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Öğrenci Bilgileri/Student Information 

Açık İsim/Full Name               
Öğrenci No./Student No.       

Enstitü /Graduate School 
Eğitim Bilimleri/Educational Sciences     Fen Bilimleri/Applied Sciences      
 Sağlık Bilimleri/Health Sciences              Sosyal Bilimler/Social Sciences 

Anabilim Dalı/Field of Study       
Program/Programme       
Tezin Seviyesi/Level of Study       Yüksek Lisans/Master                         Doktora/PhD   

Tez Bilgileri/Thesis Information 

Danışman/Supervisor       

Tezin Başlığı/Title of the Thesis 
  

     
Sunulan tezin aşağıdaki kriterleri sağlayıp sağlamadığını belirtiniz. Eklemek istediğiniz yorumlarınızı aşağida sunulan bölüme ekleyiniz.  
Please indicate whether the thesis has satisfied the following criteria. Please provide any further comments in the space provided below. 

İçerik/Content Değerlendirme/Evaluation  

Çalışmanın başlığı tezin odağını uygun şekilde yansıtıyor mu? 
Does the title of the study appropriately reflect the focus? 

       Evet/Yes          Düzeltilmeli/Needs amendments 

İlgili kuramlarla ilişkili savlar tezin tamamında mevcut mudur? 
Are arguments related to relevant theories included throughout the thesis? 

       Evet/Yes          Düzeltilmeli/Needs amendments 

Çalışmanın arka planıyla ilgili genic bir özet sunulmuş mudur? Çalışmanın odağıyla 
çalışmanın gerçekleştirildiği ortam arasında bir ilişki kurulmuş mudur? 
Is a comprehensive summary of the background of the study given? Has the 
relationship between the focus of the study and the context of the study been 
clarified? 

       Evet/Yes          Düzeltilmeli/Needs amendments 

Çalışmanın önemi açıkça belirtilmiş midir? 
Is the significance of the study clearly explained? 

       Evet/Yes          Düzeltilmeli/Needs amendments 

Çalışılacak olan problem durumu açıkça belirtilmiş midir? 
Is the problem to be studied clearly stated? 

       Evet/Yes          Düzeltilmeli/Needs amendments 

Çalışmanın amaçları açıkça belirtilmiş midir? Araştırma soruları ‘iyi araştırma 
soruları’ kriterlerini (araştırılabilir olma, etik olma, alanla ilgili olma ve alana katkı 
sağlama gibi) sağlıyor mu? 
Are the aims of the study clearly stated? Do the research questions satisfy the 
criteria set for good research questions (i.e. researchable, ethical, field related 
and contributing to the field)? 

       Evet/Yes          Düzeltilmeli/Needs amendments 

Araştırmanın sınırlılıları tartışıldı mu? 
Are the limitations of the study discussed? 

       Evet/Yes          Düzeltilmeli/Needs amendments 

Anahtar kelimeler/terimler için tanımlar sunuldu mu? Eğer sunulmuşsa, hem 
kaynaklara dayanarak, hem de işlevsel tanımlara yer verildi mi? 
Are definitions for key terms provided? If so, are they defined both using 
references and operationally? 

       Evet/Yes          Düzeltilmeli/Needs amendments 

İlgili alanyazın yeterli şekilde taranıp özetlendi mi? Alıntılar ilgili ve güncel mi? 
Is the relevant literature adequately summarised? Are the cited studies relevant 
and up to date? 

       Evet/Yes          Düzeltilmeli/Needs amendments 

Seçilen araştırma deseni araştırmanın amacına uygun mu? 
Is the selected design appropriate for the aims of the study?  

       Evet/Yes          Düzeltilmeli/Needs amendments 

Veri toplama yöntemleri araştırmanın amacına uygun olarak seçildi mi? Bu 
seçim(ler)in sebepleri sunuldu mu?  
Was the selection of data collection methods done according to the aims of the 
study? Was this selection rationalised? 

       Evet/Yes          Düzeltilmeli/Needs amendments 

Katılımcıların seçimi araştırmanın amaçlarına uygun şekilde yapıldı mı? Bu 
seçim(ler)in sebepleri sunuldu mu?  
Was the selection of participants done according to the aims of the study? Was 
this selection rationalised? 

       Evet/Yes          Düzeltilmeli/Needs amendments 

Seçilen veri toplama yöntemleri araştırmanın odağına uygun mudur? Bu 
seçim(ler)in sebepleri sunuldu mu?  
Was the selection of the data collection methods appropriate for the focus of the 
study? Was this selection rationalised? 

       Evet/Yes          Düzeltilmeli/Needs amendments 
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Veri çözümleme yöntemleri doğru şekilde ve araştırmanın amaçlarına uygun 
olarak kullanıldı mı? 
Was the analysis of the data carried out properly and in accordance with the aims 
and the design of the study?  

       Evet/Yes          Düzeltilmeli/Needs amendments 

Sunulan bulgular/sonuçlar araştırma sorularını cevaplıyor mu? 
Do the presented findings/results answer the research questions? 

       Evet/Yes          Düzeltilmeli/Needs amendments 

Bulguları sunmakta kullanılan tablolar ve şekiller uygun şekilde kullanıldı mı? 
Are tables and figures used appropriately to represent the findings (where 
applicable)? 

       Evet/Yes          Düzeltilmeli/Needs amendments 

Sonuçlar bulgulara dayanarak mı sunulmuştur? 
Are the conclusions drawn based on the findings of the study?  

       Evet/Yes          Düzeltilmeli/Needs amendments 

Uygun tavsiyeler ve öneriler sunulmuş mudur? 
Are the recommendations and suggestions provided appropriately? 

       Evet/Yes          Düzeltilmeli/Needs amendments 

Sonuçlara dayanarak sunulan öneriler/tavsiyeler uygulanabilir mi? 
Are the feasible recommendations/suggestions made based on the conclusions? 

       Evet/Yes          Düzeltilmeli/Needs amendments 

Araştırmanın odağına uygun şekilde gerekli olan bilimsel araştırma etik 
prensiplerine sadık kalındı mı ve bu konular tezin içerisinde tartışıldı mı?    
Has the student complied with the ethical principles of scientific research relevant 
to their focus and has he/she discussed these issues in the thesis? 

       Evet/Yes          Düzeltilmeli/Needs amendments 

 

Alıntılar ve Şekil/Referencing & Style Değerlendirme/Evaluation 

Tezin tamamında güncel kaynaklar kullanıldı mı? 
Are up-to-date references used throughout the thesis? 

       Evet/Yes          Düzeltilmeli/Needs amendments 

Metin içerisinde kullanılan tüm kaynaklar kaynakçada da mevcut mudur? 
Are all of the references included in the text also listed in the references? 

       Evet/Yes          Düzeltilmeli/Needs amendments 

Alıntılar güvenilir kaynaklardan mı yapılmıştır? 
Do citations come from reliable sources? 

       Evet/Yes          Düzeltilmeli/Needs amendments 

Tezde sunulan savları desteklemek için ilgili kaynaklar kullanılmış mıdır? 
Are relevant references used to support claims made in the thesis? 

       Evet/Yes          Düzeltilmeli/Needs amendments 

Metin içinde yapılan alıntılar APA’ya (6th ed.) uygun şekilde yapılmış mıdır? 
Were the in-text citations properly referenced according to the APA (6th edition) 
style? 

       Evet/Yes          Düzeltilmeli/Needs amendments 

Öğrenci tezin tümünü APA’nın (6th ed.) akademik araştırma raporu taslağına 
uygun şekilde hazılamış mıdır (başlıklar, sayfa numaralandırma, kenar boşluklar, 
yazım şekli ve büyüklüğü, vb.)? 
 Has the student followed APA (6th edition) style academic research paper 
template when formatting the thesis (i.e. headings and seriation, pagination, 
margins, font sizes and types, and so on)? 

       Evet/Yes          Düzeltilmeli/Needs amendments 

Kaynakça APA’ya (6th ed.) uygun olarak şekillendirilmiş midir? 
Is the list of references properly formatted according to the APA (6th edition) 
style? 

       Evet/Yes          Düzeltilmeli/Needs amendments 

 

Orjinallik/Originality Değerlendirme/Evaluation 

Tez öğrencinin kendi orjinal çalışması mıdır? 
Does the thesis present original work done by the student?  

       Evet/Yes          Düzeltilmeli/Needs amendments 

Tez alanda varolan bilgilere katkıda bulunuyor mu? 
Does the thesis contribute to the existing knowledge in the field? 

       Evet/Yes          Düzeltilmeli/Needs amendments 

Benzerlik raporu tezin eklerinde mevcut mudur? 
Is the originality report included in the appendices? 

       Evet/Yes          Düzeltilmeli/Needs amendments 

 

Dil/Language Değerlendirme/Evaluation 

Öğrenci APA’nın yayım el kitabında anlatılan akademik dili kullanmış mıdır? 
Has the student used academic language as described in APA style’s publication 
manual? 

       Evet/Yes          Düzeltilmeli/Needs amendments 

Öğrenci dilbilgisi yapılarını doğru kullanmış mıdır? 
Has the student used correct grammatical structures? 

       Evet/Yes          Düzeltilmeli/Needs amendments 

Öğrenci araştırmanın odağına uygun olarak farklı kelime dağarcığından 
yararlanmış mıdır?  
Has the student used a variety of vocabulary items relevant to the focus of the 
study? 

       Evet/Yes          Düzeltilmeli/Needs amendments 

Yazım hataları, noktalama ve büyük/küçük harf kullanımı ile ilgili sorunlar var 
mıdır? 
Are there issues related to spelling, punctuation and capitalisation? 

       Hayır/No        Düzeltilmeli/Needs amendments 
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Düzen/Organisation Değerlendirme/Evaluation 

Öğrenci gerekli/uygun yerlerde alt başlıklar kullamış mıdır? 
Has the student used sub-sections where appropriate/needed? 

       Evet/Yes          Düzeltilmeli/Needs amendments 

Tez tutarlılık sergiliyor mu? Fikirler biribirini takip ediyor mu? 
Does the thesis have coherence? Do ideas follow one another? 

       Evet/Yes          Düzeltilmeli/Needs amendments 

Tezde bütünlük mevcut mudur? 
Is the thesis cohesive? 

       Evet/Yes          Düzeltilmeli/Needs amendments 

Paragraflar uygun şekilde kullanılmış mıdır? 
Are paragraphs used appropriately? 

       Evet/Yes          Düzeltilmeli/Needs amendments 

Tezin bölümleri ve alt bölümleri uygun ve açık şekilde belirtilmiş midir? 
Are the chapters and subsections of the thesis clearly marked? 

       Evet/Yes          Düzeltilmeli/Needs amendments 

 

Lütfen yorumlarınızı aşağıdaki boşluğa ekleyiniz. 
Please provide further comments below. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Karar/Decision 
Sunulan tezi dikkatlice okudum ve değerlendirdim. YDÜ Yüksek Lisans Program Yönetmeliği ve Sosyal 
Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Klavuzu’na dayanarak, bu tez: 

I have carefully read and evaluated this thesis. According to the NEU Graduate Programme 
Regulations and Graduate School of Social Sciences Thesis Writing Guidelines,  I believe that this 
thesis: 

     kalite ve standardlara uygundur/is up to the required quality and standards.  

     verilecek olan bir süre çerçevesinde düzeltilmesi gerekmektedir/needs amendments in a given 
period of time.  

     kabul edilemez/cannot be accepted. 

Jüri Üyesi/Jury Member: 

Açık İsim/Full Name:       

Anabilim Daklı/Field:       

 

Üniversite ve Fakülte/ 

University and Faculty  

      

Tarih/Date:   İmza/Signature: 

 Bu formun elektronik kopyası formu dolduran jüri üyesi tarafından ilgili Anabilim Dalı başkanına gönderilmelidir/A soft copy of this form should be 
sent to the jury members via e-mail by the Head of the relevant graduate programme.  

 Form jüri üyesi tarafından dolduruldıktan sonra, çıktı alınarak mühürlü zarfa konulmalı ve Anabilim Dalı başkanına iletilmelidir/After completing the 
form, the jury members sign and put the form in a sealed envelope and submit it to the Head of the graduate programme.  

 Tez savunma toplantısından sonra tüm formlar Sosyal Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’ne tez savunma tutanağı ile birlikte Anabilim Dalı Başkanı 
tarafından gönderilmelidir/Following the thesis defence, these forms are submitted to the Director of the Graduate School of Social Sciences, 
together with the Examination Meeting Minutes. 


