
Akadémiai / Tudományos
Lezárás

Lezárás - Összefoglalás
magyar török
Annak a tudatában kezdtünk bele ebbe a
dolgozatba, hogy ...

Bu çalışmayı ...'u not ederek açtık.

A szakdolgozat összefoglalójának bevezetésekor használatos

Az előbbiekben kifejtett értekezés azt kísérelte
meg, hogy ...

Süregelen tartışma ...'a yönelikti.

A szakdolgozatban elérendő célok leírására szolgál

A hipotézist teszteltük az alábbi adatokkal: .... Hipotezler ...'ı kapsayan veriler ile test edildi.
A felhasznált források és azok, az álláspontjaid alátámasztásához való hozzájárulásuk leírásakor
használatos

Összefoglalva, ... Özetlemek gerekirse ...
Általános bevezetés annak leírására, hogy próbáltál meg elérni a szakdolgozatban

Összefoglalva ... Kısacası ...
Általános bevezetés annak leírására, hogy próbáltál meg elérni a szakdolgozatban

Lezárás - Következtetés
magyar török
Úgy gondoljuk, hogy tanulmányunk növeli a ...
szakmai megértését.

Bizce çalışmamız ... faktörünün bilimsel açıdan
anlaşılma sürecini geliştirmiştir.

A szakdolgozat áttekintésénél és a fő eredmények megállapításánál használatos

Összességében ... Sonuç olarak ...
A szakdolgozat általános értékelésének készítésénél

Egészében véve ... Genel olarak ...
A szakdolgozat általános értékelésének készítésénél

.... ahhoz a következtetéshez vezet minket,
hogy ...

... bizi ... sonucuna götürür.

Akkor használjuk, amikor határozott következtetéseket fogalmazunk meg és szilárd érvekkel támasztjuk
őket alá

Oldal 1 22.05.2023



Akadémiai / Tudományos
Lezárás
A fent említett érvek alátámasztják azt, hogy ... Yukarıda verilen argümanlar da gösteriyor ki ...

Akkor használjuk, amikor határozott következtetéseket fogalmazunk meg és szilárd érvekkel támasztjuk
őket alá

Láthatjuk, hogy ... Daha sonra görebiliriz ki ...
Akkor használjuk, miután a támogató érveket már megfogalmaztuk és a fő következtetéseket írjuk le

Mindezekek arra a tényre mutatnak, hogy ... Tüm bunların işaret ettiği üzere ...
Akkor használjuk, miután a támogató érveket már megfogalmaztuk és a fő következtetéseket írjuk le

A .... megértése segíthet felfedni .... ...'ı anlamak ...'u açığa çıkarabilir.
Bizonyítások felhozásakor, amelyek alátámasztják a következtetéseidet

Összevetve... Tarafsız olarak düşünürsek ...
Az eredményeid elfogulatlan értékelésekor használandó

A szakdolgozat számos korlátozó tényezőjét és
jövőbeli kutatási területeket is meg kell
említenünk ...

Çalışmamız ve gelecekteki çalışmalar için birkaç
sınırılayıcı faktörden bahsetmek gerekir ki ...

A szakdolgozat összegző következtetések részénél szükséges a korlátozó tényezők
elfogadására/beismerésére

Így a dolgozatban számos tényező található,
amely ...

Tezimiz ile ilgili olarak birkaç faktör var ki ...

Határozott következtetések megállapításánál használjuk

Természetesen néhány felvetés, amelyeket
tettem nem teljesen eredetiek/újak ...

Açıkçası önermelerimizden bazıları çok özgün değil ...

Kölcsönzött gondolatok megjelölésénél használjuk

Mindamellett a tanulmány eredményei három
területre bonthatóak ...

Çalışmamızın üç farklı alana olan katkısını kabul etsek
de ...

A szakdolgozat fő következtetésének hangsúlyozásakor

A szakdolgozat célja, hogy segítsen jobban
megérteni a ... működését/folyamatát

Çalışmamız ... sürecinin anlaşılmasına açılan bir
pencere olarak hizmet veriyor.

A szakdolgozat fő céljának magyarázatakor használjuk
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