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TEZ KONUSU ONAY FORMU 
  

             …./…../20…. 
ÖĞRENCİ BİLGİLERİ 
 
Adı Soyadı : Anabilim/Anasanat Dalı : 

İmza :     Programı: 

Öğrenci No :     Statüsü: Yüksek Lisans 

Tez Başlığı  :     
 

Tez Başlığı 

Tez başlığı çalışma konusu ile uygun mudur? 
     Evet               Hayır              Kısmen düzeltilmesi gerekir 
Tez başlığı anlaşılır ve yalın mıdır? 
     Evet               Hayır              Kısmen düzeltilmesi gerekir 

Konusu 

Tezin konusunda “Araştırılacak olan nedir?” sorusunun cevabı 
verilmekte midir? 
     Evet               Hayır              Kısmen düzeltilmesi gerekir 
Tezin konusu işevuruk (operasyonel) şekilde tanımlanmış mıdır? 
     Evet               Hayır              Kısmen düzeltilmesi gerekir 

Problemi 
(Hipotezi) 

Tezin ana problemi ya da hipotezi ayrıntılı bir şekilde ortaya 
konulmuş mudur? 
     Evet               Hayır              Kısmen düzeltilmesi gerekir 
Tezin alt problemleri ya da hipotezleri belirtilmiş midir? 
     Evet               Hayır              Kısmen düzeltilmesi gerekir 

Amacı Tezin amacı açık bir şekilde belirtilmiş midir? 
     Evet               Hayır              Kısmen düzeltilmesi gerekir 

Gerekçesi Tezin neden gerekli olduğu açık bir şekilde belirtilmiş midir? 
     Evet               Hayır              Kısmen düzeltilmesi gerekir 

Yöntem 

Tezin yöntemi amacına uygun mudur? 
     Evet               Hayır              Kısmen düzeltilmesi gerekir 
Tezin veri toplama araçları geçerli ve güvenilir araçlar mıdır? 
     Evet               Hayır              Kısmen düzeltilmesi gerekir 
Tezin veri toplama araçları tezin amacına uygun mudur? 
     Evet               Hayır              Kısmen düzeltilmesi gerekir 

Çalışma Takvimi Tezin çalışma takvimi uygun şekilde planlanmış mıdır?  
     Evet               Hayır              Kısmen düzeltilmesi gerekir 

 

 Tez Danışmanı      Anabilim/Anasanat Dalı Başkanı 

    Adı Soyadı             Adı Soyadı 

        İmza                   İmza 
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Ek: Tez Önerisi 
 

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ 
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ 

………………. ANA BİLİM DALI 
……….……………. BİLİM DALI 

 
YÜKSEK LİSANS TEZ ÖNERİSİ 

 
TÜRKÇE TEZ BAŞLIĞI  : 
 
 
İNGİLİZCE TEZ BAŞLIĞI  : 
 
 
Öğrencinin,  
 
Adı Soyadı    : 
 
Tez Danışmanı   : 
 
1-KONU 
Tez için seçilen konunun günümüz veya gelecek açısından önemliliği, niçin bu konunun seçildiği 
açıklanarak ve konu ile ilgili kavram tanımları yapılacaktır. 
 
2-AMAÇ/ÖNEM 
Tezin hangi amaçla yapıldığı, nasıl bir öneme sahip olduğu, nelere katkıda bulunacağı ve araştırmada 
denenecek hipotezler belirtilecektir. 
 
3.ALAN, VERİ KAYNAKLARI, YER- SÜRE VE DESTEK 
Tezin hangi alanda ve nasıl yapılacağı eğer uygulamalı bir çalışma ise, tezin nasıl bir örneklem üzerinde 
uygulanacağı, tez için hangi veri toplama araçlarının kullanılacağı açıklanacaktır. Ayrıca uygulamanın 
yapılacağı yer belirtilecek ve çalışma için izin alınması gereken yer veya yerler yazılacaktır. Anket 
çalışması ve benzeri çalışmalara ihtiyaç varsa bu başlık altında belirtilmesi gerekir. Tezin tahmini bitiş 
süresi belirtilip varsa maliyetinin nereden finanse edileceği, herhangi bir yerden desteklenip 
desteklenmeyeceği belirtilecektir. 
 
4-YÖNTEM VE TEKNİKLER 
Tezin hangi aşamalardan oluşacağı, teorik veya uygulamalı aşamaların hangi tekniklerden yararlanarak 
oluşturacağı belirtilip örneklemin hangi örnekleme tekniği ile seçileceği verilerin nasıl değerlendirileceği 
(hangi tekniklerle) belirtilecektir. 
 
5-ÇALIŞMA TASLAK PLANI 
Konu ile ilgili ana başlıklar ve alt başlıklar belirtilecektir. Kısaca “İÇİNDEKİLER” bölümü hazırlanacaktır. 
 
KAYNAKLAR VE EKLER 
Hangi kaynakların kullanılacağı kitap, makale vs. gibi eserlerin açık kimliği belirtilecektir. 
 
 
NOT: 
 

1. Bu belgenin ekinin bilgisayar ortamında doldurulması gerekmektedir. Aksi halde 
geçersiz sayılacaktır. 
 

2. İçindekiler ve Kaynak listesi Tez Yazım Yönergesine uygun hazırlanmalıdır. 
 


