TEZ BİLGİSİ
ADI SOYADI
TEZİN ADI
TEZ KAPAĞI VE ÖZEL SAYFALAR
Tez adı büyük harflerle, 16 punto büyüklüğünde ve boşluğa göre ortalı, kelimeleri bölmeden yazılmış mı?
Tezi hazırlayanın adı normal yazı büyüklüğünde ve isimin baş harfi ile soyadının tamamı büyük harflerle yazılmış mı?
Yazılar ortalı mı?
Tez Başlığı Tez Önerisi ile aynı mı?
İçerik ve düzen kapakla aynı mı?
Danışman öğretim üyesinin adı-soyadı yazılı mı?
Tez araştırma fonu tarafından desteklenmiş ise, “Bu çalışma……………….. tarafından desteklenmiştir (Proje No:.........)” ibaresi varmı?
Kaynakça gösterilerek tezimden yararlanılabilir” ibaresi varmı?
KABUL VE ONAY SAYFASI
Onay Sayfası Uygun mu?
Etik Beyan var mı ?
Teşekkür Sayfası var mı?
Türkçe ve İngilizce Özet en fazla 300 kelime 1 sayfayı mı? Anahtar Kelimeler en az 3 en fazla 5 mi ?
Özet Başlığı ortalımı, başlıktan sonra 24 nk boşluk var mı?
Roma rakam ile i ve ii olarak numaralandırılmış mı?
Özet’ten önceki sayfalara numara olmamalı
DİZİNLER / İÇİNDEKİLER
Tüm dizin başlıkları büyük ve koyu (bold) harflerle sayfanın ilk satırına ortalı olarak yazılmış mı?
Dizin metni satır aralığı 1,5 dizinler arasında ise 12 nk boşluk bırakılmış mı?
Özetten başlayarak tez metninde yer alan tüm Bölüm ve Alt Bölüm Başlıkları, Kaynaklar ve Ekler, “İçindekiler” dizininde eksiksiz olarak gösterilmiş
mi?
İçindekiler dizini ekteki örneğe uygun olarak hazırlanmış mı?
Tüm dizinler (Simgeler ve kısaltmalar, Şekiller, Tablolar) kılavuza uygun olarak düzenlenip eklenmiş mi?
Kısaltmalar ve kullanılan simgeler “Simgeler ve Kısaltmalar” dizininde ayrıca harf sırasına göre verilmiş ve açıklanmış mı?
“EKLER”, sayfa numaraları dizinde gösterilmeden İçindekiler dizininin sonunda yer almış mı?
Özet, abstract, içindekiler, şekiller dizini, tablolar dizini, simgeler ve kısaltmalar dizini gibi tez ön sayfaları (i, ii, iii, iv, v ....) şeklinde küçük harf
Romen rakamları ile numaralandırılmış mı?
Giriş bölümü ile başlayan diğer sayfalar ise (1, 2, 3, 4, 5, .....) şeklinde numaralandırılmış mı?

Açıklama

TEZ İÇERİĞİNİN DÜZENLENMESİ
Kenar boşlukları kılavuza uygun mu (Sol,: 4cm, alt, üst, sağ: 2,5 cm)
Bölüm ve Alt Bölüm Başlıkları "Giriş”, “Genel Bilgiler”, “Gereç ve Yöntem”, “Bulgular”, “Tartışma”, “Sonuç ve Öneriler” şeklinde isimlendirilmiş
mi?
Özet, abstract, teşekkür, içindekiler, tüm dizinler, kaynaklar ve ana bölüm başlıkları sayfa başından başlamış mı ve başlıklarından sonra 24 nk boşluk
bırakılmış mı?
GİRİŞ” bölümü 2 sayfayı geçmeyecek şekilde düzenlenmiş mi?
Times New Roman yazı formatı kullanılmış mı?
Ana metin için 12 punto yazılmış mı?
Metin iki yana yaslanmış mı?
Satır aralığı 1,5; tablo, şekil açıklamaları ve dipnotlar için ise 1 tam satır aralığı kullanılmış mı?
Sayfa sonuna gelen başlık veya alt başlıklardan sonra en az iki satır yazı bulunuyor mu?
Paragraf başlangıcı için girinti kullanılmamalı
Ana bölümler yeni bir sayfada başlamış mı?
Alt bölüm başlıkları öncesinde 12 nk boşluk bırakılmış mı?
Başlıklardan sonra boşluk bırakılmamalı
Paragraf aralarında ise 12 nk boşluk bırakılmış mı?
Şekil, çizelge ve eşitliklerin yazımında bu öğelerden önce ve sonra 12 nk aralık bırakılmış mı?
Şekil ve şekil alt yazısı ile çizelge ve çizelge üst yazısı arasındaki aralık 6 nk bırakılmış mı?
Sayfa numaraları, sayfanın sağ alt kısmına yazılmış mı?
Birinci derece bölüm başlıkları yazımda kullanılan puntonun BÜYÜK HARF’leri ile yazılmış mı?
İkinci ve üçüncü derecede başlıklarda ise yalnızca her kelimenin ilk harfi büyük, diğerleri küçük harflerle yazılmış mı?
Tüm bölüm başlıkları KOYU olarak yazılmış mı?
Üçüncü dereceden daha ileri derecede alt bölüm başlıkları kullanılmamalı
Kaynaklara metin içinde yapılan atıflar şablonda belirtildiği gibi mi?
Tablo, şekil ve eşitlikler, her bölüm içinde kendi aralarında, birbirlerinden bağımsız olarak ayrı ayrı numaralandırılmış mı?
Tablo açıklamaları tablonun üstüne, şekil açıklamaları şeklin altına yazılmış mı ve 10 punto Times New Roman yazı formatı kullanılmış mı?
Kaynaklar kılavuza göre alfabetik sırayla yer almış mı?
Özgeçmiş şablona uygun şekilde düzenlenmelidir.

Açıklama

