DOKTORA TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA KLAVUZU

1. TEZ ÖNERİSİ VERME SÜRECİ
Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan ve tez izleme komitesi kurulan öğrenci,
yeterlik sınavında başarılı olduğu tarihten itibaren en geç altı ay içinde yapacağı araştırmanın
konusunu, amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini danışmanının
gözetiminde hazırlar ve tez izleme komitesine sunar. Yapılan savunma sınavında başarılı olan
öğrencinin tez önerisi, Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir ve tez hazırlama süresi
yönetim kurulu kararı tarihinden itibaren başlar.
2. TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA BİÇİMİ
Tez önerileri biçim bakımından aşağıdaki esaslar çerçevesinde hazırlanır. Sayfa düzeni, punto
büyüklüğü ve font seçimi gibi hususlar için Erciyes Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
“Tez Hazırlama ve Yazma Kılavuzu” esas alınacaktır.

TEZ ÖNERİSİ FORMATI
1. KAPAK SAYFASI
Tez önerisi Ek-1’de gösterildiği şekilde tasarlanmış bir kapağa sahip olmalıdır.
2. TEZİN KONUSU
Tez önerisinde bu başlık altında araştırma problemi açık bir şekilde ifade edildikten sonra
araştırma probleminin türetildiği konu hakkında bilgi verilmelidir. Başka bir ifade ile tezde
“Ne araştırılacak?” sorusuna cevap oluşturulmalıdır. Tezin amacı doğrultusunda çalışmanın
sınırlılıkları ve varsayımları bu bölümde verilmelidir.
3. TEZİN AMACI ve ÖNEMİ
“Ne”yin yapılacağının, yani konunun belirlenmesinin ardından “Niçin?” bu konunun
yapılmaya, emek verilmeye değer bulunduğunun da açıklanması gerekir. Dolayısıyla bu
bölümde “Bu araştırma niçin yapılacak?” sorusuna cevap verilmelidir. Tezin amacı
gerekçelendirilmeye başlandığında tez konusunun öneminden ve/veya faydasından söz
ediliyor demektir. Bu konuda yapılan çalışma ile elde edilen verilerin hangi problemlerin
çözümünde kullanılacağı ve/veya literatürdeki hangi boşluğun giderileceği gerekçeleri ile
açıklanmalıdır.
4. LİTERATÜR DEĞERLENDİRİLMESİ
Bu bölümün temel amacı gerçekleştirilecek olan tez çalışmasının mevcut literatür kapsamında
meşrulaştırılmasıdır. Bu bağlamda tezin hangi teorik yaklaşım[lar]dan hareket edeceği ile
literatürdeki mevcut çalışmalar, tartışmalar, bulgular ve boşlukların neler olduğu, tezin
literatüre nasıl bir katkı sağlayacağı açık bir dille ifade edilmelidir. Doktora tez çalışmasının
mevcut bilgiye bir yenilik getirmesi gerektiğinden, tezin hangi açılardan orijinal olduğu
mutlaka belirtilmelidir. Ayrıca başarılı bir literatür özetinde mevcut çalışmaların bir biri
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5. YÖNTEM
Tezin hazırlanmasında izlenecek yöntemin açıklandığı bölümdür. Araştırma problemleri
bağlamında neden seçilen yöntemin uygun olduğu meşrulaştırılmalıdır. Araştırmada
benimsenecek yaklaşım (nitel, nicel ya da karma), araştırma tasarımı (eylem araştırması,

durum çalışması, tarama modeli, deneysel çalışma, gömülü teori, doküman analizi vb.) ile
veri toplama ve analiz yöntemleri hakkında literatüre dayalı açıklamalar yapılmalıdır.
Çalışmanın özelliğine göre araştırmanın yeri, zamanı, nasıl yapılacağı, geçerlik ve güvenirliği
ile evren ve örneklemi (çalışma grubu) açıklanmalıdır.
Ayrıca veri toplama süreçlerindeki olası riskler değerlendirilerek bir B planı tasarlanmalıdır.
6. GEÇİCİ PLAN
Geçici plan, tezin “İçindekiler” bölümünün taslağıdır. Araştırmayı düzenli bir şekilde
yürütebilmek, çalışma takvimini oluşturabilmek ve literatür taramalarına yön vermek
bakımından geçici plan yapılması gereklidir. Çalışma ilerledikçe geçici plan üzerinde
değişiklikler yapılması gerekebilir.
7. ÇALIŞMA TAKVİMİ
Tez çalışmasında yapılacak başlıca işler ve bunlar için önerilen süre iş-zaman çizelgesi
halinde ayrıntılı olarak verilmelidir. Aşağıda oldukça genel bir örneğe yer verilmiştir. İş
zaman çizelgesi istenildiği şekilde genişletilebilir.
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8. KAYNAKLAR
Kaynakçada sadece tez önerisinin yazımı sırasında kullanılan kaynaklar değil, tez konusu ile
birinci dereceden ilgili olmadığı için literatür değerlendirilmesinde yer almayan; ancak tez
çalışmasında faydalanılacak olan kaynaklara da yer verilir.
Tez önerisinde kaynaklar, Erciyes Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü “Tez Hazırlama ve
Yazma Kılavuzu” esas alınarak ve bilimsel kaynak gösterme yöntemlerine uygun olarak
düzenlenmelidir.
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