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ÖN SÖZ 

 

Bu tez önerisi yazım kılavuzunun amacı, Atatürk Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve 

Öğretim Yönetmeliği uyarınca Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nde 

hazırlanacak yüksek lisans ve doktora tez önerilerin yazımı ilgili esasları düzenlemektir. 

Enstitümüzde hazırlanacak tez önerilerinin hazırlanmasında bu yazım kılavuzu esas 

alınacaktır.  

Tez önerisi yazım kılavuzu lisansüstü öğrenim sürecinde bir öğrencinin gerek 

duyacağı biçimsel bilgileri ana hatlarıyla betimlemektedir. Akademik yazım sadece biçimsel 

düzenlemelerden ibaret olmayıp önemli yazım bilgisi gerektiren bir husustur. Bu yüzden 

akademik bir standart sağlamak amacıyla genel akademik yazım konusunda Amerikan 

Psikoloji Derneği tarafından hazırlanan Publication Manual of the American Psychological 

Association Seventh Edition [APA7] adlı yazım kılavuzu esas alınmıştır. Bu tez yazım 

kılavuzunda belirtilmeyen diğer hususlar için APA7 kılavuzu ve Türk Dil Kurumu Yazım 

Kılavuzu’na başvurulmalıdır.  

 

 

 
  Prof. Dr. Adnan KÜÇÜKOĞLU 

Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

 

Biçimsel Özellikler 

 

Genel Biçimsel Özellikler 

• Sayfa kenar boşlukları üst, alt ve sağdan 2 cm, soldan 3 cm olmalıdır. 

• Tezin tamamında Times New Roman yazı tipi kullanılmalı, aksi belirtilmedikçe bütün 

yazılar 12 punto olmalıdır. 

• Sayfa numarası sayfa altında ortaya gelecek şekilde yazılmalıdır. 

• Normal metinler; ilk satır soldan 1.25 cm girintili, 1.5 satır aralığı, paragraf öncesi 0 nk 

sonrasında 6 nk boşluk bırakılmalı ve her iki yana yaslı olarak yazılmalıdır. Satır 

sonlarında eğer gerekli ise sözcükler Türkçe dilbilgisi kurallarına uygun olarak 

bölünebilir. 

 

Tez Önerisi Kapak Sayfası 

Tez önerisi kapak sayfası aşağıdaki sıra takip edilerek tek satır aralığı ve ortalı olacak 

şekilde yazılmalıdır. 

• Eğitim Bilimleri Enstitüsü logosundan sonra, ana bilim dalı ve bilim dalı alt alta 

“tamamı büyük harflerle” üst kenardan başlayarak yazılmalıdır. Öncesinde ve 

sonrasında 0 nk boşluk bırakılmalıdır. 

• Tez önerisini başlığının tamamı büyük harflerle kalın yazılmalı; öncesinde 84 nk ve 

sonrasında 6 nk boşluk bırakılmalıdır. 

• Tez önerisinin İngilizce başlığı, Türkçe başlığın hemen alt satırına parantez içerisinde her 

sözcüğün ilk harfleri büyük (of, on, in, at vb. sözcükler hariç); öncesinde ve sonrasında 6 

nk boşluk bırakılarak yazılmalıdır. 

• Önerilen tezin türü; öncesinde 84 nk, sonrasında 6 nk boşluk olacak şekilde tamamı büyük 

harflerle yazılmalıdır. 

• Tez önerisi yazarının adı; öncesinde 84 nk, sonrasında 6 nk boşluk bırakılarak ilk harfi 

büyük, diğerleri küçük ve soyadının tamamı büyük harflerle yazılmalıdır. 

• Tez önerisi danışmanı bilgileri; öncesinde 84 nk, sonrasında 6 nk boşluk bırakılarak 

“Danışman: Unvan Ad SOYAD” biçiminde yazılmalıdır. 

• İl adı (ör: Erzurum); öncesinde 150 nk, sonrasında 6 nk boşluk olacak şekilde ilk harfi 

büyük diğerleri küçük harflerle yazılmalıdır. 

• En alt satıra tez önerisinin sunulduğu ay ve yıl bilgileri; öncesinde 6 nk, sonrasında 6 nk 

boşluk olacak şekilde (ör: Ocak, 2018) yazılmalıdır. 

• Tez önerisi kapak sayfasında sayfa numarası yazılmamalıdır. Örnek tez önerisi kapak 

sayfası tasarımı için bk. Ek-1. 

 

İçindekiler 

İçindekiler bölümü otomatik olarak oluşturulmalıdır. İÇİNDEKİLER bölümünde 

başlıklar 3. alt başlık düzeyine kadar gösterilmelidir. İÇİNDEKİLER için bu kılavuzun 
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içindekiler bölümü örnek olarak incelenebilir. 

Tablolar Dizini 

TABLOLAR DİZİNİ verilen örneğe göre otomatik olarak oluşturulmalıdır. Örnek 

TABLOLAR DİZİNİ için bk. Ek-2. 

Şekiller Dizini 

ŞEKİLLER DİZİNİ verilen örneğe göre otomatik olarak oluşturulmalıdır. Örnek 

ŞEKİLLER DİZİNİ için bk. Ek-3. 

Kısaltmalar ve Simgeler Dizini 

KISALTMALAR DİZİNİ verilen örneğe göre oluşturulmalıdır. Kısaltmalar yazılırken 

herkesçe bilinen (MEB, YÖK, ÖSYM, OECD, t- testi, F-testi, n vb.) ifadelerin kısaltmaları 

yazılmayabilir. KISALTMALAR DİZİNİ örneği için bk. Ek-4. 

Başlık Düzeyleri 

• Bölüm başlıklar; tamamı büyük harflerle, kalın, ortalı, tek satır ve 12 punto olacak 

şekilde yazılmalıdır (Örneğin; BİRİNCİ BÖLÜM, İKİNCİ BÖLÜM vb.). Bölüm 

başlıkları öncesinde 48 nk, sonrasında 24 nk boşluk bırakılmalıdır. 

• Başlıklar kesinlikle numaralandırılmamalıdır. 

• 1. Düzey başlıklar (ör. Giriş, Yöntem vb.); paragraf girintisi olmadan ortalı, her 

sözcüğün ilk harfi büyük (bağlaçlar hariç), kalın ve tek satır aralık olarak 

yazılmalı, paragraf öncesinde 0 nk sonrasında 24 nk boşluk bırakılmalıdır. 

• 2. Düzey ve sonrasındaki bütün başlık düzeylerinde paragraf ayarı olarak öncesinde 

12 nk, sonrasında 12 nk olacak şekilde boşluk bırakılmalıdır. 

• Diğer başlıklar aşağıdaki gibi olmalıdır: 

➢ 2. Düzey başlık: Paragraf girintisi olmadan sola yaslı, kalın, tek satır aralığı, her 

sözcüğün ilk harfi büyük (bağlaçlar hariç). 

➢ 3. Düzey başlık: Paragraf girintisi olmadan sola yaslı, kalın ve italik, tek satır 

aralığı, her sözcüğün ilk harfi büyük (bağlaçlar hariç). 

➢ 4. Düzey başlık: Normal cümle düzeninde, ilk satır soldan 1.25 cm içeriden, her 

sözcüğün ilk harfi büyük (bağlaçlar hariç), 1.5 satır aralığı, kalın ve nokta ile 

bitmeli. 

➢ 5. Düzey başlık: Normal cümle düzeninde, ilk satır soldan 1.25 cm içeriden, her 

sözcüğün ilk harfi büyük (bağlaçlar hariç), 1.5 satır aralığı, kalın, italik ve nokta 

ile bitmeli, öncesinde 12 nk, sonrasında 12 nk boşluk olmalı. 

 

Başlık düzey örnekleri için bk. Ek-10. 
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Tablolar ve Şekiller 

• Tablolarda dikey çizgi olmamalı, sadece sınırlı sayıda yatay çizgi olmalıdır. 

• Tablo içerisindeki yazılar normal yazı boyutuyla aynı olmalıdır. Tablonun farklı 

sayfaya taşmaması veya biçiminin bozulmaması için yazı boyutu 9 puntoya kadar 

düşürülebilir. 

• Yazı boyutunun düşürülmesine rağmen en fazla 2 sayfaya sığmayan tablolar Ekler 

bölümünde verilmelidir. 

• Tablolar ve şekiller, tez önerisinin başından itibaren sonuna kadar bölümlerden 

bağımsız olarak ardışık numaralandırılmalıdır (ör. Tablo 1., Tablo 2. ve Şekil 1., Şekil 

2.). 

• Tablonun numarası ve adı tablonun üzerinde verilmelidir. 

• Tablonun başlığı sola yaslı ve kalın yazılmalı, devamında tablo adı her sözcüğün ilk 

harfi büyük (bağlaçlar hariç), italik ve 12 punto olacak şekilde yazılmalıdır. Tablo 

başlığının öncesinde 6 nk sonrasında 6 nk boşluk bırakılmalı ve tek satır aralığı 

olmalıdır. 

• Grafik, harita, fotoğraf, çizim, şema vb. her türlü görsel nesne şekil olarak 

adlandırılmalıdır. 

• Şekiller de tablolar ile aynı kurallara göre verilmelidir. 

 

Örnek Tablo 

Tablo 2. Dünya Çapında Görme Yetersizliğinden Etkilenen İnsanların Yaş Gruplarına Göre 

Dağılımı (WHO, 2012) 

Yaş (yıl) Toplam Nüfus* Görme Engelli*(%) Kör*(%) Az Gören*(%) 

0-14 
15-49 
50 ve üzeri 
Tüm yaşlar 

1848.50 18.939 1.421 17.518 
3548.20 80.248 5.784 74.463 
1340.80 186.203 32.16 154.043 

6737.50 285.389 (4.24) 39.365 (.58) 246.024 (3.65) 

*Milyon kişi 

 

 

Örnek Şekil 

 

Şekil 1. Tasarım Tabanlı Araştırma Süreci 
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İKİNCİ BÖLÜM 

 

Giriş ve Kuramsal Çerçeve Bölümlerinin Yazımı 

Tez önerisinin giriş bölümünde araştırmanın problem durumu ifade edilmelidir. Bu 

başlığın altına zorunlu olmadıkça yeni bir başlık eklenmemelidir. “Giriş bölümü, yayında 

anlatılan araştırmanın arka planındaki bilgilerin okuyuculara sağlandığı kısımdır. Amacı, 

araştırma için bir çerçeve oluşturmaktır, böylelikle okuyucular araştırmanın diğer 

araştırmalarla nasıl ilişkili olduğunu anlayabilecektir.” (Wilkinson, 1991, s. 96). Giriş 

bölümünde, yazar (Creswell, 1994, s. 42):  

1. Konuyla ilgili olarak okuyucunun ilgisini çekmelidir.  

2. Çalışmaya öncülük eden problemin temelini ortaya koymalıdır.  

3. Çalışmanın, bilimsel alanyazının geniş içeriğindeki yerini belirlemelidir  

4. Belirli bir kitleye ulaşmaya çalışmalıdır.  

Giriş bölümünde ayrıca araştırmanın sınırlarına, sınırlılıklarına, araştırmaya başlarken 

yapılan varsayımlara ve tez önerisinde geçen önemli terimlerin hangi anlamlarda 

kullanıldığına ilişkin bilgilere yer verilir. 

Araştırmanın Amacı  

Buraya araştırmanın amacını, problem ifadesini ve alt problemleri/araştırma sorularını 

yazınız. Araştırmanın amacı; çözümüne odaklanılacak problemin ne olduğunu içermeli ve 

araştırma sonucunda ulaşılması beklenilenlerin ne/neler olduğunu işaret etmelidir. Genel 

olarak araştırma amacının ifade edilmesinden sonra, bu genel amacı gerçekleştirebilmek 

için cevap bulunması beklenen araştırma sorularına ya da test edilecek hipotezlere yer 

verilir.
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Nitel çalışmalarda bir hipotezi test etmek ve sonuçları genellemek yerine; “Burada 

ne oluyor?” sorusunu cevaplamaya yönelik olarak seçilen olayın doğal veya yapay (veya 

simüle edilmiş) bir ortamda incelenerek barındırdığı işleyişlere yönelik mekanizmaların 

farklı yöntem, teknik ve veri kümeleriyle çeşitleme (triangulation) yapılarak 

gözlemlenmesinin amaçlanması söz konusudur. 

 

 
 

Bazı araştırmacılar bilim dallarının (Türk dili ve edebiyatı, tarih eğitimi, 

coğrafya eğitimi, sosyal bilgiler eğitimi, eğitim sosyolojisi vb.) özelliği gereğince belgelere 

(dokümanlara) dayalı araştırmaları zorunlu kılmaktadır. Araştırmaların her zaman alan 

araştırması veya deneysel çalışma olması beklenmemekle birlikte özellikle doktora tez 

çalışmalarının ağırlıklı olarak deneysel (ampirik) çalışmalara odaklanması ve alanyazına 

yenilik getirecek türden olması beklenir. Ancak doküman incelemeye dayalı çalışmalarda 

da eğitim bilimlerinde nitel araştırma yöntemlerinde başvurulan geçerlik-güvenirlik 

çalışmalarının yapılması gerekmektedir. Bu tür araştırmalarda yine eğitim bilimsel 

terminoloji ve özellikle yöntem bilim kurallarına uyulması beklenmektedir. 

 

 

Nitel araştırmalarda: 

Örneğin çok başarılı bir öğretmen, okul veya öğrenci araştırmanın odağı olarak 

alınabilir ve burada meydana gelen özel durumların belirlenmesine yönelik bir çalışma 

yapılabilir. Burada amaç tüm başarılı okulların genel özelliklerini saptamak değil, özel 

durumu olduğu bilinen bir okulun bu özel durumunun belirlenmesine çalışmaktır. 

 

Araştırmanın amacı; ortaya konulan problemi, belirtilen varsayımlar ve 

sınırlılıklar çerçevesinde çözecek nitelikte olmalıdır. Amaç cümlesi yazılırken; 

çalışmanın evrenine, problemin mantığına ve değişkenlere yer verilmelidir. 

Örneğin: 

• Bu araştırmanın amacı ilkokul dördüncü sınıf sosyal bilgiler dersinde gazete 

kullanımının öğrencilerin akademik başarı ve tutumlarına etkisini 

incelemektir. 

• Bu araştırmanın amacı yapılandırmacı yaklaşıma göre hazırlanmış bir 

bilgisayar destekli öğretim yazılımının, ortaokul sekizinci sınıf öğrencilerinin 

akademik başarıları üzerindeki etkisini araştırmaktır. 

• Bu araştırmada Atatürk Üniversitesi’nde kurum kültürünün gelişimini 

etkileyen unsurların belirlenmesi ve kurum kültürünün çalışanların mesleki 

gelişimlerini ve yaşadıkları şehre bağlılıklarını nasıl etkilediğini incelemek 

amaçlanmaktadır. 
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Terim ve Tanımları 

Bu bölümünde tez önerisinde kullanılan fakat anlamı belirsiz ya da açık olmayan 

terimlerin işlevsel (operasyonel) veya kuramsal tanımları yapılır. Eğer bir araştırmada yer 

alan bütün önemli değişkenler, özellikle de bir araçla ya da bir araç kombinasyonu ile 

ölçülüyorsa bu değişkenler dikkatli bir şekilde tanımlanmalıdır. 

Kuramsal Çerçeve ve İlgili Araştırmalar 

Bu başlık altında öncelikle araştırma ile ilgili kuramsal çerçeve oluşturulmalıdır. 

Kuramsal çerçevede, araştırma konusu ile ilgili kuram, ilke ve özellikler genelden özele doğru 

bir yaklaşım içerisinde açıklanmalıdır. Gerektiği kadar alt başlıklandırma yapılabilir. 

İlgili araştırmalar kısmında ise tez konusu ile ilgili alanyazına yönelik yapılan ön 

inceleme sonucunda elde edilen alanyazın derlemesi verilmelidir. Alanyazındaki mevcut 

durum ve araştırma ihtiyacı açıkça ortaya konulmalıdır. Bu kısım alanyazının paragraf ham bir 

özetlemesi şeklinde kesinlikle olmamalıdır. Alanyazında yer alan benzerlikler, farklılıklar, 

çelişkiler vb. ortaya konulmalı ve yapılması planlanan araştırmaya yönelik ihtiyaç açık bir 

şekilde belirtilmelidir.   

 

Araştırmanın Özgün Değeri 

Tez önerisinin, özgün değeri (bilimsel kalitesi, farklılığı ve yeniliği, hangi eksikliği 

nasıl gidereceği veya hangi soruna nasıl bir çözüm geliştireceği ve/veya ilgili bilim/teknoloji 

alan(lar)ına metodolojik/kavramsal/kuramsal olarak ne gibi özgün katkılarda bulunacağı vb.) 

ayrıntılı olarak açıklanmalıdır. 

 

 
UYARI 

Alanyazının derlenmesi özetlerin alt alta yazılması değil daha önce 

yapılan çalışmalar arasındaki ilişkilerin, benzerliklerin ve farklılıkların 

ortaya konulmasıdır. 

Alanyazın derleme yazılırken konunun genel yapısı ile ilgili olan 

çalışmalar önce, konuya daha özgü olan çalışmalar sona doğru tartışılmalıdır. 

Alanyazın derleme hem problemin açıklanmasında hem de kuramsal çerçevenin 

ortaya konulmasında kısa bir özetle ve ifade ettiği anlamın açıklanması ile son 

bulmalıdır. 
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Araştırmanın Yaygın Etkisi 

Tez başarıyla gerçekleştirildiği takdirde tezden elde edilmesi öngörülen/beklenen 

yaygın etkilerin (bilimsel/akademik, ekonomik/ticari/sosyal, yeni araştırmalara öncü olması) 

neler olabileceği diğer bir ifadeyle tezden ne gibi çıktı, sonuç ve etkilerin elde edileceği kısa 

ve net cümlelerle belirtilmelidir. 

Tez Öneri Konusunun Enstitü ve Ana Bilim Dalı Öncelikli Araştırma Alanlarıyla İlişkisi 

Bu başlık altında sunulan tez önerisinin Eğitim Bilimleri Enstitüsü Öncelikli 

Araştırma Alanları ve önerinin sunulduğu ana bilim dalı tarafından belirlenen öncelikli 

alanlardan hangisi veya hangilerine yönelik olduğunu ve yapılacak tez çalışmasının bu 

öncelikli alana nasıl bir katkı sağlamasının beklendiğini açıklayınız. 

Eğitim Bilimleri Enstitüsü bünyesinde yapılacak olan tez çalışmalarının yerel, bölgesel 

veya ulusal eğitim ihtiyaçlarına odaklanıyor olması beklenmektedir. Bu yüzden Enstitümüz 

ve Milli Eğitim Müdürlüğü arasında yapılan iş birliği çalışmaları sonucunda mevcut 

ulusal politikalar ve eğilimler ile eğitim araştırmalarındaki uluslararası boyutta güncel 

eğilimler göz önünde bulundurularak Eğitim Bilimleri Enstitüsü Öncelikli Araştırma 

Alanları ve Ana Bilim Dalları Öncelikli Araştırma Alanları (Ek 6) belirlenmiştir. 

Yapacağınız tez çalışmasının bu alanlarda yer alan konulara öncelikli olarak yer verilmesi 

Enstitümüz tarafından beklenmektedir. Yine bu öncelikli alanlara yönelik yapacağınız tez 

ve araştırma çalışmalarınızın projelendirilmesi ve başvurulması durumunda Üniversitemiz 

Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) fonundan da maddi destek alınabilir. Bu konuda 

ayrıntılı bilgi almak için http://bapsis.atauni.edu.tr/Default2.aspx linkinden proje başvuru 

sürecini inceleyiniz. 

 
• Bu kapsamda araştırmanın önemi ve özgünlüğü ortaya konulur. 

Araştırmanın özgün değeri yazılırken araştırma sonucunda elde edilmesi 

beklenen yeni bilgilerin; a) var olan bir sorunun çözümüne ne yönde ve 

nasıl bir katkı sağlayabileceği, b) mevcut uygulamaları nasıl daha da 

iyileştirebileceği, c) mevcut bilgilerin üzerine yeni bilgi olarak ne 

katabileceği, 

d) politika yapıcılar veya uygulayıcılara nasıl yol gösterici olabileceği 

gibi konular üzerinde durulabilir. Özgün değer yazılırken diğer 

araştırmacıların destekleyici ifadelerine de yer verilebilir. 

• Özgün değeri belirtmenin diğer bir yolu ise zaman içerisinde 

araştırma felsefesi, kuram, yöntem veya tekniklerin ortaya 

çıkmasına bağlı olarak araştırmaların yeniden yapılması ihtiyacını 

belirtmektir. 

http://bapsis.atauni.edu.tr/Default2.aspx


12  

Yöntem Bölümünün Yazımı 

Bu bölümde araştırmada temel alınan bilimsel yaklaşım ve araştırma modeli/deseni 

açıklanmalı; örneklem seçimi, öğrenme ortamı, materyali geliştirme süreci, veri toplama 

araçları ve bu araçların geçerlik ve güvenirliği, uygulama süreci, veri toplama ve analizi 

süreci detaylı bir şekilde sunulmalı; çalışmanın geçerlik ve güvenirliği için alınan önemler 

vurgulanmalıdır. 

Araştırma Yöntemi ve/veya Deseni ve/veya Modeli 

Bu başlık altında, araştırmada kullanılan yöntem/desen/model ifade edilerek ilgili 

yöntemin seçilme gerekçesi verilmeli, araştırma problemi ve/veya araştırma sorularıyla 

ilişkisi alanyazına dayalı olarak ifade edilmelidir. Yöntem ile ilgili temel terimler birçok 

eserde farklı şekillerde ifade edilmektedir. Bu yüzden seçilen yöntem/desen/modele ilişkin 

açıklamalarda yararlanılan kaynaklara atıfta bulunulmalıdır. Araştırmanın 

yöntem/desen/modeli yazılırken APA Yayım Kılavuzu’ndan (APA, 2015, ss. 53-57) 

faydalanılabilir. 

Evren ve Örneklem/Çalışma Grubu/Katılımcılar/Veri Kaynakları 

Bu başlık altında araştırmada yer alan grubun/materyalin seçilme sürecine ilişkin 

bilgilere ve grubun/materyalin temel özelliklerine ilişkin ayrıntılara yer verilmelidir. 

Araştırma yaklaşımına bağlı olarak evren ve örneklem/çalışma grubu/çalışma 

materyali/çalışma belgesi/denekler başlıklarından araştırmanın hedef kitlesine/materyaline 

uygun olanı seçilmelidir. 

Araştırma nicel yöntemlere dayalı bir şekilde yapılıyorsa “Evren ve Örneklem” 

kullanılabilir. Ancak nicel yaklaşım altında yer alan deneysel desenlerde Evren ve Örneklem 

yerine “Çalışma/Araştırma Grubu” ifadesinin kullanılması daha uygun olacaktır. 

 
 

Araştırma nitel yaklaşıma dayalı olarak yapılışsa “Katılımcılar” ifadesi kullanılabilir. 

Ancak bu yaklaşıma uygun olarak farklı modeller kullanılacaksa ve bu modeller daha çok 

belgelerin/dokümanların incelenmesi şeklinde ise “Araştırma Veri Kaynakları”, 

“Çalışma Materyali”, “Çalışma Belgesi” gibi başlıklarda kullanılabilir. 

UYARI 
• Çalışma grubu katılımcıları detaylı olarak betimlenmelidir.  Ancak etik kurallara 

uygun olarak katılımcıların gizliliğinin korunması hakkı gözetilmelidir. 

Açıklamalı [E1]: Araştırmaya uygun olan başlık seçilmelidir. 

Açıklamalı [E2]: Araştırmaya uygun olan başlık seçilmelidir. 
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Araştırmada karma yaklaşım kullanılmışsa, araştırma yapılan grup ya da 

doküman/belgelere ilişkin iki aşamalı bir yol izlenmelidir. Nicel verilerin elde edildiği grup 

için “Evren ve Örneklem” ya da “Çalışma Grubu” başlıklarından biri seçilebilir. Nitel 

verilerin elde edildiği grup/dokümanlara ilişkin “Katılımcılar/Araştırmanın Veri 

Kaynakları” gibi başlıklardan biri seçilebilir. 

Veri Toplama Teknikleri/Araçları 

Araştırma sorularına uygun ölçme ve veri toplama teknikleri/araçları ayrıntılı olarak 

bu başlık altında tanıtılmalıdır. Araştırma sürecinde birden fazla veri toplama tekniği/aracı 

kullanılıyorsa her biri ayrı ayrı alt başlıklarda sunulmalı, araştırma soruları ile veri toplama 

araçları arasındaki ilişkiler ifade edilmelidir. Bu çerçevede, hangi tür verilere ihtiyaç 

duyulduğuna, hangi değişkenin hangi ölçme aracıyla ölçüldüğüne ilişkin bilgilere yer 

verilmelidir. Veri toplama araçlarının geliştirilme/uyarlama süreci, puanlaması ve 

yorumlaması ile ilgili bilgiler ayrıntılı bir şekilde verilmelidir. Araştırmada kullanılacak hazır 

veya uyarlanmış veri toplama araçları ile ilgili izin alınması gerekiyorsa, araştırmacı izin alma 

ile ilgili işlemleri yapmak zorundadır. Bu konuda hukuki sorumluluk araştırmacıya aittir. 

Süreç/Uygulama 

Uygulayıcıların ve başka araştırmacıların benzer çalışmalar yapabilmesi için 

araştırmanın gerçekleştiği uygulama ve veri toplama süreci detaylandırılmalıdır. Ayrıca 

araştırma sürecinde kullanılan materyallerin/ortamın analiz aşamasından, değerlendirme 

aşamasına ve son hâlinin verilmesine kadar olan tüm süreçler (analiz, tasarım, geliştirme pilot 

uygulama, değerlendirme ve son ürün) ayrıntılı olarak betimlenmelidir. Materyal/ortam 

geliştirme süreci varsa bu süreçte yaşanan aksaklıklar ve yaşanılan sorunların üstesinden nasıl 

gelindiği, materyallerin oluşturulmasında temel alınan eğitsel unsurlar, bilgi ve materyal 

türüne karar verme, geliştirilen materyallere yönelik uzman değerlendirmesi ve pilot 

uygulama süreci de açıklanmalıdır. Verilerin nerede, nasıl, ne zaman ve ne kadar sürede, 

uygulama sürecinden ne kadar önce veya sonra toplandığı, uygulayıcı sayısı, etik kuralara 

uygunluğu için alınan önlemler ifade edilmelidir. 

Veri Analizi 

Araştırma sorularına cevap olabilecek ve/veya denencelerin test edilmesinde 

kullanılan nitel ve nicel bulgular için uygulanacak analiz teknikleri bu başlık altında ayrıntılı 

olarak açıklanmalıdır. Hangi araştırma sorusu/hipotezi için hangi analizin yapıldığı tek tek 

belirtilmelidir. Eğer kullanılmışsa istatistiki tekniklerin varsayımlarının karşılanma durumu, 

araştırma problemine nasıl çözüm sağlayacağı belirtilmelidir. Eğer nitel veri analizi 

Açıklamalı [E3]: Araştırmaya uygun olan başlık seçilmelidir. 
 

Açıklamalı [E4]: Araştırmaya uygun olan başlık seçilmelidir. 
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kullanılmışsa analiz sürecinde temel alınan analiz teknikleri de ayrıntılı olarak açıklanmalı, 

tema ve kodların oluşturulma süreci betimlenmelidir. 

Geçerlik ve Güvenirlik 

Çalışmaların niteliğini artırmak için araştırma yöntemine göre değişiklik gösteren 

çeşitli geçerlik ve güvenirlik önlemlerinin alınması gerektiği alanyazında vurgulanmaktadır. 

Ancak geçerlik ve güvenirlik kavramları birbiriyle iç içe olduklarından bazı önlemlerin hem 

geçerliği hem de güvenirliği etkilediği görülmektedir. Bu nedenle araştırma yaklaşımına göre 

hangi geçerlik güvenirlik önlemlerinin alındığı detaylandırılarak sunulmalıdır. Yapı geçerliği, 

iç ve dış geçerliği, güvenirliği artırmak için yapılanlar, sınırlılıklar, yaşanan aksaklıklardan 

kaynaklanan sorunların nasıl giderildiği açıklanmalıdır. 

İş-Zaman Tablosu 

Tezin ne kadarlık bir zaman diliminde gerçekleştirilmesi planlandığı, 

gerçekleştirilecek iş paketleri ve tahmini gerçekleştirilme süreleri aşağıda yer alan iş-zaman 

tablosu şablonuna uygun olarak hazırlanmalıdır. 

Tablo 2. Tezin Tümüne Ait İş-Zaman Tablosu Şablonu 

 

Dönemler 

 

İş Paketleri 

1. Dönem 

(İlk altı ay) 

2. Dönem 

(altı ay) 

3. Dönem 

(altı ay) 

4. Dönem 

(altı ay) 

     

     

     

     

     

Not: Satırlar ve sütunlar gerektiği kadar çoğaltılabilir. 
 

Tablo 3. Tezin Birinci Altı Aylık Döneme Ait İş-Zaman Tablosu 

 

1. Dönem (ilk altı ay) 

 

Ayrıntılı iş paketleri 
1. ay 2. ay 3. ay 4. ay 5. ay 6. ay 

       

       

       

       

       

Not: Satırlar gerektiği kadar çoğaltılabilir. 
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Kaynakça ve Atıf Yazımı 

Kaynakça ve atıf yazımında APA 7 yazım kılavuzu esas alınacaktır. Kaynakça ve atıf 

yazım kuralları için Eğitim Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzuna bakınız. 
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EKLER 

Ek-1. Tez Önerisi Kapak Sayfası Örneği 

 
 

XXXXX XXXXXXX XXXXXX EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI  

XXXXXXX EĞİTİMİ BİLİM DALI 

TEZ ÖNERİ BAŞLIĞI BURAYA YAZILMALIDIR. EN FAZLA 15 SÖZCÜK 

OLMALIDIR 

(Tezin İngilizce Başlığı Buraya Yazılmalıdır. Yazım Biçimi Bu Yazıyla Aynı Olmalıdır) 

YÜKSEK LİSANS/DOKTORA TEZ ÖNERİSİ 

Adı SOYADI 

Danışman: Unvan Adı SOYADI 

Erzurum 

Ocak, 2021 
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Ek-2. Tablolar Dizini Örneği 
 

 

 
 

TABLOLAR DİZİNİ 

Tablo 1. Dünya Çapında Görme Yetersizliğinden Etkilenen İnsanların Yaş Gruplarına 

Göre Dağılımı (WHO, 2012) ..................................................................................................... 7 

Tablo 2. Tezin Tümüne Ait İş-Zaman Tablosu Şablonu ........................................................... 14 

Tablo 3. Birinci Altı Aylık Döneme Ait İş-Zaman Tablosu ...................................................... 14 
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Ek-3. Şekiller Dizini Örneği 

ŞEKİLLER DİZİNİ 

Şekil 1. Tasarım Tabanlı Araştırma Süreci .................................................................................. 7 
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Ek-4. Kısaltmalar ve Simgeler Dizini Örneği 

KISALTMALAR VE SİMGELER DİZİNİ 
 

NRC : National Research Council (Amerikan Ulusal Araştırma Konseyi) 
 

MEB : Millî Eğitim Bakanlığı 
 

TÜİK : Türkiye İstatistik Kurumu 
 

WHO : World Health Organization (Dünya Sağlık Örgütü) 
 

ÖZİDA : Özürlüler İdaresi Başkanlığı 

ÖZVERİ : Ulusal Özürlüler Veri Tabanı 

FTTÇ : Fen Teknoloji Toplum Çevre 

RAM : Rehberlik Araştırma Merkezi 

BEP : Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

Giriş 

Görme yetersizliği olan öğrencilerin fen bilimleri dersinin gerektirdiği kazanım ve 

becerilere sahip olması en az normal öğrenciler kadar gerekli bir durumdur. Gerek günlük 

yaşamda gerekse akademik süreç boyunca gerekli olan bilgileri kazandıran fen bilimleri dersi 

görme engeline sahip öğrenciler tarafından algılanmakta zorluk çekilen bir derstir (Mayo, 

2004). … 

Görme Yetersizliğine Sahip Öğrencilere Fen Öğretimi  

Fen bilimleri derslerinde yapılan sınıf içi gözlemler ve görme engelli öğrencilerle 

gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda öğrencilerin elektriğin güvenli kullanımı konusunda 

gündelik bilgiler dışında herhangi bir bilgiye sahip olmadıkları tespit edilmiştir. ... 

Elektrik Kavramı ve Öğretimi 

“Yaşamımızdaki Elektrik” ünitesi günlük yaşamda kullanılan elektrikli araç-gereçler 

ve bunların kullanımına dair geniş bilgiler içermektedir. Bu ünite kavramlarının anlaşılması 

için üniteye temel teşkil eden basit elektrik devresi elemanlarının ve bu elemanların 

görevlerinin bilinmesi gerekir. … 

Elektrik Akımı. Ünite kavramlarının öğrenilebilmesi için öğrencilerin öncelikli 

olarak elektrik akımının nasıl oluştuğunu öğrenmeleri gerekmektedir. Evlerde, okullarda, iş 

yerlerinde ve elektrik enerjisinin kullanıldığı her yerde kullanılan sigorta öğrencilerin sürekli 

olarak duyduğu ancak ne işe yaradığını bilmedikleri bir araçtır.  

Elektriğin Güvenli Kullanımı. Elektriğin güvenli kullanımı konusunda da okullarda 

bulunan bir sigorta örneği öğrencilere gösterilmektedir. Ancak kullanılan araç, normal gören 

bireylerin bile görmekte zorlanacağı kadar küçük bir boyuttadır. Kullanılan malzemelerin 

görme engelli öğrencilerin görme engeli düzeyine uygun özelliklere sahip olmadığı için 

öğrenciler tarafından anlaşılmamaktadır.  

 

 

Not: Tüm başlık düzeylerinde kelimelerin baş harfleri büyük yazılmalı, bağlaçlar hariç. 

Bölüm başlığı 
Tamamı büyük harflerle, kalın, ortalı, tek satır ve 
12 punto, öncesinde 48 nk, sonrasında 24 nk 
boşluk olmalı. 

Birinci düzey başlık  
Paragraf girintisi olmadan ortalı, her sözcüğün ilk 
harfi büyük (bağlaçlar hariç), kalın ve tek satır 
aralık olarak yazılmalı, paragraf öncesinde 0 nk 
sonrasında 24 nk boşluk olmalı. 

Normal metin 
İlk satır soldan 1.25 cm paragraf girintili, 1.5 satır 
aralığı, paragraf öncesi 0 nk sonrasında 6 nk 
boşluk bırakılmalı ve her iki yana yaslı olmalı. 

İkinci düzey başlık 
Paragraf girintisi olmadan sola yaslı, kalın, tek 
satır aralığı, her sözcüğün ilk harfi büyük 
(bağlaçlar hariç), öncesinde 12 nk, sonrasında 12 
nk boşluk olmalı. 

Üçüncü düzey başlık 
Paragraf girintisi olmadan sola yaslı, kalın ve 
italik, tek satır aralığı, her sözcüğün ilk harfi 
büyük (bağlaçlar hariç), öncesinde 12 nk, 
sonrasında 12 nk boşluk olmalı. 

Dördüncü düzey başlık 
Normal cümle düzeninde, ilk satır soldan 1.25 
cm içeriden, her sözcüğün ilk harfi büyük 
(bağlaçlar hariç), 1.5 satır aralığı, kalın ve nokta 
ile bitmeli, öncesinde 12 nk, sonrasında 12 nk 
boşluk olmalı. 

Beşinci düzey başlık 
Normal cümle düzeninde, ilk satır soldan 1.25 
cm içeriden, her sözcüğün ilk harfi büyük 
(bağlaçlar hariç), 1.5 satır aralığı, kalın, italik ve 
nokta ile bitmeli, öncesinde 12 nk, sonrasında 12 
nk boşluk olmalı. 
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Ek-5. Başlıklandırma Biçimleri Örneği 

Ek-6. Öncelikli Araştırma Alanları  
 

 

1. MEB 2023 Eğitim Vizyonu
1
’nda belirlenen öncelikli alanlara yönelik çalışmalar 

2. Uluslararası ölçekte yapılan PISA, TIMMS vb. testlerin ölçmeye çalıştığı becerilerin 

tanıtılması ve kazandırılmasına yönelik uygulamalı ve/veya büyük ölçekli araştırmalar 

3. Hizmet içi öğretmen eğitimi (öğretmenlerin profesyonel/mesleki gelişim) konusunda 

ulusal ölçekte gerçekleştirilmiş kanıta dayalı araştırmalar yoluyla model/ler geliştirme 

üzerine araştırmalar 

4. MEB tarafından belirlenen öğrenme çıktılarına erişim durumları ve bu hedeflere ulaşma/ 

ulaşamama sebeplerini ulusal/bölgesel ölçekte belirlemeye yönelik araştırmalar 

5. Ulusal/bölgesel ölçekli ölçme değerlendirmeye yönelik tamamlayıcı ölçme 

değerlendirme tekniklerinin geliştirilmesi ve uygulanmasına yönelik kanıta dayalı 

araştırmalar 

6. Eğitim bilimleri, alan eğitimi gibi alanlarda disiplinler arası (ör. STEM, mesleki eğitim) 

araştırmalar 

7. Program geliştirme ve değerlendirmeye yönelik disiplin tabanlı ve disiplinler arası 

çalışmalar 

8. Gelişimi risk altında olan çocuklara (göçmen çocukları, yoksul, sosyokültürel açıdan 

dezavantajlı, çift dilli çocuklar, engelli çocuklar, terör mağduru) yönelik araştırmalar 

9. Eğitimde teknoloji entegrasyonuna yönelik çalışmalar; 

a. İnternet bağımlılığı ve problemli İnternet kullanımı gibi alanlara yönelik çalışmalar 

b. Artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik gibi teknolojilerin eğitimin etkili ve verimli 

hale getirilmesi amacıyla eğitsel uygulamalarına yönelik çalışmalar 

c. Nesnelerin İnterneti uygulamalarını eğitim ortamına entegre edilmesine yönelik 

çalışmalar 

d. Eğitime katkı sağlayacağı düşünülen, gerekli alt yapı potansiyeline sahip güncel 

teknolojilerin eğitim ortamlarında kullanılmasını sağlamaya yönelik çalışmalar 

e. Teknoloji destekli güncel öğretim yöntem, teknik ve eğitim ortamlarının (ör. dijital 

öyküleme, ters-yüz sınıf etkinlikleri, eğitimde oyun ve oyunlaştırma vb.) eğitim 

sistemimize entegrasyonuna yönelik çalışmalar 

10. Eğitim ortamlarında öğrencinin çok daha aktif bir biçimde yer aldığı sorgulama, proje, 

problem, argümantasyon tabanlı vb. öğrenmeler üzerinde yapılacak çalışmalar 

11. Eğitimde üretim, istihdam ve girişimcilik becerilerini geliştirmeye yönelik araştırmalar 

12. Eğitimde toplumsal sorunlar ve çevre konusunda, farkındalık, duyarlılık oluşturma ve 

sorunların çözümüne yönelik araştırmalar, 

13. Güncel öğretim yöntem, teknik ve modelleri geliştirme, değerlendirme ve uygulamaya 

yönelik çalışmalar. 

14. Disiplinler arası mesleki eğitimi geliştirmeye yönelik çalışmalar. 
 

 
 

1         
http://2023vizyonu.meb.gov.tr/doc/2023_EGITIM_VIZYONU.pdf 

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÖNCELİKLİ ARAŞTIRMA ALANLARI 

http://2023vizyonu.meb.gov.tr/doc/2023_EGITIM_VIZYONU.pdf
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15. Bütün eğitim kademelerinde öğrencilerde gözlenen düşük akademik başarı, ilgi ve 

motivasyonunu geliştirmeye yönelik araştırmalar. 
 

 

• Tezlere temel teşkil eden veriler veya uygulamalar daha çok uygun örnekleme yöntemleri 

kullanılarak yapıldığı gözlenmektedir. Bu durum ülkemiz eğitim sisteminde yaşanan 

sorunlarının gerçekçi ve kapsayıcı bir şekilde ele alınmasını sınırlayan bir durum 

oluşturmaktadır. Hâlbuki eğitim bilimleri ve alan eğitimi konusundaki araştırmalarda 

uygulama ve veri toplama işlemlerinin eğitimin her kademesinden ve gerçek ortamlarda 

güncel sorunlara odaklanacak şekilde saha çalışmalarına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu yüzden 

yapılacak araştırmalarda örneklem seçiminde çeşitliliğe gidilmesi önerilmektedir. 

• Yapılan araştırmaların önemli bir kısmı eğitim paydaşları (öğrenci, öğretmen, aile, 

program, yönetim vb.) içinde daha çok öğrenci ve öğretmenlerden veri toplama yoluna 

gidildiği görülmektedir. Araştırmalarda eğitim sisteminin paydaşların her birinden 

bütüncül şekilde veri toplama veya özellikle aile, program, yönetim vb. alanlara da odaklanan 

çalışmaların önceliklenmesi önerilmektedir. 

• Öğrenme çıktılarına erişimin incelendiği çalışmalarda daha çok bilişsel ve duyuşsal 

becerilere odaklanılarak psikomotor becerilerin bu sürecin dışında tutulduğu gözlenmektedir. 

Araştırmalarda tüm beceri alanlarının bütüncül olarak incelenmesi beklenmektedir. 

• Betimsel veya tarama türünde yapılan durum tespitine yönelik çalışmaların önemli bir 

kısmının küçük ölçekli olarak planlanıp yürütüldüğü gözlenmektedir. Yapılacak 

araştırmaların politika geliştirme süreçlerine kanıt oluşturabilmesi için çok yönlü ve 

bölgesel/ulusal ölçekli çalışmalar olarak kurgulanması ve yürütülmesi önerilir. 

• Araştırmaların kurgulanmasında ve verilerin çözümlenmesinde güncel yöntem ve 

tekniklerin kullanılmasına öncelik verilmesi beklenilmektedir. 
 

 

Yukarıda listelenen öncelikli alanlara ilaveten lisansüstü tezlerde aşağıdaki hususlara 

da öncelik verilmesi önerilmektedir. 
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1. Temel bilimler ve mühendislik bilimlerine yönelik ilginin azalmasının nedenleri 

ve çözüm önerileri ve bilim okuryazarlığına yönelik çalışmalar 

2. Öğretim programı geliştirme ve değerlendirmeye yönelik çalışmalar 

3. Matematik ve Fen Bilimlerine yönelik modelleme çalışmaları 

4. STEM eğitimine yönelik çalışmalar 

5. Teknolojinin fen ve matematik eğitimine entegrasyonuna yönelik çalışmalar 

6. Özel gereksinimli öğrencilere fen ve matematik öğretimine yönelik çalışmalar 

7. Matematik ve fen bilimlerinde gözlenen düşük başarı ve matematik ve fen 

bilimlerine karşı azalan ilgi ve motivasyonu geliştirmeye yönelik araştırmalar 
 

 

 

1. İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi ve İHL Meslek Derslerine yönelik 

öğretmen yetiştirme konulu çalışmalar 

2. Din eğitimine yönelik öğrenci tutum ve değerleriyle ilgili çalışmalar 

3. Toplumun, velilerin ve öğrencilerin din eğitiminden beklentilerine yönelik 

araştırmalar. 

4. Disiplinler arası eğitim bağlamında Din ve Meslek derslerinin sanat, sosyal ve fen 

bilimleri alanı ile etkileşimine yönelik araştırmalar. 

5. Öğretim Programı geliştirme ve amaçlanan programların etkin bir şekilde 

uygulanmasına ve değerlendirilmesine yönelik çalışmalar. 

6. Okul öncesi öğretim kurumlarında verilen din derslerinin çeşitli boyutlarıyla 

incelenmesine yönelik çalışmalar. 

7. Değer anlayış ve algılarını etkileyen faktörlerin tespiti, değer aktarımı yaklaşımlarının 

deneysel yöntemlerle işlerliklerinin incelenmesine yönelik çalışmalar. 

8. Dünyada uygulanan din öğretimi yaklaşım ve modellerinin incelenmesine yönelik 

çalışmalar. 
 

 

 

1. İlkokul ve okul öncesinde aile katılımına yönelik çalışmalar 

2. Okul öncesi ve ilkokulda öğretim programı geliştirme, 

uygulama ve değerlendirmeye yönelik çalışmalar 

3. Okul öncesi eğitimde okullaşma ve zorunlu eğitime geçişe (gezici eğitim 

uygulaması) yönelik çalışmalar 

4. Taşımalı eğitime yönelik çalışmalar 

5. Hizmet öncesi ve hizmet içi öğretmen yetiştirme yönelik çalışmalar 

Temel Eğitim Ana Bilim Dalı Öncelikli Araştırma Alanları 

İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Ana Bilim Dalı Öncelikli Araştırma 

Alanları 

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Ana Bilim Dalı Öncelikli Araştırma Alanları 

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ANA BİLİM DALLARINA YÖNELİK 

BELİRLENEN ÖNCELİKLİ ARAŞTIRMA ALANLARI 
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6. Kaynaştırma eğitimi ve kaynaştırma eğitiminin dışında yer alan öğrencilerin 

(disleksi, özel yetenekli ve öğrenme güçlüğü çeken) tespiti ve çözümüne yönelik 

çalışmalar 

7. Birleştirilmiş sınıflara atanan öğretmenlerde oryantasyon, rehberlik uygulamaları 

ve karşılaşılan sorunlar 

8. Temel eğitimde teknoloji entegrasyonuna yönelik çalışmalar 

9. Temel eğitimde SWOT analiz ile kurumun güçlü, zayıf yönlerini, kuruma yönelik 

tehdit ve fırsatları belirlemeye yönelik çalışmalar yapılması 
 

 

 

1. Yeni teknolojilerin öğretim ortamlarında kullanımı 

a. Öğrenme-öğretme süreçlerinin daha etkili, verimli ve memnun edici olması 

için kullanılan güncel teknolojilerin etkilerini ölçmeye yönelik çalışmalar 

b. Çevrimiçi sistemler (EBA gibi) üzerinden büyük veri analizi/veri madenciliği 

tekniklerinin kullanımıyla öğrencilerin sistem kullanımlarını inceleyen 

çalışmalar 

c. Gerçek ortamlara çok yakın sanal ortam tasarımına imkân tanıyan artırılmış, 
sanal ve karma gerçeklik gibi teknolojilerin eğitimde kullanımına yönelik 
çalışmalar 

d. Teknolojik cihazların birbirleriyle etkileşimini sağlayan nesnelerin İnterneti 

(IOT) uygulamalarının eğitim ortamlarında kullanımına yönelik çalışmalar 

e. Özel eğitim için yeni teknolojiler kullanılarak geliştirilmiş öğretim 

materyallerinin üretilmesine ve etkililiğinin incelenmesine yönelik çalışmalar 

f. Yapay zekâ, uzman sistemler ve makine öğrenmesinin eğitimde kullanımına 

yönelik çalışmalar 

g. Açık ve uzaktan öğrenme ortamlarının (LMS, OERs, MOOCs) tasarımı, 

geliştirilmesi ve değerlendirilmesine yönelik çalışmalar 

2. Problemli İnternet/teknoloji kullanımı 

a. İnternet risklerine karşı bilinçlendirme çabalarının değerlendirildiği çalışmalar 

b. Ergen ve küçük yaş grupları üzerinde İnternet/teknoloji bağımlılığı ve 

problemli İnternet kullanımı gibi alanlara yönelik çalışmalar 

c. İnternet/teknoloji bağımlılığı konusunda ailelerle birlikte yürütülebilecek 

çalışmalar 

3. 21. yy becerilerinin kazandırılması 

a. 21. yy becerilerinin kazandırılmasında katkı sağlayabilecek güncel yöntemlerin 

(dijital öyküleme, ters-yüz sınıf etkinlikleri, problem tabanlı öğrenme, proje 

tabanlı öğrenme, eğitimde oyun ve oyunlaştırma vb.) eğitim ortamlarına 

entegrasyonunu sağlayacak çalışmalar 

b. Kodlama eğitimiyle ilgili becerilerin (Algoritmik düşünme becerisi, bilgi 

işlemsel düşünme gibi) kazandırılmasına yönelik çalışmalar 

c. PISA, TIMSS gibi testlerin ölçmeye çalıştığı becerilerin kazandırılması ve 

değerlendirilmesine yönelik çalışmalar 

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Ana Bilim Dalı Öncelikli Araştırma 

Alanları 
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1. Branş öğretmenlerinin alanlarına özgü çeşitli sorunlarını (hizmet içi eğitim dâhil) 

ortaya koy maya yönelik çalışmalar, 

2. Teknolojilerin daha etkin kullanımına yönelik uygulamalı çalışmalar, 

3. Değerler eğitimine yönelik çalışmalar, 

4. Engelli öğrencilerin (özellikle görme engelli) eğitiminde kullanılmak üzere 

materyaller tasarlanması, hazırlanması ve uygulanmasına yönelik çalışmalar, 

5. Okul dışı öğrenme (çevre eğitimi ve çevre koruma) yönelik uygulamalı araştırmalar, 

6. Sosyal bilimlerde öğrenme problemlerinin tespiti ve çözümü yönelik uygulamalı 

çalışmalar 

7. Öğretimde öğrenci merkezli çağdaş yaklaşımların ve yöntemlerin uygulanması ve 

8. Ders kitaplarının incelenmesi ve geliştirilmesine yönelik çalışmaları 

9. Temel ve disiplinlere özgü becerilerin (Dil eğitimi becerileri de dâhil olmak üzere) 

geliştirilmesi 

10. Medya okuryazarlığının geliştirilmesi 

11. Okul dışı bilgi kaynaklarının (aile, medya, toplumsal çevre) etkilerinin tespiti ve bu 

konuda alınabilecek tedbirlere yönelik çalışmalar 

12. Eğitimde tartışmalı ve hassas konuların öğretimi 

13. Yabancılara Türkçe öğretimi 

14. Eğitimde ölçme ve değerlendirme yaklaşımlarının kullanılmasına yönelik çalışmalar, 

15. Kapsayıcı eğitim çalışmaları 

16. İnsan hakları, demokrasi ve vatandaşlık eğitimi ile siyasal sosyalleşme konusunda 

araştırmalar 
 

 

 

1. Dünyada uygulanan güncel öğretim yaklaşımları ve uygulamada karşılaşılan 

sorunların incelenmesine yönelik çalışmalar. 

2. Öğrencilerde medya okuryazarlığı ve internet bilgi ve becerilerini artırmak ve 

öğrencilere hayal ile düşünce eğitimini güncel yaklaşımlarla sunmaya yönelik 

araştırmalar 

3. Özel eğitim öğretmenlerinin öğretim programı yanında informel program geliştirme 

yeterliklerinin artırılması ve sınıf yönetimi ile davranış değiştirme yeterliklerinin 

geliştirilmesine yönelik çalışmalar 

4. Öğretmen eğitimcilerinin yeterliklerinin belirlenmesi ve Türkiye’de öğretmen 

eğitimcilerinin niteliğini geliştirmeye yönelik araştırmalar 

5. Öğretmen adaylarını toplumsal değerleri geliştirmeye yönelik çalışmalara dâhil etme 

ve onların bu konuda proje geliştirme ve uygulama becerilerini geliştirmeye yönelik 

araştırmalar 

Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı Öncelikli Araştırma Alanları 

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Ana Bilim Dalı Öncelikli Araştırma Alanları 
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6. Öğretmenlerin rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetlerindeki yeterliliklerinin 

geliştirilmesi ile ilgili çalışmalar. 

7. Okul geliştiren yeni model geliştirme süreçlerine yönelik çalışmalar 

8. Öğretmen ve yönetici motivasyonunu geliştirici modelleri geliştirmek ve okul 

yöneticilerinin liderlik ve yönetim becerileri geliştirilmesine yönelik çalışmalar 

9. Eğitim yönetiminde yeni yaklaşımlar ve okul geliştirmeye yönelik çalışmalar 

10. Öğretmen, öğrenci ve veli ile ilgili psikolojik danışma ve rehberlik sorunlarının 

incelenmesine yönelik çalışmalar 

11. Eğitsel, mesleki ve kişisel rehberliğe yönelik araştırmalar 

12. Öğrencilerin ruh sağlıklarının incelenmesine yönelik betimsel ve geliştirilmesine 

yönelik uygulamalı araştırmalar 

13. Sıklıkla karşılaşılan davranış problemlerinin incelenmesine yönelik araştırmalar 
 

 

 

1. Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yürürlüğe giren müzik dersi öğretim 

programlarına yönelik araştırmalar. Öğrenme alanlarının kazanımlar ile olan ilişkisine, 

kazanımların düzeyine, kazanımlara ulaşmada bağlayıcı olan etkinlik örneklerinin 

(bilişsel duyuşsal, motor beceriler bakımından) uygunluğuna/uygulanabilirliğine 

ilişkin çalışmalar ve/veya kazanımlara ulaşabilme düzeylerinin ölçülebilmesine, 

programda var olan ölçme araçlarının müzik eğitimine 

uygunluğuna/uygulanabilirliğine ilişkin araştırmalar. Müzik dersi öğretim 

programlarında, öğrencilerin bilişsel, duyuşsal ve psikomotor becerilerine yönelik 

öğretim yöntemleri geliştirmeye yönelik çalışmalar 

2. Genel müzik eğitimi, mesleki müzik eğitimi süreçlerinde yer alan öğretim 

yöntemlerinin (müzik dersine ilişkin özel öğrt. yönt. vb.) uygulanabilirliğine ilişkin 

deneysel çalışmalar 

3. Okul öncesi eğitim süreçlerinde müziğin/müzik eğitiminin çocuklara sağlayacağı 

kazanımlar üzerine yapılacak olan uygulamalar ve deneysel çalışmalar 

4. Çalgı eğitimi süreçlerine ilişkin çalışmalar. (uygulanan öğretim yöntem ve 

tekniklerinin değerlendirilmesi, çalgı eğitimi süreçlerinde karşılaşılan sorunları 

çözmeye yönelik çalışmalar, model önerileri, çalgı eğitimi süreçlerinde performans 

değerlendirmeye ilişkin ölçeklerin uygulanabilirliği, yeni ölçekler geliştirme vb.) 

5. Müzik eğitiminde bilişim teknolojilerinden yararlanma durumları, müzik eğitiminin 

birçok alanında öğretim süreçlerine katkı sağlayacak ve nitelik bakımından 

geliştirebilecek çalışmalar 

6. Eğitim programları içerisinde yer alan geleneksel müzik türlerine yönelik çalışmalar. 

(geleneksel müzik türleri aralarındaki ilişki, bölgesel ve ulusal düzeyde eğitim 

ortamlarında yer verilme durumları vb.). Milli kültüre ait bölgesel ve ulusal unsurları 

eğitim aracı olarak düzenleme veya uygulayabilmeye yönelik deneysel çalışmalar. 

Lisans ve Lisansüstü düzeyde sürdürülen Türk müziği ile ilgili kuram çalışmalarının 

(bölgesel/ulusal) uygulama çıktılarını ölçmeye yönelik çalışmalar 
 

 

1. Çağın gerektirdiği bilgi ve becerilerin görsel sanatlar öğretmenlerine 

kazandırılmasında yarar sağlayabilecek güncel öğretim yöntem ve tekniklerinin sanat 

Güzel Sanatlar Eğitimi Ana Bilim Öncelikli Araştırma Alanları (Resim İş Eğitimi) 

Güzel Sanatlar Eğitimi Ana Bilim Öncelikli Araştırma Alanları (Müzik Eğitimi) 
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eğitim ortamlarına entegrasyonunu sağlayacak ulusal ve uluslararası boyutta 

çalışmalar 

2. Sanat eğitiminde öğrenenlerin tasarım ve düş gücünün geliştirilerek eğitimin daha 

etkili ve verimli bir hale getirilebilmesi için sanatın teknolojiye entegrasyonuna 

yönelik çalışmalar 

3. Bölgesel ölçekte görsel sanatlar eğitiminde öğrenme öğretme süreçlerinin daha etkin 

ve kalıcı bir şekilde verilebilmesine yönelik araştırmalar 

4. Bireylerin değerler eğitimi kapsamında sanat eğitiminin rolünü inceleyen çalışmalar 

5. Nitelikli öğretmen yetiştirme yöntem ve yaklaşımlarına ilişkin araştırmalar 

6. Dezavantajlı grupların topluma uyum sağlamasında sanat eğitiminin rolüne yönelik 

araştırmalar 

7. Farklı ülkelerdeki görsel sanatlar eğitimi uygulamaları ve ülkemizdeki mevcut 

uygulamaları karşılaştıran çalışmalar 

8. Ulusal ölçekli STEAM ve MAKER modeline uygun disiplinler arası araştırmalar 

9. Yeni gelişmeler ışığında sanat eğitiminde ölçek, müfredat ve program geliştirme 

önerilerine yönelik çalışmalar 

10. Plastik sanatlar eğitiminin tarihsel gelişim evrelerini içeren doküman incelemeye 

dayalı araştırmalar önceliklidir. 
 

 
 

 

1. Avrupa Birliği Dil Portfolyosu (CEFR) kapsamında hedeflenen dil öğrenme düzey ve 

türlerinin tanıtılması ve bu hedeflerin kazandırılmasına yönelik uygulamalı 

araştırmalar 

2. Yabancı dil öğretmenlerinin pedagojik yeterliklerini geliştirmeye ve öğretmen 

yetiştirmeye yönelik çalışmalar 

3. Erken yaşlarda yabancı dil eğitimine yönelik araştırmalar 

4. Yabancı dil öğretiminde kullanılabilecek yeni öğretim model ve teknikleri 

geliştirmeye yönelik çalışmalar 

5. Günümüz teknoloji temelli yaşam standartları göz önünde bulundurulduğunda her 

seviye ve her yaş aralığını hedef alacak mobil dil eğitimi uygulamalarına odaklanan 

disiplinler arası araştırmalar (örneğin bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi 

bölümü ile ortak çalışmalar) 

6. Yabancı dil eğitimine teknoloji entegrasyonuna yönelik çalışmalar 

7. Yabancı dil eğitiminde eylem araştırmaları 

Yabancı Diller Eğitimi Ana Bilim Dalı Öncelikli Araştırma Alanları 


