
Tez Önerisi Yazma Kılavuzu 

Doktora tez öneriniz, yapacağınız tez çalışmasının içeriğini, hedefini ve temel sorularını 

(yaklaşık 2000 kelime olacak şekilde) açıkça belirtmelidir. Tez önerisi doktora sürecinin en 

önemli aşamalarından biridir. 

İyi bir tez önerisi; 

• Net ve ilgi çekici bir araştırma sorusu içerir. 

• Önerilen araştırma sorusunun akademik literatürle bağlantısını ve ne tür bir katkı 

yapacağını açıklar. 

• Araştırma için gereken verileri ve kaynakları açıklar ve değerlendirir. 

• Araştırma sorusunu cevaplayabilmek için gereken metodolojiyi anahatlarıyla açıklar. 

• Araştırmanın sonunda neyi keşfetmeyi umduğunuzu ve araştırmanın ne gibi yeni 

alanlar açabileceğini belirtir. 

Tez öneriniz aşağıdaki kısımları içermelidir: 

Giriş 

Giriş, yapacağınız araştırmanın temel sorusunu veya tezini içermeli ve araştırmanın 

yaslanacak olduğu akademik çerçeveyi kısaca açıklamalıdır. Önerilen çalışmanın arka planını 

geniş bir açıdan anlatmaya başlayıp gittikçe daraltarak sözü araştırma sorusuna getirmelidir. 

Araştırmanın sonunda elde edilmesi beklenen ama henüz kesin olmayan bulguları 

belirtmelidir. Özetle, fazla detaya girmeden neyin araştırılmak istendiği ve bunun niçin 

önemli olduğu anlatılmalıdır. 

Anafikir - Tez 

Temel araştırma sorusu veya hipotez olarak da bilinir. Önerilen tezin argümanının ne olacağı 

konusunda okuyuculara ve değerlendiricilere baştan bilgi vereceği için önerinin belki de en 

önemli kısmıdır. İyi formüle edilmiş bir anafikir, çalışmanın akademik literatüre yapacağı 

potansiyel katkıyı da dile getirir. 

Literatür İncelemesi 

Literatür incelemesi, önerilen çalışmanın arka planını ve bağlamını açıklar, konuyla ilgili 

mevcut çalışmalardan önemli olanları inceler ve eleştirel bir biçimde değerlendirir. Literatür 

incelemesi yapmak, konuyla ilgili literatürdekboşlukları ve anlaşmazlıkları belirlemeye 

yardımcı olur. Ayrıca alandaki aşina olmanız gereken ana metinleri ve akımları tanımanızı 

sağlar. Sadece açıklayıcı bir liste veya özetler bütünü değil, konuyla ilgili mevcut çalışmaların 

değerlendirmesidir. Konunuzun tarihsel ve teorik bağlamını belirler ve argümanınızı 

geliştirmeye yardımcı olur. 

Önerinizde literatür incelemesi başlığıyla ayrı bir bölüm bulunması şart değildir, bunun yerine 

literatür incelemenizin sonuçlarını teorik çerçeve bölümünde de açıklayabilirsiniz. 

Araştırma konunuzu daha geniş bir çerçevede anlayabilmek için mümkün olduğu kadar 

kapsamlı bir literatür incelemesi yapmaya çalışın. İlgili literatürü yeterince tanımadığı veya 

konuyla ilgili çalışmaları eleştirel bir şekilde ele almadığı için tez önerisi yetersiz bulunan çok 

sayıda öğrenci vardır. 



Teorik Çerçeve 

Bu kısım araştırma konunuzla yakından ilgili olan mevcut teorilerin eleştirel bir incelemesini 

içerir. Araştırmanızın mevcut teorilerle ilişkisini ve mevcut teorilerin araştırma sorusuna nasıl 

bir çerçeve getirdiğini açıklamanız gerekir. Sizin kendi araştırmanız bu çerçevede nereye 

oturmaktadır? Varsayımlarınızı ve teorik kabullerinizi mümkün olduğu kadar açık bir şekilde 

diler getirmeli ve bu çerçeveyi niye seçtiğinizi açıklamalısınız. Metodoloji kısmında 

yapacağınız tartışma seçtiğiniz teorik çerçeveyle de bağlantılı olacaktır. 

Metodoloji 

Metodoloji bölümünde verileri toplarken ve bulguları analiz ederken kullanacağınız 

yöntemleri detaylı bir şekilde anlatmanız beklenir. Bu bölüm potansiyel veri kaynaklarından 

söz eder, materyalin veya verinin nasıl toplanacağını ve (ör. arşivlere, yabancı dildeki 

kaynaklara, önemli aktörlere) erişimle ilgili olası sorunların nasıl aşılacağını açıklar. Önerilen 

metodolojinin ve tekniklerin potansiyel veya bilinen kısıtlarını tartışır.  

Etik Kaygılar 

Araştırma konunuzla veya önerdiğiniz yöntemlerle ilgili etik kaygılar varsa bunları belirtin. 

Örneğin gerçekleştireceğiniz saha çalışması veya yapacağınız görüşmeler etik açıdan 

sakıncalı olabilir mi? Önerinizin bu kısmını yazmadan önce, sosyal bilimlerde var olan 

davranış kuralları veya araştırma etiği sorunları hakkında bilgi sahibi olmanız tavsiye edilir.  

Kısmi Bibliyografya 

Bu bölümde literatür incelemenizde bahsettiğiniz kaynakların yanı sıra henüz incelemediğiniz 

ama kullanmayı planladığınız kaynaklar da belirtilmelidir.  

Tavsiyeler 

• Araştırma yapmak ve tez önerisi taslağınızı gözden geçirip yeniden düzenlemek için 

bolca zaman ayırmalısınız. İyi bir tez önerisi hazırlamak için, konunuzu seçtikten 

sonra yaklaşık üç ila altı ay çalışmanız gerekir. 

• Kullandığınız teknik terim ve ifadeleri açıklamayı unutmayın. 

• Araştırma sorunuzu etraflıca düşünmek ve iyi bir şekilde formüle etmek için gereken 

zamanı ayırın. Bu soru hem tez önerisinin özünü oluşturur, hem de doktora 

çalışmanızın tamamı bu soruya bağlıdır. Tam olarak çalışmak istediğiniz konuyu iyi 

bir şekilde ifade eden ve okuyucuların anlayabileceği bir soru oluşturun. 

 

 

Öneriyi değerlendirecek hocalar, elde etmeyi beklediğiniz bulgular/sonuçlar bölümünü 

yazmanın zor olduğunu bilmektedir, çünkü henüz araştırma gerçekleştirilmiş değildir. Aynı 

şekilde araştırmadaki hedefleriniz araştırmanız ilerledikçe ve tezinizi yazmaya başladıkça 

değişebilir. Bu yüzden tez önerisinde asıl olarak sorunuzun akademik açıdan uygun ve pratik 

olarak yapılabilir olduğunu ve bu konulara yeterince kafa yorduğunuzu göstermeniz 

beklenmektedir. 


