
Tez Teslim Kontrol Formu  

 

S. 

NU. 

KONU 

BAŞLIĞI 
İNCELENEN KONU EVET HAYIR 

1 Dış Kapak 

Tüm bilgiler büyük harflerle ve kılavuzda belirtilen  

puntolarla yazılmış mı? 
  

Bilgilerin arasında uygun aralık var mı?   

Kapağın sırtı uygun sıra ve şekilde yazılmış mı?   

Tezin kabul edildikten sonra Enstitüye son teslim edilen  

hali karton ciltli mi? 
  

2 
Kâğıt ve Basım 

Özellikleri  

Yazılar A4 beyaz kâğıda ve kâğıdın tek yüzüne basılı mı?   

Lazer veya mürekkep püskürtmeli yazıcıdan çıktı alınmış mı?   

Herhangi bir sayfada sonradan elle vb. şekilde yapılan 

düzeltme, silinti veya kazıntı var mı?  

(İlerlemek için bu sorunun cevabı HAYIR olmalı) 

  

3 İç Kapak İç Kapak ile dış kapak aynı mı?   

4 Onay Sayfası Kılavuzda belirtilen formata uygun mu?   

5 
Ön Kısım 

Sayfaları  

Kılavuzda belirtilen biçim ve yazım kurallarına  

uygun hazırlanmış mı? 
  

6 
İçindekiler 

Sayfası 
Kılavuzda belirtilen formata uygun mu?   

7 Tablolar Listesi Kılavuzda belirtilen formata uygun mu?   

8 Şekiller Listesi Kılavuzda belirtilen formata uygun mu?   

9 
Kısaltmalar 

Listesi 
Kılavuzda belirtilen formata uygun mu?   

10 Sayfa Düzeni 

Sayfanın sol kenarından 4 cm, diğer kenarlarından 2,5 cm 

boşluk bırakılmış mı? Dipnotlar, varsa, bu sınırlar içinde mi?  
  

Bu kılavuzda belirtilen başlıklar ve özel durumlar dışında 

metin iki yana yaslı olarak, 1,5 aralıkla ve paragrafın  

ilk satırı girintisiz hazırlanmış mı? 

  

Tezin tüm kısımlarında her bölüm (ve tez metnindeki  

birinci derece başlıklar, yani bölümler) yeni bir sayfadan 

başlamış mı? 

  

11 Harf Ölçüleri 

Times New Roman 12 punto veya Arial 11 punto  

ile yazılmış mı? 
  

Dipnotlarda Times New Roman 10 punto veya  

Arial 9 punto kullanılmış mı? 
  

  



12 Metin Kısmı 

Bölüm başlıkları (birinci derece başlıklar) ve alt başlıklar 

numaralandırılmış mı?  
  

Başlıklar, kılavuzda belirtilen şekilde (bölüm/birinci  

derece başlıkları koyu/kalın ve büyük harflerle, alt dereceli 

başlıklar koyu/kalın ve yalnızca baş harfleri büyük olarak) 

yazılmış mı? 

  

Metin içindeki Tablolar, Şekiller ve Denklemler  

hazırlanırken, numaralandırılırken ve kaynakları gösterilirken 

bu kılavuzda belirtilen ilkelere uygun hareket edilmiş mi? 

  

Anlatım biçimi (özgünlük raporu, etik beyanı, ithaf, teşekkür 

ve önsöz bölümleri ile, gerektiğinde, dipnotlar dışında)  

üçüncü şahıs ağzından yapılmış mı? 

  

13 

Kaynak 

Göstermede 

Belirlenen 

Kurallara 

Uygunluk 

İlgili bilim dalı için kılavuzda belirtilen formata (dipnot 

yoluyla veya metin içi parantez yoluyla kaynak gösterme 

biçimlerine) uygun mu? 

  

14 Kaynakça 

İlgili bilim dalı için kılavuzda belirtilen formata (dipnot 

yoluyla veya metin içi parantez yoluyla kaynak gösterme 

biçimlerine) uygun mu? 

  

15 Ekler 
Eklerin numaralandırılması ve ek numaralarının yazılışı 

kılavuzun ilkelerine uygun mu? 
  

16 
Tezlerin 

Derlenme Sırası  

1. Dış Kapak 

2. İç Kapak 

3. Tez Onay Sayfası 

4. Özgünlük Raporu 

5. Etik Beyanı 

6. İthaf (varsa)  

7. Teşekkür ve Önsöz 

8. İçindekiler 

9. Tablo Listesi (varsa) 

10. Şekil Listesi (varsa)  

11. Sembol Listesi (varsa) 

12. Kısaltmalar  

13. Türkçe Öz 

14. İngilizce Öz (Abstract) 

15. Giriş 

16. Bölümler 

17. Sonuç 

18. Kaynakça 

19. Ekler (varsa) 

20. Özgeçmiş 

  

 

 


