
 

MEF ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ LİSANS PROGRAMLARI MEZUNİYET 
MAKALESİ HAZIRLAMA YÖNERGESİ 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç   

MADDE 1 − (1) Bu Yönergenin amacı; MEF Üniversitesi Eğitim Fakültesi lisans 
programlarında Mezuniyet Makalesi hazırlanmasına ilişkin usul ve esasları 
düzenlemektir.  

Kapsam   

MADDE 2 − (1) Bu Yönerge, MEF Üniversitesi Eğitim Fakültesi lisans programlarında 
Mezuniyet Makalesi hazırlanmasına ilişkin hükümleri kapsar. Mezuniyet Makalesi MEF 
Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencilerinin lisans diplomalarını alabilmeleri için 
yazmaları gereken hakemli bir kongrede sunulabilir veya hakemli bir dergide 
yayımlanabilir bilimsel ve özgün bir araştırma ürünüdür.  

Dayanak   

MADDE 3 − (1) Bu Yönerge; MEF Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde uygulanan teoriyle 
pratiği birleştirmeyi hedefleyen Okulda Üniversite Modeli’ne dayanılarak hazırlanmıştır.  

Tanımlar   

MADDE 4 − (1) Bu Yönergede geçen;  

a) Danışman: MEF Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyelerini, öğretim görevlilerini 
ve araştırma görevlilerini, 
b) Dekan: MEF Üniversitesi Eğitim Fakültesi dekanını,  

c) Rektör: MEF Üniversitesi Rektörünü,  

d) Öğrenciler MEF Üniversitesi Eğitim Fakültesi 3. ve 4. Sınıf öğrencilerini ifade eder.  

İKİNCİ BÖLÜM 

Genel Esaslar 

Mezuniyet Makalesi   

MADDE 5 − (1) Mezuniyet Makalesi, Eğitim Fakültesi’ne kayıtlı öğrencilerin mezun 
olabilmek için başarıyla tamamlamak zorunda oldukları EDS 403: Bilimsel Araştırma 
Deneyimi I ve EDS 404: Bilimsel Araştırma Deneyimi II derslerinin çıktısı olacak ve 
evrensel düzeyde tanımlanmış araştırma makalesi kriterlerini (Alan yazın taraması, 



 

araştırma sorularının tespit edilmesi, araştırma yöntemi, araştırma verilerinin analizi, 
sonuçların belirlenmesi ve tartışma) karşılayan akademik araştırmalardır.  

(2) EDS 403: Bilimsel Araştırma Deneyimi I dersinin ön koşulları aşağıdaki gibidir:  
 PDR bölümü için, MATH 233: İstatistik -I ve MATH 234: İstatistik -II, EDS 309: 
Ölçme ve Değerlendirme  
 İlköğretim Matematik Öğretmenliği bölümü için, ELE 206 Foundations of Teaching 
Numbers, Operations and Algebra (Sayı, İşlem ve Cebir Öğretiminin Temelleri), ELE 208 
Foundations of Teaching Geometry, Probability and Statistics (Geometri, İstatistik ve 
Olasılık Öğretiminin Temelleri) 
 
 İngilizce Öğretmenliği bölümü için, ELT 301 Internship I (Staj dersi) 
 

 
(3) Mezuniyet Makalesi, öğrencinin mezun olmadan öğretmenlik alanları, eğitim bilimleri 
veya psikolojik danışma ve rehberlik alanlarındaki bir konuda araştırma sorularının 
cevabını bulma, bir hipotezi test etme veya konu hakkında derinlemesine inceleme yapma 
amacıyla nitel ya da nicel araştırma yöntemleri kullanarak bilimsel bir  
araştırma önerisi geliştirme, veri toplama ve sonuçlarını değerlendirip yazabilme 
becerisinin yaparak, yaşayarak ve üreterek kazandırılması amacıyla yaptırılır. 

 (4) MEF Üniversitesi’nde eğitim dili İngilizce’dir. Araştırma önerisi İngilizce hazırlanarak 
Etik Kurul’a sunulacaktır. Yapılan araştırmanın ürünü olan mezuniyet makalesi de 
İngilizce yazılacak ve İngilizce olarak hakemli bir konferans veya hakemli bir dergiye 
sunulacaktır. Eğer kabul alınan konferans veya dergi sadece Türkçe sunum veya yayın 
kabul ediyorsa o zaman makalenin Türkçe’ye çevirisi yapılarak ve/veya yayımı 
gerçekleştirilecektir.  

Mezuniyet makalesi danışmanı ve danışman atanması   

MADDE 6 − (1) EDS 404: Bilimsel Araştırma Deneyimi 2 dersi mezuniyet tezi danışmanı 
gözetiminde yapılır. Dersi veren öğretim üyesinin yanısıra diğer fakülte öğretim üyeleri, 
öğretim görevlileri ve araştırma görevlileri mezuniyet makalesi danışmanlığı yapabilir. 
(2) Mezuniyet makalesi danışmanı, öğrencinin tercihleri de göz önünde bulundurularak 
ilgili bölüm/program başkanlığı/koordinatörlüğü tarafından görevlendirilir. (3) 
Mezuniyet makalesi yazması gereken ancak danışman belirlememiş öğrencilerin durumu, 
Fakülte Kurulu’nca oluşturulan “Fakülte/Bölüm Mezuniyet Makalesi İzleme ve 
Değerlendirme Kurulu” tarafından incelenir ve kararlaştırılır. (4) Öğretmen ve Psikolojik 
Danışman adayları Mezuniyet makalesi için üniversitenin diğer fakültelerinden veya 
üniversite dışından da danışman seçebilir, ancak bu danışman da “Fakülte/Bölüm 
Mezuniyet Makalesi İzleme ve Değerlendirme Kurulu” tarafından onaylanmalıdır. (5) 
Mezuniyet Tezi Danışmanı 3. Sınıfın Bahar Döneminde verilen EDS 403: Bilimsel 
Araştırma Deneyimi 1 dersinin sonunda belirlenir. (6) EDS 403 dersinin final çıktısı olan 
Araştırma Önerisi Mezuniyet Tezi Danışmanının değerlendirmesinden de geçerek 



 

Haziran ayında toplanan MEF Üniversitesi İnsan Araştırmaları Etik Komisyonu’nun 
değerlendirmesine sunulur. 

Mezuniyet makalesi yazma yarıyılı   

MADDE 7 − (1) Öğrenci, kendisini mezuniyet makalesi yazma sürecine teorik ve pratik 
olarak hazırlayacak olan EDS 403: Bilimsel Araştırma Deneyimi-I dersini 3. Sınıfın bahar 
döneminde alır. Öğrenci bu derste araştırma önerisini hazırlar ve Etik Kurul’a başvurur. 
Etik Kurul onayından sonra araştırmasına başlar. (2) 4. Sınıfın güz döneminde alınacak 
olan EDS 404: Bilimsel Araştırma Deneyimi-II dersinde araştırmasını tamamlar ve 
hakemli bir konferansa göndererek sunuma kabul belgesini alır ve/veya hakemli bir 
dergiye sunarak yayıma kabul belgesini alır. Bu dersin amacı öğrencinin danışmanı 
rehberliğinde mezuniyet makalesini (a) hakemli bilimsel bir kongrede sunacak ya da (b) 
hakemli bir dergide yayınlayacak düzeye gelene kadar çalışmasını ve bu iki amaçtan en 
az birini gerçekleştirmesini sağlamaktır.  

 (3) Tez danışmanının onayında araştırmasını dördüncü sınıfın güz döneminde 
tamamlayamayan öğrenciye, tezini bahar döneminde tamamlayıp bilimsel kongrede 
sunma ya da yayın şartını yerine getirmesi şartıyla I (Incomplete) verilebilir ve bahar 
döneminde sunum ya da yayın şartı yerine getirildikten sonra final notu verilebilir.  

 

Mezuniyet makalesinin bildirilmesi   

MADDE 8 − (1) Danışman tarafından derslere kayıt süresi içerisinde her öğrenci için ayrı 
ayrı “Mezuniyet Makalesi Başvuru Formu” (EK-1) doldurularak Bölüm Başkanlığı’na 
iletilir.  

Mezuniyet makalesinin süresi   

MADDE 9 − (1) Öğrenci EDS 403 ve 404 derslerini aldığı dönemi takip eden en fazla 1 
yarıyıl içerisinde mezuniyet makalesinin Madde 7’de tanımlandığı gibi sunuma veya 
yayıma kabul belgesini almak zorundadır.  

Mezuniyet Makalelerinin hazırlanması ve sunulması   

MADDE 10 − (1) Mezuniyet Makaleleri, APA (American Psychological Association) 
tarafından belirlenen yazım kuralları ve formatına (kaynakça düzenlemesi, dipnot verme 
vb.) göre hazırlanır. Kapak örneği formatı ektedir (Ek-2). Mezuniyet Makalesinin bir 
tanesi danışman ve diğeri üniversite kütüphanesi için olmak üzere 2 basılı versiyon ve 
elektronik kopya (pdf versiyonu) olarak hazırlanır ve dersi veren öğretim üyesine ve 
varsa diğer danışmanına teslim edilir. (2) “Mezuniyet Makalesi” hakemli bir bilimsel 

kongrede sunulacak ya da hakemli bir akademik dergide yayınlanacak şekilde son şeklini 



 

alır. Mezuniyet Makalesinin son şeklinin kriterlerini başvurulan akademik dergi ya da 
konferans belirler.  

Mezuniyet Makalesi jürilerinin kurulması ve değerlendirme   

MADDE 11 − (1) Mezuniyet Makalesi yazma sürecinde öğrenci dersin öğretim üyesi ve 
varsa diğer danışmanı tarafından Mezuniyet Makalesi akademik bir dergide yayınlanacak 
ya da konferansta sunulacak hale gelinceye kadar desteklenir. Kabul olan Mezuniyet 
Makalesi öğrencinin mezuniyet döneminde bölüm/program başkanlığı/koordinatörlüğü 
tarafından oluşturulan 2 kişilik jüri tarafından Mezuniyet Makalesi ve Sunumu 
Değerlendirme Formu (EK-3) kullanılarak değerlendirilir. Danışman, jüri başkanıdır.  

(2) Değerlendirme notu jüri üyelerinin ayrı ayrı verdikleri notların ortalaması alınarak 
hesaplanır.   

(3) Mezuniyet Makalesi sunumlar ve değerlendirmeleri üniversitede Eğitim Fakültesi’nce 
senede bir kez düzenlenen Okulda Üniversite Öğretmen Adayı Araştırma Günü’nde 
izleyicilere açık olarak yapılır.  

(4) Değerlendirme, Mezuniyet Makalesi Değerlendirme Formu’na (EK-3) göre yapılır.  

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

Hüküm bulunmayan haller   

MADDE 12 − (1) Bu Yönergede bulunmayan hususlarda Fakülte Kurulu kararları 
uygulanır.  

Yürürlük   

MADDE 13 − (1) Bu Yönerge, MEF Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği 
tarihten itibaren yürürlüğe girer.  

Yürütme  

 MADDE 14 − (1) Bu Yönerge hükümlerini MEF Üniversitesi Rektörü yürütür.  

EKLER: 
EK1: MEZUNİYET MAKALESİ BAŞVURU FORMU 

EK 2: MEZUNİYET MAKALESİ KAPAK ÖRNEĞİ 
EK3: MEZUNİYET MAKALESİ VE SUNUMU DEĞ ERLENDİRME FORMU  



 

 

EK 1 
MEF ÜNİVERSİTESİ OKULDA ÜNİVERSİTE MODELİ MEZUNİYET MAKALESİ  

MEF ÜNİVERSİTESİ MEZUNİYET MAKALESİ BAŞVURU FORMU  

Sayı: ..../.... ..... /..../......  

Konu: Mezuniyet Makalesi Başlığı Hk.  

Öğrencinin Bölümü: ....................................................................  

Öğrencinin Numarası: ...................................................  

Öğrencinin Adı ve Soyadı: ...................................................  

Mezuniyet Makalesi Başlığı: ................................................... Mezuniyet Makalesi Verildiği 
Tarih: ................................................... Danışmanın Adı ve Soyadı: ...................................................  

İmza: ................................................... 
Not: Bu form üç nüsha olarak hazırlanır (Dekanlık, Danışman, Öğrenci)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EK 2: Mezuniyet Makalesi Kapak Örneği 

 

 
MEF ÜNİVERSİTESİ  

EĞİTİM FAKÜLTESİ MEZUNİYET MAKALESİ  

MEZUNİYET MAKALESİ KONUSU:  

BÖLÜM:  

HAZIRLAYAN ÖĞRENCİNİN ADI- SOYADI VE NUMARSI  

Danışman: 
[Unvan. Adı SOYADI ve İmzası]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EK 3: Mezuniyet Makalesi ve Sunum Değerlendirme Formu 

 

Bölümü:  

 

Değerlendirme ve Sunum Tarihi:  

 

Öğrencinin 
Adı Soyadı:  

 



 

 

Başlık:  

 

 

Danışman:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Değerlendirme Konuları ve Puanlama  

 

Bilimsel Katkı  

 

 

Ağırlık  

 

 

Not  

 

D1  

 

 

D2  

 

 



 

Ort  

 
Eğitim ve öğretimle ya da psikolojik danışmanlık ve 
rehberlikle ilgili anlamlı bir araştırma problemi 
saptama ve tanımlama  

    



 

 

Literatürün yeterli biçimde incelenmesi ve başlıca 
çalışmalara yer verilmesi  

 

   

 

Hipotez ve/veya araştırma sorularına uygun 
yöntemlerin uygulanması ve analizi  

    



 

 

Sonuçların anlamlı şekilde sunulması, yorumlanması 
ve tartışılması  

   

 



 

 

Format  

 

   

 

APA standartlarına uygunluk      



 

 

Kaynakçanın doğru yazılması  
   

 



 

 

Sunum  

 

   

 

Açık ve anlaşılır dil kullanımı      



 

 

Zamanın kullanımı  

 

   

 

Seyirciyle etkileşim      



 

 

Toplam  

 

 

100  

 

  

 

 

Danışman Unvanı, Adı Soyadı  

İmza  

Jüri Üyesi Unvanı, Adı Soyadı  

İmza  

Jüri Üyesi Unvanı, Adı Soyadı  

İmza  

 


