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FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ  

 

TEZ İNCELEME ve KİŞİSEL RAPOR 

 

İlgi  :  Fen Bilimleri Enstitüsü  Yazısı tarihi: Sayısı : 

Öğrenci  No ve Adı Soyadı         : 

Programın Seviyesi (YL/Dr) : 

Programın Adı / Anabilim Dalı : 

Fakülte / Enstitü / Yüksekokul : 

Tez   Danışmanı                            : 

Varsa İkinci Tez Danışmanı        : 
 

-TEZ   BAŞLIĞI Evet  Kısmen  Hayır 

. Tezin içeriğini kapsıyor mu? 

. Noktalama işaretleri ve kelimeler arası boşluklar dahil 150 karakterle sınırlı mı? 

. Standart bilimsel kısaltmalar dışında kelime kısaltmaları yapmaktan kaçınılmış mı? 

. İtalik yazı tipi, tablolar, şekiller, grafikler, fizik, kimya veya matematik formülleri, 

semboller, alt veya üst simgeler (subscript, superscript), Yunan harfleri veya diğer 

standart olmayan simge veya karakterler kullanmaktan kaçınılmış mı? 

-ÖZET 

. Yazar adı, Tez Başlığı, Enstitü adı yazılmış mı? 

 . Amaç, Gereç-Yöntem, Bulgular ve varsa  Sonucu kapsayacak şekilde yazılmış mı? 

. Özet, tez içeriği yönünden bilgi verici mi? 

. Özet en fazla 250 kelime ile sınırlandırılmış mı? 

. Özetin sonunda çalışma ile ilgili uygun anahtar kelimeler verilmiş mi? 

. Tez projesi desteklenmişse belirtilmiş mi? 

-İNGİLİZCE ÖZET 

. Yazar adı, İngilizce Tez başlığı, İngilizce enstitü adı yazılmış mı? 

. İngilizce Tez başlığı Türkçe başlık ile uyumlu mu? 

. Türkçe özet ile uyumlu mu ve 250 kelime ile sınırlı mı? 

. Kelime seçimi yönünden dilbilgisi düzgün mü? 

. Türkçeleri ile uyumlu İngilizce uygun anahtar kelimeler verilmiş mi? 

. Tez projesi desteklenmişse, İngilizce olarak da verilmiş mi? 

-GİRİŞ VE AMAÇ 

. Girişteki bilgiler çalışmanın gerekçesini  (problemi) ortaya koyuyor mu? 

. Çalışmanın amacı net olarak yazılmış mı? 

. Amaç çözüme yönelik mi? 

. Güncel, gerekli ve yeterli sayıda kaynaklarla desteklenmiş mi? 

. Çalışma konusu orijinal mi? 

 

 

 

Tez Başlığı : 
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-GENEL BİLGİLER  Evet  Kısmen  Hayır 

. Tez konusu ile uyumlu mu? 

. Tez konusu ile sınırlı mı? 

. Bilgi içeriği yeterli mi? 

. Konunun aydınlatılmasına,problemin çözümüne yönelik metodlar    

değerlendirilmiş mi? 

. Uygun kaynaklarla desteklenmiş mi? 

-GEREÇ VE YÖNTEM 

. Çalışmanın yapıldığı yer belirtilmiş mi? 

. Çalışmanın yapıldığı, veri / materyalin toplandığı zaman belirtilmiş mi? 

. Materyal tanımlanmış mı? 

. Yöntem/Yöntemler eksiksiz olarak verilmiş mi? 

. Yöntem/yöntemler tez konusu ile uyumlu mu? 

. Seçilen yöntem/yöntemler hedeflere ulaşmada yeterli mi? 

. Kullanılan yöntemlere kaynak verilmiş mi? 

. Değerlendirme teknikleri doğru seçilmiş mi? 

. Değerlendirme teknikleri güvenilir mi? 

. Çalışmadaki parametreler yazılmış mı? 

. Malzeme ve cihazların (Firma,Ülke İsmi ile) listesi yapılmış mı? 

. İstatistiksel değerlendirme (gerekiyorsa) yapılmış mı ? 

-BULGULAR 

. Amaç doğrultusunda ve uygulanan yöntemle uyumlu olarak yazılmış mı? 

. Bulgularda, anlamlı Tablo ve Şekillere (Resim, grafik, vs.) yer verilmiş mi? 

. Bulgularda literatür bilgi vermekten kaçınılmış mı? 

- TARTIŞMA 

. Bulgular gerekli ve yeterli kaynaklarla tartışılmış mı? 

. Tartışma amaca uygun olarak yapılmış mı? 

. Çalışmanın sınırlılıkları tartışılmış mı? 

. Amaç doğrultusunda bulgulara dayanarak bir sonuca varılmış mı? 

. Öneriler getirilmiş mi? 

-KAYNAKLAR 

. Yeterli bir kaynak taraması yapılmış mı, kaynaklar yeterli mi? 

. Tez konusuna uygun ve güncel kaynaklar seçilmiş mi? 

. Metin içinde uygun olarak kaynaklara doğru atıflar yapılmış mı? 

. Metinde kullanıldığı halde listeye alınmamış kaynak var mı? 

. Listeye alındığı halde metinde kullanılmamış kaynak var mı? 

-TEZİN DİĞER KISIMLARININ VE BİÇİMİNİN İNCELENMESİ 

. Teşekkür yazısı, sadece gerekli kişilere ve sade bir şekilde yapılmış mı? 

. İçindekiler, Tablolar, Şekiller, Semboller/Kısaltmalar listeleri doğru düzenlenmiş mi? 

. Tezin bütününde amaç doğrultusunda analitik bir düşünce ile mantıksal bir akış var mı? 

. Tablo, Şekil ve Denklemlere metin içerisinde doğru gönderme yapılmış mı? 

. Tablo, Şekil ve Denklemler ilgili metin içinde doğru düzenlenmiş mi? 

. Tablo başlıkları ve Şekil açıklaması içerikleriyle uyumlu mu? 

. Tablo ve Şekillerde verilen bilgilerin metin olarak tekrarından kaçınılmış mı? 

. Tüm bölümlerde, gerekli olmayan tekrarlardan kaçınılmış mı? 

. Kolayca anlaşılabilir, sade ve akıcı bir dille yazılmış mı? 

. Yazım ve dilbilgisi, Türkçe kurallara uygun mu? 

. Genel kabul görmüş karşılığı olan yabancı terimler Türkçe yazılmış mı? 
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-ETİK YÖNDEN İNCELENME                Evet    Kısmen  Hayır 

. Etik kurul onayı gerekiyor mu? 

. Etik kurul onayı gerekiyorsa alınmış mı? 

. Veri/materyal toplama ve deneylerin yapılışı Etik Kurul onayından sonra mı yapılmış? 

. Çalışma sırasında çalışma ile ilgili Etik Kurul kurallarına uyulmuş mu? 

. Genel Etik kurallarına uyulmuş mu? 

-SONUÇ 

. Aday, bu çalışmayla bilimsel araştırma yapma, bilgiye erişme, değerlendirme ve yorumlama 

yeteneğini kazanmış mıdır? 

. Bu çalışma bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme veya bilinen bir 

yöntemi bir alana uygulama niteliklerinden en az birini taşıyor mu? 

. Aday akademik ve mesleki konularda güncel gelişmeleri takip edebilme becerisi kazanmış 

mıdır? 

. Çalışma düzeltmeye gerek kalmadan kabul edilebilir mi? 

 
YAZILI AÇIKLAMALARINIZ (Tezin reddi öneriliyorsa ret gerekçeleri bu kısma veya ek bir sayfa kâğıda açıkça yazılmalı ve 

imzalanmalıdır. Düzeltme öneriliyorsa yine “Yazılı Açıklamalar” bölümüne yapılan hatalar ve eksiklikler açıkça yazılmalı veya ek bir sayfa 

kâğıda bulunan eksiklikler metin içerisinde geçtikleri yerlere göre belirtilmeli ve bu sayfa imzalanmalıdır). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yukarıda yapmış olduğum değerlendirmeler sonrasında Yüksek Lisans Tezinin  

KABULÜNÜN / DÜZELTİLMESİNİN / RET EDİLMESİNİN uygun olacağı görüşündeyim. 

 

 

 

 

                             Jüri Üyesi                                           Tarih:  …./…./……..                                 İmza 

                     (Unvanı-Adı Soyadı) 

…………………………………………Üniversitesi  

…………………………………………Fakültesi 

…………………………………………Bölümü 

 

Tel :……………………………… 

E-mail :……………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


