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T.C.  

BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ 

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ  

TEZ ÖNERİ FORMU 

                                                                       Tarih: ….. / ….. / …… 

 

Öğrencinin; 

Adı ve Soyadı :  

Öğrenci No :  

Danışman :  

İkinci Danışman :  
 

Tez Başlığı: 

Tez başlığı tez konusuna uygun olarak çalışmayı tam olarak yansıtacak şekilde anlaşılır ve 

kısa olmalıdır. Bilim dünyasında genel kabul görmüş standart kısaltmalar dışında 

kısaltmalardan kaçınılmalı ve diğer standart olmayan simge veya karakterler 

kullanılmamalıdır. 

Tezin Konusu ve 

Amacı: 

Tezin konusunun ne olduğunu açıklayan üç-beş cümlelik açıklama ile tezin amacını içerir. 

Programın amacı, öğrencinin bilimsel araştırma yaparak yeni bilgilere erişme, bilgiyi 

değerlendirme, yorumlama ve özgün bilimsel bilgi üretme yeteneğini kazanmasını 

sağlamaktır. 

Hipotezler (varsa):  

Tezin Önemi ve 

Bilimsel Dayanak: 

Tez önerisinin konu ve amacına yönelik bilimsel dayanağını oluşturan ve açıklayan en az 

500 kelimelik bir açıklamadan oluşan kısımdır. Yararlanılan kaynaklara, tez yazım 

kılavuzunda yer alan “metin içerisinde kaynak gösterme kurallarına” göre atıf 

yapılmalıdır. 

Gereç ve Yöntem: 

Tez çalışması içinde kullanılacak yöntemi, araçları izlenecek yolu açıklayan ve konuyu 

araştırmak üzere yapılmış olan ön çalışmalar ile tezin nasıl yürütüleceği hakkında bilgi 

verilen bölümdür. Tez çalışmasının tipi,  nerede yapılacağı, tahmini başlangıç ve bitiş 

zamanları, evren ve örneklem  (örnekleme yöntemi, örneklem kriterleri), veri toplama 

araçları, veri toplama yöntemi, izlenecek yol, istatistiksel yöntemler bu bölümde 

açıklanmalıdır. Çalışmada kullanılacak anket/ölçek vb materyal ekler başlığı altında Tez 

Öneri Formu’na eklenmelidir.  

Tipi: Deneysel, Tanımlayıcı, Prospektif, Öntest sontest düzende,….. 

Yeri ve Süresi: 

Evren/ Örneklem:  

Veri Toplama Araçları: 

Veri Toplama Yöntemi: 

Değerlendirme: 

Etik Yön: Tez çalışmalarında etik kurul onayı zorunludur.  Yöntem gereği etik kurul 

onayının alınamayacağı /gerekmediği çalışmalar için etik kurul onayı aranmaz. 

Veri/materyal toplama ve deneylerin yapılışı ve etik kurul onayı alındıktan sonra 

yapılacaktır. Yöntemde kullanılacak araç, ölçek, materyal vb. için ve çalışmanın 

yürütüleceği yerden yazılı izin alınmalıdır. 

 

 

Anabilim Dalı :  

Program :  
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Tez Çalışmasının 

Mali Desteği: 

Çalışmanın maliyetinin nasıl karşılanacağının ve varsa alınan desteğin belirtildiği 

bölümdür.   

Tezin 

Yürütülmesinde 

İşbirliği Yapılacak 

Kurum ve 

Kuruluşlar: 

 

Tez Önerisinde 

Kullanılan 

Kaynaklar: 

Tez önerisinin hazırlanmasında yararlanılmış olan kaynakların listelendiği bölümdür. 

Metin içinde kullanılan her kaynak mutlaka kaynaklar listesinde yer almalıdır. Gerek 

metin içinde kaynaklara atıfta bulunma, gerek kaynaklar listesinin yazımı, enstitünün tez 

yazım kılavuzundaki kaynakça yazım şekline göre düzenlenmelidir. Bu bölüme en az 10 

adet kaynak yazılmalıdır. 

 

 

 

 

          

Öğrencinin İmzası:       Danışmanın İmzası: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


