçtüğü mutlaka yazılmalıdır. Ölçekte ters ve düz olan ifadeler, puanlaması ve cronbach alfa katsayısı
belirtilmelidir. Ayrıca hangi yaş grubu ve bireylerde çalışılmış yazılmalıdır. Ölçek tanıtımında
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kullanılan literatür bilgisi için mutlaka kaynak belirtilmeli ve kaynaklar da kaynakça listesine
eklenmelidir.
Veri Toplama Yöntemi: Bu bölümde araştırmacıların örneklem grubundaki bireylerden veri toplama
araçlarını kullanarak hangi yöntem/yöntemlerle veri topladığı

yazılmalıdır.(Örn;Tedavi ve/veya

egzersiz uygulama protokolü/ prosedürü, grup, tek tek, telefon, online, mektup, kendisi tarafından,
yüzyüze görüşme, anket, kartopu, sözlü ve/veya yazılı bilgilendirme vs) Veri toplama araçları bu
bölümde yazılmamalıdır. Veri toplama araçlarının kullanımında hangi yöntemlerin uygulanacağı
yazılmalıdır.
Verilerin Değerlendirilmesi: Bu bölümde verilerin değerlendirilmesinde kullanılacak istatistik
programının adı ve versiyonu, bu programda verilerin değerlendirilmesinde kullanılacak istatistiksel
analizler(testler) çalışmanın soruları yada hipotezi doğrultusunda açık olarak yazılacaktır.
Belirlenen Çalışma Süresi: Çalışmanın yapılacağı tarih aralığı ( Gün ay tarih) ve planlanan toplam
süre ( 3ay, 1 yıl vs) yazılacaktır
Araştırmanın Etiği: Çalışmanın yapılışı ve yazım sırasında uyulan diğer etik davranışlar hakkında da
bilgi ( kurum izni, ölçek izni vs) verilmelidir.
Ekler: Çalışmada kullanılacak anket/ölçek vb materyal ekler başlığı altında ayrı bir sayfada isimleri
yazılarak verilmelidir.( Ek1: Kişisel bilgi formu, Ek 2:…..tükenmişlik ölçeği,

Ek3:….Ağrı skalası vs)

Kaynaklar
Kaynaklar, konuyla ilgili doğrudan yararlanılan basılı materyal ya da diğer belgelerdir. Metin içinde
kullanılan her kaynak mutlaka kaynaklar listesinde yer almalıdır. Bir kaynak yazar(lar)ın ad(lar)ı, yayın
tarihi, yayının başlığı, yayın yeri ve yayımcı kurum bilgilerinden oluşur. Kullanılan tüm kaynaklar liste
halinde verilmelidir (Bakınız kaynakça yazım kurallarına).
EKLER (Kullanılacak form, ölçek, malzeme… vb .)
Bu bölümde yer alacak her bir ek için uygun bir başlık seçilmeli ve her biri yeni bir sayfadan
başlamalıdır. Sunuş sırasına göre Ek 1, Ek 2, Ek 3, .. şeklinde eksiksiz olarak sırasıyla verilmelidir.
NOT: HAZIRLANAN BAŞVURU FORMUNUN HER BİR SAYFASI ÇALIŞMADAKİ HER BİR
ARAŞTIRMACI(TEZ ÇALIŞMASI İSE; TEZ ÖĞRENCİSİ VE TEZ DANIŞMANI, ÖZGÜN
ARAŞTIRMA

İSE:

ÇALIŞMADAKİ

SORUMLU

ARAŞTIRMACI

VE

DİĞER

ARAŞTIRMACILAR) TARAFINDAN AYRI AYRI İMZALANMALIDIR.
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