
  

 PEMDER YÜKSEK LİSANS/DOKTORA TEZİ DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ 

 

ÖLÇÜTLER 
DEĞERLENDİRME 

Zayıf/Orta (1-4) İyi (5-7) Çok İyi (8-10) PUAN 

Tezin Şekilsel 
Değerlendirmesi 

• Araştırma sorusu, amacı ve gerekçesi iyi 
tanımlanmamıştır ve konunun gelişimini iyi 
bir şekilde yansıtmamaktadır. 

• Özet, çalışmanın içeriğini yeterince 
yansıtmamaktadır. 

• Genel olarak yazım orta kalitededir, metnin 
organizasyonu ve daha açık ifade edilmesi 
için önemli iyileştirmeler gereklidir. 

• Araştırma sorusu, amacı ve gerekçesi 
açıkça tanımlanmış ve konunun gelişimini 
yansıtmaktadır 

• Özet, çalışmanın içeriğini yansıtmaktadır. 

• Genel olarak yazım kalitesi ortalamanın 
üzerindedir, çoğunlukla net ve mantıksal 
bir akışa sahiptir. Bazı iyileştirmeler 
gerekmektedir. 

• Araştırma sorusu, amacı ve gerekçesi 
mükemmel bir şekilde tanımlanmıştır ve 
konunun gelişimini çok iyi yansıtmaktadır.  

• Özet, çalışmanın içeriğini çok iyi bir şekilde 
vermektedir. 

• Genel olarak yazım kalitesi çok iyidir, açık, 
özlü, ikna edici ve mantıklı bir şekilde 
organize edilmiştir. 

 

Tezin Bilimsel 
Değerlendirmesi 

• Tezde, araştırma sorusu, tasarımı ya da 
sonuçlarına yönelik sıradan yaklaşımlar 
kullanılmıştır. 

• Kullanılan yöntemin bazı eksiklikleri vardır. 

• Veri kaynaklarının uygunluğu, güvenilirliği 
veya geçerliliği konusunda tereddütler vardır 

• Veri analizi geliştirilmeye muhtaçtır. 

• Sonuçlar iyi bir şekilde yorumlanmamıştır. 

• Araştırmada karşılaşılan güçlükler ve 
gelecekteki araştırmalara yönelik önerilere 
yer verilmemiştir. 

• Tezde, araştırma sorusu, tasarımı ya da 
sonuçlarına yönelik orta düzeyde yaratıcı 
yaklaşımlar kullanılmıştır.  

• Kullanılan yöntem, araştırma sorusunu ele 
almak için yeterlidir. 

• Veri kaynakları uygun, güvenilir ve 
geçerlidir, ancak eksiklikleri vardır. Başka 
verilerin dahil edilmesi tezi zenginleştirir. 

• Veri analizi, doğru yapılmıştır, ufak 
iyileştirmeler yapılabilir.  

• Sonuçların yorumlanması yeterlidir. 

• Araştırmada karşılaşılan güçlükler ve 
gelecekteki araştırmalara yönelik öneriler 
tam olarak tartışılmamıştır. 

• Tezde, araştırma sorusu, tasarımı ya da 
sonuçlarına yönelik yeni ve yaratıcı 
yaklaşımlar kullanılmıştır. 

• Kullanılan yöntem araştırma sorusunu ele 
almak için çok uygundur. 

• Veri kaynakları uygun, güvenilir, geçerli ve 
eksiksizdir. 

• Veri analizi doğru bir şekilde yapılmıştır. 

• Sonuçlar çok iyi yorumlanmıştır. 

• Araştırmada karşılaşılan güçlükler ve 
gelecekteki araştırmalara yönelik öneriler 
kapsamlı bir şekilde tartışılmıştır.  

 

Tezin 
Bilime/Alana 
Katkısının 
Değerlendirmesi 

• Tez, araştırma sorusu ve sonuçları 
bakımından uygundur, ancak sadece daha 
önce yapılan çalışmaların benzeri/devamı 
niteliğindedir. 

• Tezin yayına ya da başka ürüne dönüştürülme 
potansiyeli zayıftır. 

 

• Tezin araştırma sorusu ve sonuçları 
önemlidir, ancak Peyzaj Mimarlığı alanında 
gelecekteki araştırmaları yönlendirme 
potansiyeli sınırlıdır. 

• Tezin makale, bildiri gibi en az bir ürüne 
dönüşme potansiyeli bulunmaktadır. 

• Tezin araştırma sorusu ve sonuçları 
günceldir ve Peyzaj Mimarlığı alanında 
gelecekte yapılacak araştırmalara katkı 
potansiyeli yüksektir. 

• Tezin makale, bildiri gibi çok sayıda ürüne 
dönüşme potansiyeli bulunmaktadır. 

 

TOPLAM PUAN (Max. 30) 
 

 


