
T.C. 

SAMSUN ÜNİVERSİTESİ  
TEZ BİREYSEL DEĞERLENDİRME FORMU  

ÖĞRENCİ BİLGİLERİ  

Adı Soyadı   

Numarası   

A.B.D./A.S.D.  

Bilim Dalı   

Tez Konusu   

TEZİN DEĞERLENDİRİLMESİ  

 

Tezin başlığı çalışma konusu ile uyumlu mudur?  

☐Evet Hayır 

Tezi oluşturan bölümler arasındaki geçişler mantıklı ve bilimsel düzende midir?  

☐Evet Hayır 

Tez, üslup ve dil bakımından kolaylıkla anlaşılabilir nitelikte midir?  

☐Evet ☐ Kısmen düzeltilmeli ☐ Yeniden yazılması gerekli 

Tez yazım kılavuzuna uygun olarak yazılmış mıdır?  

☐ Evet ☐ Hayır 

 

Tez çalışmasının konusu ve amacı yeterli bir şekilde açıklanmış mıdır?  

☐  Evet            Hayır 
Genel bilgiler tez konusu ile ilgili ve güncel midir? 

☐ Evet ☐ Hayır 

 

Tezde amaca yönelik uygun materyal ve yöntem belirlenerek açıklanmış mıdır?  

☐ Evet        ☐Hayır 
Elde edilen verilerin analiz yöntemleri açıklanmış mıdır? 

☐Evet ☐ Hayır 

 

Bulgular yeterli bir şekilde açıklanmış mıdır?  

☐  Evet             Hayır 
Bulgular amaca uygun olarak verilip, gerekli tartışma yapılmış mıdır? 

☐Evet ☐ Hayır 

 

Tezde sonuç ve öneriler yeterli açıklıkta yer almış mıdır?  

☐Evet ☐ Hayır 

Bu kısım sadece Doktora/Sanatta Yeterlik Öğrencileri için doldurulacaktır.  

 

Tez metninde hipoteze yer verilmiş midir?  

☐  Evet            Hayır 
Bu çalışma sonunda bilimsel araştırma yapma, bilgiye erişme, değerlendirme ve yorumlama yeteneği 

kazanılmış mıdır? 

☐ Evet            Hayır 
Bu tez aşağıda belirtilen niteliklerden hangisi/hangilerini sağlamaktadır? 

☐ Bilime yenilik getirmiştir. 

☐ Yeni bir bilimsel yöntem geliştirmiştir. 

☐ Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulamıştır. 
Diğer açıklamalar: 

 

 



T.C. 

SAMSUN ÜNİVERSİTESİ  

TEZ BİREYSEL DEĞERLENDİRME FORMU  

GENEL DEĞERLENDİRME  
(Elde edilen sonuçların gerek ülke, gerekse evrensel düzeyde bilime ve varsa uygulamaya katkısı değerlendirilir. 

Ayrıca, tezin yeterliliği ve savunmaya değer bulunup bulunmadığı gerekçeli olarak belirtilir ve varsa katkı sağlayacak 

önerilerde bulunulur)  
 

JÜRİ ÜYESİ 

(Unvanı, Adı Soyadı - İmzası) 

AÇIKLAMA: 

SAMSUN ÜNİVERSİTESİ  LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ 

MADDE 21 – (1) Bir dersin başarı notu; ara sınav veya yarıyıl içi çalışmalarından oluşan dönem içi not ortalamasının %40’ına, yarıyıl sonu sınav notunun 

% 60'ının ilavesiyle hesaplanır. 

(2) Bir dersteki başarı durumu, başarı notu ile belirlenir. Başarı notu harflerinin anlamları şunlardır: 

a) Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) notlarından birisini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. 

b) Bir dersten (FF) notunu alan öğrenci o dersten başarısız sayılır. 

(3) Başarı notu harfleri dışında kullanılan diğer harflerin anlamları şunlardır: 

a) E: Proje, tez çalışması, bitirme tasarım projesi/bitirme ödevi, seminer ve benzeri çalışmalarda, çalışmasını öğretim üyesi tarafından belirlenen sürede 

bitiremeyen öğrenciye verilir. Belirlenen sürede çalışmasını tamamlayamayan öğrenciye FF notu verilir 

(4) Bir öğrenciye, bilimsel hazırlık ve lisansüstü programda aldığı her ders için dersi yürüten öğretim elemanı tarafından 100 tam puan üzerinden aşağıda 

karşılığı belirtilen başarı notlarından birisi verilir. 


