
                                                                                                                                      

TEZ KONTROL BEYAN FORMU 

Tez başlığı tez öneri formunda belirtilen başlıkla aynıdır.  

Dış kapak sayfasında tez yazım kurallarına uygun bir şekilde kurum bilgileri, program adı, tez başlığı, 

öğrenci ve danışman ismi ve yıl bilgileri bulunmaktadır. 

 

İç kapak sayfasında tez yazım kurallarına uygun bir şekilde kurum bilgileri, program adı, tez başlığı, 

öğrenci ve danışman ismi ve yıl bilgileri ile Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Birimi veya başka bir 

kuruluşça desteklenmiş ise proje numarası bulunmaktadır. 

 

“Kabul Onay” sayfası tez yazım kılavuzuna uygun olarak hazırlanmış ve imzalatılmıştır.  
Tezde Kabul ve Onay, Teşekkür, İçindekiler, Simgeler ve Kısaltmalar Dizini, Şekiller Dizini, Resimler 

Dizini, Tablolar Dizini, Özet, Abstract, Giriş, Materyal ve Yöntem, Bulgular, Tartışma, Sonuç ve 

Öneriler, Kaynaklar, Bilimsel Etik Beyanı (var ise), Öz Geçmiş, Ekler bölümleri vardır. 

 

 

Dizinler kılavuzda belirtildiği gibi sıralanmıştır.  

Sayfa numaraları tez yazım kılavuzuna uygun şekilde yapılmıştır.  

Sayfa düzeni kılavuzda belirtildiği şekilde yapılmıştır.  

Özet ve Abstract metni 1 sayfayı, anahtar kelimeler 5 kelimeyi geçmemiştir.  

Yazı tipi, punto, satır araları tez yazım kılavuzuna uygun olarak yapılmıştır.  

Sayfa kenar boşlukları ve sayfa numaraları kılavuzdaki formatına göre yapılmıştır.  

Paragraf boşlukları ve metin satır aralığı kılavuzdaki formata göre yapılmıştır.  
Kaynaklar tez yazım kılavuzuna ve yayın etiği bakımından alıntı yapma kurallarına uygun olarak 

yazılmıştır.  

Metin içinde atıfta bulunulan kaynak, kaynaklar dizininde yer almaktadır ve kaynakların tamamına da 

metin içinde atıf yapılmıştır.  

Etik kurul onayı gerekli ise teze eklenmiştir.  

Anket formları kullanıldı ise, bu formlar teze eklenmiştir.  

Resimler, şekiller ve tablolar dizini ve sıralaması doğrudur.  
Resimler, şekiller ve tabloların hazırlanması, açıklamaları ve numaralandırmaları kılavuzdaki formata 

göre yapıldı ve etik kurallara dikkat edilerek kullanılmıştır.  

Ekler kılavuzda belirtildiği şekilde verilmiştir.  

Bilimsel Etik Beyan sayfası (var ise)tez yazarı tarafından imzalanmıştır.  

Tez yazarının Öz Geçmişi, tez yazım formatına uygun olarak hazırlanmış ve teze eklenmiştir.  

Tezin son kontrolü danışman tarafından yapılmış ve onaylanmıştır.  

ORCID numarası alınmıştır.  
Tez içeriğinde (Öz Geçmişinde) kişisel veriler(ıslak imza ve tez yazarına ait TC kimlik no, 
Doğum yeri-tarihi, Email, Telefon, Adres, Fotoğraf, Orcid Numarası) yer almamaktadır. 

 

 

  Öğrencinin                                                                                                           Danışmanın 

Adı ve Soyadı                                                                                                        Adı ve Soyadı 

 

Not:  

1-Tez savunmasında başarılı olan ve gerekli düzeltmeler yapılmış öğrenciler için form doldurulacaktır. 

2- Form doldurulduktan sonra, öğrenci ve danışman öğretim üyesi tarafından imzalanarak 1 Adet Tez ile 

birlikte Enstitü Müdürlüğüne teslim edilecektir. 

 


