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 FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 

        TEZ KİŞİSEL RAPORU 

I. ÖĞRENCİ BİLGİLERİ 

ADI SOYADI 

NUMARASI 

ANABİLİM DALI 

PROGRAMI 

YÜKSEK LİSANS     DOKTORA 

DANIŞMANI 

II. DANIŞMANI

TEZ KONU/ÖNERİ BAŞLIĞI 

ÖĞRENİM YILI 

 GÜZ     BAHAR 

II. TEZ BAŞLIĞI ÖZET YABANCI DİLDE ÖZET EVET HAYIR 

Kısa ve tezin içeriğini yeterince ifade ediyor mu? 
Tezin özeti çalışmanın içeriğini, yöntemini ve sonucunu içeriyor mu? 
Sonuca yer verilmiş mi? 
Tez başlığı Türkçe başlık ile uyumlu mu? 
Yabancı dilde özet, Türkçe özetin karşılığı mı? 
Kelime ve dilbilgisi hataları var mı? 

III. GIRIŞ ve AMAÇ GENEL BILGILER GEREÇ ve YÖNTEM EVET HAYIR 

Tezin amacı açıkça belirtilmiş mi? 
Çalışma konusu özgün mü? 
Bilgi içeriği tez konusu ile uyumlu mu? 
Bilgi içeriği yeterli genişlikte ve güncel mi ? 
Tezde kullanılan yöntem uygun mu? 
Yöntem ve uygulamalar yeterli ve güvenilir mi? 
Kullanılan yöntemlerle ilgili kaynaklar verilmiş mi? 
Tezde kullanılan yöntem güncel mi? 
Değerlendirme teknikleri doğru seçilmiş ve güvenilir mi? 

IV. BULGULAR EVET HAYIR 

Bulgular, uygulanan yöntemle uyumlu olarak yazılmış mı? 
Tezde, belirlenen amaca ulaşılmış mı? 
Çalışmada elde edilen bulgular açıkça belirtilmiş mi? 
Bulgular yeterince değerlendirilip, tartışılmış mı? 
Tablo ve şekiller uygun ve yerinde kullanılmış mı? 
Şekiller ve Tablolar tüm bulguları içeriyor mu? 
Tablo başlıkları ve şekil altları içerikleriyle uyumlu mu? 

V. TARTIŞMA EVET HAYIR 

Bulgular gerekli ve yeterli kaynaklarla tartışılmış mı? 
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Tartışma sonucunda çalışmanın amacına ulaşılıyor mu? 
Çalışmanın sınırlılıkları tartışılmış mı? 
Bulgulara dayanılarak bir sonuca varılmış ve öneriler geliştirilmiş mi? 

VI. KAYNAKLAR EVET HAYIR 

Literatür incelemesi yeterli mi? 
Tezde verilen kaynaklar güncel mi? 
Metin içinde doğru atıflar yapılmış mı? 

VII. DEĞERLENDİRMELER

konu başlıklı tezin kabul edilmesi/düzeltilmesi/reddedilmesi tarafımca uygun bulunmuştur.   

Açıklama: 
 Tez kişisel raporu, gerekli görüldüğünde jüri üyeleri tarafından doldurulabilir.
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