T.C.
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
JÜRİ ÜYESİ TEZ İNCELEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU
Öğrencinin Adı Soyadı ve Numarası:
Anabilim Dalı:
Program Adı:
Program Düzey: □ Yüksek Lisans
□ Doktora
Tez Danışmanı Unvan Adı Soyadı:
İkinci Tez Danışmanı Unvan Adı Soyadı:
Sınavın Yapıldığı Yer:
Sınavın Yapıldığı Tarih ve Saat: …../…./…….. Saat: …….:…….
Sınava Kaçıncı Girişi: □ Birinci
Tez Başlığı:

□ İkinci

DEĞERLENDİRME SORULARI
TEZ BAŞLIĞI

Evet

Kısmen

Hayır

Tez başlığı içeriğini yeterince kapsıyor mu?
Standart bilimsel kısaltmalar dışında kelime kısaltmaları yapmaktan kaçınılmış
mı?

ÖZET
Yazar adı, danışman adı, tez başlığı, anabilim dalı yazılmış mı?
Amaç, gereç- yöntem, bulgular ve sonucu kapsayacak şekilde yazılmış mı?
Özet en fazla 250 kelime ile sınırlandırılmış mı?
Özetin sonunda uygun anahtar kelimeler verilmiş mi?
Tez projesi İBAPKO ya da TÜBİTAK vb. kurumlarca desteklenmişse
belirtilmiş mi?

İNGİLİZCE ÖZET
Yazar adı, danışman adı, İngilizce tez başlığı, İngilizce anabilim dalı yazılmış
mı?
Tez başlığı Türkçe başlık ile uyumlu mu?
Türkçe özet ile uyumlu mu? 250 kelime ile sınırlandırılmış mı?
Türkçe anahtar kelimeler ile uyumlu İngilizce anahtar kelimeler verilmiş mi?

GİRİŞ VE AMAÇ
Giriş çalışmanın yapılma gerekçesini ortaya koyuyor mu?
Çalışmanın konusu orijinal ve önemli mi?
Yeterli sayıda kaynakla desteklenmiş mi?
Çalışmanın amacı açıkça ayrıntılı yazılmış mı?
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GENEL BİLGİLER
Tez konusu ile uyumlu ve sınırlı mı?

Evet

Kısmen

Hayır

Bilgi içeriği ve kapsamı yeterli mi?
Araştırmanın önemi ve gereksinimine ilişkin açıklama yapılmış mı?
Yapılmış çalışmalarla desteklenmiş mi?
İçindekiler, tablolar, şekiller, simgeler/kısaltmalar… gibi listeler doğru
düzenlenmiş mi?
Kolayca anlaşılabilecek sade ve akıcı bir dille yazılmış mı?
Yazım ve dilbilgisi, Türkçe kurallarına uygun mu?
Genel bilgilerin; bulgular, tartışma ve sonuçların toplamından daha kısa
olmasına uyulmuş mu?
GEREÇ VE YÖNTEM
Çalışmanın yapıldığı yer belirtilmiş mi?
Veri/ materyalin toplandığı zaman belirtilmiş mi?
Yöntem/ yöntemler eksiksiz olarak verilmiş mi?
Kullanılan yöntemlere ilişkin kaynak belirtilmiş mi? Gerekiyorsa izin
alınmış mı?
Kullanılan istatistik yöntemler ayrıntılı bir şekilde belirtilmiş mi?
Araştırma soruları belirtilmiş mi?
BULGULAR
Bulgularda, anlamlı Tablo ve Şekillere (Resim, grafik vb.) yer verilmiş
mi?
Bulgular sistematik biçimde başlıklandırılarak aktarılmış mı?
Tablo, başlık ve içerikleri açık anlaşılır ve yazım kurallarına uygun
düzenlenmiş mi?
Tablo başlıkları ve şekil alt yazıları içerikleri ile uyumlu mu?
Bulgularda kaynak bilgi verilmekten kaçınılmış mı?
TARTIŞMA
Bulgular ilgili kaynaklarla ve yeterli sayıda kaynakla tartışılmış mı?
Tartışma bulguların sistematiğine uygun mu?
Amaç doğrultusunda bulgulara dayanarak sonuçlar açıklanmış mı?
Öneriler, sonuçlar doğrultusunda verilmiş mi?
Araştırma sınırlılıkları ve güçlü yönleri belirtilmiş mi?
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KAYNAKLAR
Tez konusuna uygun ve güncel kaynaklar tercih edilmiş mi?

Evet

Kısmen

Hayır

Metin içerisinde kullanılmasına rağmen kaynaklar listesinde olmayan
kaynak var mı?
Kaynaklar listesinde olmasına rağmen metin içerisinde kullanılmamış
kaynak var mı?
Kaynakların metin içinde kullanımı ve kaynak listesi düzenlemesi tez
yazım kurallarına uygun mu?
ETİK İNCELEME
Etik kurul onayı alınmış mı?
Veri/materyal toplama ve deneylerin yapılışı Etik Kurul onayından sonra
yapılmış mı?
Çalışma sırasında Etik Kurul kurallarına uyulmuş mu?
Genel etik kurallara uyulmuş mu?
Gerekliyse kurum izinleri alınmış mı?
SONUÇ
Aday bu çalışmayla bilimsel araştırma yapma, bilgiye erişme, bilgiyi
değerlendirme, bilgiyi yorumlama yeteneği 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?
NOT: EK-1: Yazılı Gerekçeler (Tezin reddi öneriliyorsa ret gerekçeleri Ek-1’de yer alan sayfaya açıkça
yazılmalı ve imzalanmalıdır. Düzeltme öneriliyorsa yine “Yazılı Gerekçeler” bölümüne yapılan hatalar ve
eksiklikler açıkça yazılmalı ve Ek-1’de bulunan sayfaya eksiklikler metin içerisinde geçtikleri yerlere göre
belirtilmeli ve bu sayfa imzalanmalıdır).
Yukarıda yapmış olduğum değerlendirmeler sonrasında Yüksek Lisans/ Doktora
Tezinin KABULÜNÜN / DÜZELTİLMESİNİN / RET EDİLMESİNİN uygun olacağı
görüşündeyim.

Jüri Üyesi
(Unvanı-Adı Soyadı)
……………Üniversitesi,…………Fakültesi
…………....Anabilim Dalı

Tarih: . . /. . /201.

İmza

Telefon:
E-mail:
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EK-1: Yazılı Gerekçeler

Jüri Üyesi
(Unvanı-Adı Soyadı)
……………Üniversitesi,…………Fakültesi
…………....Anabilim Dalı

Tarih: . . /. . /201.

İmza

Telefon:
E-mail:
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