Tez / Araştırma Önerisi Hazırlama Kılavuzu
Bu kılavuzun hazırlanmasının iki temel amacı vardır:
1. Eğitim Bilimleri Enstitüsü lisansüstü tez önerilerinin hazırlanmasına rehberlik etmek
ve gerekliyse yasal işlemlerin (enstitüdeki resmi işlemler, kurum içi ve dışı izin
talepleri vb.) başlatılmasını sağlamak
2. Enstitümüze

kayıtlı

lisansüstü

öğrencilerin

tez

dışında

yapacakları

diğer

araştırmalarında veri toplama, ölçek geliştirme süreçlerinde gerekli yasal işlemlerin
başlatılmasını

(enstitüdeki resmi işlemler, kurum içi ve dışı izin talepleri vb.)

sağlamak
Tez/araştırma önerisi hazırlanırken, tez yazım kılavuzundaki kurallar (yazı karakteri ve
puntosu, başlıkların gösterimi, paragraflar, alıntılar, tablo, şekil ve grafiklerin gösterimi vb.)
dikkate alınmalıdır.

Araştırmayla ilgili gelecekte yapılması planlanan durumlardan

bahsedildiği için araştırmacıların, ilgili kısımları ifade ederken “düşünülmektedir,
planlanmaktadır, yapılacaktır” gibi gelecek zaman ifade eden cümleler kullanmaya dikkat
etmeleri gerekmektedir.
Tez/Araştırmanın Kapak Sayfası
Tezin veya araştırmanın kapak sayfası tez yazım kılavuzunda yer alan bilgileri
içermelidir (Resim 1).
Bu noktaya ekteki resim eklenmeli (slayt 1)
Giriş
Bu bölümünde araştırmanın/tezin konusu ile ilgili araştırmacının görüşlerini içeren 1-2
paragraflık içerik yer almalıdır.
Kuramsal Çerçeve/Kavramsal Çerçeve/Literatür/Alan Yazın
Alan yazınına dayalı olarak araştırmanın problem durumu bu bölümde açıklanacaktır.
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Araştırmanın Amacı ve Önemi
Araştırmanın amacı ve önemi açıkça belirtilmeli, çalışmanın orijinalliğini ortaya koyan
nedenler üzerinde durulmalıdır.

Yöntem
Bu bölümde araştırmada kullanılacak olan yöntem (nicel, nitel ve karma) aşağıdaki alt
başlıklar dikkate alınarak açıklanmalıdır.
Araştırma Modeli
Çalışma Grubu/Evren ve Örneklem/ Katılımcılar/Denekler
Verilerin Toplanması
Veri toplama araçları
Verilerin Analizi
Örnek Çalışma Planı
Tez/araştırmanın çalışma planını aşağıdaki örneği dikkate alarak hazırlayabilirsiniz.
Yeni başlıklar/iş paketleri ekleyebilirsiniz.
İş Paketi/Aylar

Ocak

Şubat

Nisan

Mayıs

Haziran

Temmuz

Ağustos

Eylül

Ekim

Kaynak tarama
Ölçek geliştirme
Yöntemin yazımı
Ölçeğin
uygulama
Tez/araştırma
raporu

Kaynaklar
Tez/araştırma önerisi hazırlanırken yaralanılan kaynaklar, tez yazım kılavuzu kuralları
dikkate alınarak bu bölümde belirtilmelidir.
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Ekler
Bu bölümde araştırma sürecinde araştırmacı tarafından geliştirilen veya başka
araştırmacılar tarafından geliştirilmiş olan anket, ölçek vb. yer verilmelidir.
Tez/araştırma önerisinin danışman tarafından onaylanması gerekmektedir.

Bir tez/ araştırma önerisinin 5-10 sayfa aralığında olması beklenmektedir. Ancak daha
ayrıntılı da verilebilir.
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