ANKARA ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
YÜKSEK LİSANS / DOKTORA TEZ ÖNERİSİ
KONTROL LİSTESİ

Tez Önerisinin Başlığı:
Tez Önerisinin Yazarı:
Anabilim Dalı / Programı:
Programın Düzeyi (YL/Dr.):
Tez önerinizin Enstitüye teslim edilebilmesi için bu Tez Önerisi Kontrol Listesi’ndeki tüm maddelerin
onaylanmış olması gerekmektedir. Tez öneriniz aşağıdaki maddelere uygun şekilde hazırlanmışsa onay
kutucuğunu işaretleyiniz ve danışmanınız ile birlikte imzalayarak Enstitüye teslim ediniz.
Sayı
Maddeler
Onay
Tez önerisi, A4 boyutunda, birinci kalite hamur beyaz renk kâğıda basılmıştır.
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☐
Yazı alanı, kâğıdın sol ve sağ kenarlarından 3 cm, üst ve alt kenarlarından ise 2.5 cm boşluk olacak
2
☐
şekilde düzenlenmiştir.
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Metin içi yazılar Times New Roman yazı karakterinde, 12 punto büyüklüğünde ve 1.5 satır aralığında,
paragrafların ilk satırları yedi harf içeriden başlanarak yazılmıştır.
Tez önerisinin tümünde (kapak hariç) sayfa numaraları 1’den başlayarak alt ortada verilmiştir.

☐

Kapak, Tez Önerisi Yazım Kılavuzu’nda belirtilen özelliklere uygun olarak Times New Roman yazı
karakteriyle yazılmıştır.
Tez önerisinin başlığı (adı); tezin içeriğini yansıtmış; 15 sözcüğü geçmemiş; ters piramit (gittikçe
daralan satırlar) biçiminde yazılmış; matematiksel formül, simge ve kısaltmalar ile “… Konusuna İlişkin
Bir Çalışma”, “… Konusuna İlişkin Bir Araştırma”, “… İli Örneği”, “… Açısından İncelenmesi”, “…
Sınıf Ders Kitabı Örneği” gibi ifadeler içermemiştir.
Başlıklandırma düzeyleri, Tez Önerisi Yazım Kılavuzu’na uygun biçimde yapılmıştır.
Bütün ana ve alt başlıklardan sonra en az iki satırlık açıklayıcı bir giriş paragrafı yazılmıştır.
Başlıklardan önce iki satır, başlıklardan sonra tek satır aralığı boşluk bırakılmıştır.
Tezin önerisinin “Giriş” başlığı “Problem”, “Amaç”, “Önem”, “Sınırlılıklar”, “Sayıltılar (varsa)” ve
“Tanımlar” alt başlıklarını içermiştir.
Tez önerisinin “Yöntem” başlığı çalışmanın desenine uygun olarak; “Araştırma Modeli”, “Evren ve
Örneklem/Çalışma Grubu/Çalışma Belgesi/Katılımcılar/Denekler”, “Verilerin Toplanması” ve
“Verilerin Çözümlenmesi” alt başlıklarını içermiştir.
Tablo ve Eklerde (varsa) tek satır aralığı kullanılmıştır.
Tablolar, Şekiller, Görseller (varsa) Tez Yazım Kılavuzu’na uygun biçimde düzenlenmiştir.
Metin içi kaynak gösterimi Tez Yazım Kılavuzu’na uygun biçimde düzenlenmiştir.

☐

Kaynaklar, APA Yayın Kılavuzu ve Türkçe yazım kurallarına uygun biçimde hazırlanmıştır.
Kaynaklarda her bir kaynak tek satır aralığı ile yazılmış, her kaynak arasında tek satır aralığı ve 0 nk
boşluk bırakılmıştır.
“Çalışma Planı” Tez Önerisi Yazım Kılavuzu’na uygun bir biçimde hazırlanmıştır.
Tez önerisi, “Kapak”, “Kaynaklar” ve “Ekler” (varsa) hariç 15-20 sayfa arasında hazırlanmıştır.

Tez Yazarının Adı-Soyadı: …………..……
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Danışmanın Adı- Soyadı: …………….……….

Tarih: ………………….

Tarih: ………………….

İmza: …………………….

İmza: …………..……….
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