
Tez Kontrol Listesi 

 Evet  Hayır  
Tezin Başlığı TEZ ÖNERİ formu ve ETİK RAPOR ile aynı mı?    
Metin A4 (21x29.7 cm) boyutunda 70-100 g birinci hamur beyaz kâğıda 
hazırlandı mı? 

  

Her sayfanın solunda 4 cm, sağında 2.5 cm, üstünde ve altında 3 cm 
boşluk bırakıldı mı? 

  

Çıktılar kaliteli çıktı veren bir bilgisayar kullanılarak, kâğıdın çift yüzüne 
alındı mı?  

  

Yazı karakteri olarak Times New Roman kullanıldı mı?    
Tez başlığı ve ana başlıklar 14 punto, diğer yazılar 12, gerektiğinde 9-10 
punto yazıldı mı?  

  

Noktalama işaretlerinden sonra bir karakter ara verildi mi?    
Satır aralığı ve paragraf aralığı standartlarına uyuldu mu?    
Ana ve ara başlıklar uygun puntoda ve özelliklerde yazıldı mı?    
Kısaltma ve simgeler uygun şekilde yapıldı mı?    
Şekil, resim ve tablolar listesi uygun şekilde hazırlandı mı?    
Varsa, alıntılar uygun şekilde yazıldı mı?    
Varsa, dipnotlar uygun şekilde yazıldı mı?    
Sayfa numaralandırmaları uygun şekilde yapıldı mı?    
Türkçe özet tezin içeriğini yansıtıyor mu?    
Türkçe özetin kelime sayısı açısından uygun uzunlukta mı?    
Türkçe özete önerilen şekilde anahtar kelimeler konuldu mu?    
İngilizce özete tezin başlığı konuldu mu?    
Türkçe ve İngilizce özet birbiri ile uyumlu mu?    
İngilizce özetin kelime sayısı açısından uygun uzunlukta mı?    
İngilizce özete anahtar kelimeler konuldu mu?    
Şekil, resim ve tablolar uygun ölçülerde hazırlandı mı?    
Şekil, resim ve tabloların üst, alt başlık ve açıklamaları uygun şekilde 
yazıldı mı?  

  

Tez dış kapağına 2x2 cm ölçülerinde üniversitenin amblemi yerleştirildi 
mi?  

  

Kapakta yalnız tez başlığı 14 punto ve koyu renk, diğer yazılar 12 punto 
ile yazıldı mı?  

  

Kaynaklar metin içinde doğru şekilde kullanıldı mı?    
Tez sonunda kaynaklar listesi uygun şekilde yazıldı mı? Tezde kullanılan 
bütün kaynaklar elde mi?  

  

Tezin önceden alınmış ETİK raporu özgeçmiş formatından önceki 
sayfaya yerleştirildi mi?  

  

Ekler uygun başlıklarla, tezdeki sunuş sırasına göre, ayrı sayfalardan 
başlamak üzere verildi mi?  

  

Beyan uygun formatta yazıldı mı? Onay formundan sonraki sayfaya 
eklendi mi?  

  

Özgeçmiş uygun formatta yazıldı mı? Tezin en sonuna eklendi mi?    
Tez onay formu eklendi mi? (Savunma sınavı sonrasında)    
Tez uygun şekilde ciltlendi mi? (Savunma sınavı sonrasında)   

 


