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Tez Önerisi Yazım Klavuzu 

1. Giriş  

Tez konunuzla ilgili genel bir giriş yaparak konu ile ilgilili ön bilgi veriniz. Bu çalışmayı yapma sebeplerinizi 

kısaca anlatınız.  

2. Problem Durumu ve Çalışmanın Amacı 

Araştırmanızın amacını açıkça belirtiniz. Girişte anlatığınız konularla amacınız arasındaki ilişkiyi 

belirginleştiriniz.  

3. Araştırmanın Önemi 

Araştırmanızın neden önemli olduğunu anlatınız ve alana nasıl katkı sağlayacağını açıklayınız.  

4. Araştırma Soruları (ve varsa Denenceler) 

Araştırmanıza yöne verecek olan araştırma sorularını açıkça sıralayınız. Bazı araştırma soruları amaç cümlesi 

şeklinde ifade edilebilir. 

5. Alanyazın Taraması 

Alanınızda çalışmak istediğiniz konu ile yapılmış olan çalışmalar hakkında bilgi veriniz. Mümkün olduğunca 

çok çalışmayı özetleyerek taramanıza eklemeye çalışınız. Bu çalışmaların sizin çalışmanıza olan ilgisini 

anlatınız. Bu bölüm, önerdiğiniz çalışmanın neden gerekli olduğu konusunu açıklamada da alandaki boşluğa 

işaret etmenize yardımcı olacaktır.  

6. Anahtar Kelimelerin Tanımı 

Çalışmanızın anahtar kelimelerini sözlük kullanarak, alanla ilişkili olarak ve uygun yerlerde işlemsel olarak 

tanımlayınız.  

7. Yöntem 

a. Araştırma Deseni 

Araştırmanızda kullanmayı planladığınız desen ile ilgili bilgi veriniz ve bu desenin neden sizin 

araştırmanız için uygun olduğunu anlatınız.  

b. Evren, Örnekleme Yöntemi ve Örneklem 

Araştırmaya dahil etmeyi düşündüğünüz katılımcılar hakkında ve katılımcıları hangi yöntemle 

seçeceğiniz konusunda detaylı bilgi veriniz.  

c. Veri Toplama Süreci 

Veri toplama süreci ile ilgili planınızı anlatınız. Mümkün olduğu kadar çok detay veriniz.  

d. Veri Toplama Araçları/Materyaller 

Veri toplamada kullanacağınız araç ve/veya materyaller ile ilgili detaylı bilgi veriniz. Eğer hazır 

materyaller kullanılacaksa ve telif hakkı sözkonusu ise, gerekli referansları veriniz.  

e. Veri Analizi Süreci 

Verilerin toplanmasının ardından nasıl analiz edileceği konusunda bilgi veriniz. Eğer analiziniz nicel 

olacaksa, kullanacağınız istatistiksel testlerle ilgili bilgi veriniz. Analiziniz nitel olacak ise, izlenecek 

analiz yöntemi hakkında bilgi veriniz ve nasıl kullanacağınızı anlatınız.  

f. Etik Konular 

Gizlilik, anonimlik gibi temel etik ilkelerin araştırmanızda nasıl yer alacağını ve karşılaşılabilecek 

öngörülen herhangi diğer etik konular ile ilgili araştırmanızı nasıl desenleyeceğinizi anlatınız.  

8. Sınırlılıklar 

Araştırmanızın olası sınırlılıklarını anlatınız. Araştırmanızın genellenebilirlik sınırlarını belirleyiniz. Bu 

sınırlılıkların araştırma çerçevesinde nasıl üstesinden gelinebileceğini anlatınız.  

9. Zaman Çizelgesi 

Araştırmanın tüm adımlarını içeren bir araştırma planı ekleyiniz. Araştırmanın her adımının ne kadar zaman 

alacağına ilişkin açık tarihler veriniz.  


