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ÖĞRENCİ BİLGİLERİ   

Adı, Soyadı Numarası  :

Anabilim Dalı/Anasanat Dalı : 

Tez/Dönem Projesi Danışmanı  : 

Tez/Dönem Projesi Başlığı : 

KONTROL LİSTESİ EVET HAYIR 

 YAZIM ŞEKLİ 

 Yazı fontu (Times New Roman), punto, satır aralıkları, paragraf girintisi, başlık-kenar ölçüsü ve düzeni tez yazım

rehberine göre hazırlanmıştır.

 Sayfa marjinleri (kenar boşlukları vs.) tezin kapakları, önsöz, içindekiler, listelemeler, kaynaklar, özgeçmiş ve ana

bölüm başlıkları, metin yazımı Tez Yazım Rehberinde verildiği şekilde ayarlanmıştır.

 Paragraf başı satırlarını sekme (tab) tuşunu kullanarak 1.25 cm satır başı (girintili) yapılmıştır. Sayfa numaraları;

parantez, çizgi vb. işaretler kullanılmadan sayfa sonuna ortalanarak eklenmiştir.

 Tezin giriş bölümünden önceki sayfa numaralarında, Romen rakamları (i, ii, iii, iv, v…) kullanılmıştır. “Giriş”

bölümünden başlayarak “Özgeçmiş” kısmının sonuna kadar, hiçbir sayfa atlanmadan birbirini izleyecek biçimde 1, 2,

3, 4, … rakamları ile 12 punto ile numaralandırılmıştır.

TEZ İÇERİĞİ HAKKINDA aşağıdaki belirtilen şekilde sıralanmıştır ve gerekli eklemeler yapılmıştır. 

 DIŞ KAPAK (Tez yazım rehberine göre kenar ve logo ölçüleri hazırlanmıştır)

 CİLT (Cilt bezi tez yazım rehberindeki renge göre hazırlanmış ve baskı okunaklıdır) (Spiralli tez için

 bu madde dikkate alınmayacaktır.)

 İÇ KAPAK (Logolu ve tez yazım rehberine göre kenar ölçüleri hazırlanmıştır)

 İNTİHAL RAPORU (Raporun ilk sayfası danışmanın ıslak imzası ile eklenmiştir)

 TEZ ETİK BEYANI (Öğrenci tarafından ıslak imzalanmıştır)

 ÖNSÖZ (Varsa proje desteği veren kurum belirtilmelidir)

 İÇİNDEKİLER (Sayfa kenar ölçülerine uygun, içeriği eksiksiz şekilde hazırlanmıştır)

 KISALTMALAR (Kısaltma varsa eklenmiştir)

 SEMBOLLER (Sembol varsa eklenmiştir)

 TABLO LİSTESİ (Çizelge varsa eklenmiştir)

 ŞEKİL LİSTESİ (Şekil varsa eklenmiştir)

 ÖZET (200 kelimeden az olmama kaydıyla en fazla 300 kelimedir ve anahtar kelimeler eklenmiştir)

 ABSTRACT (200 kelimeden az olmama kaydıyla en fazla 400 kelimedir ve anahtar kelimeler eklenmiştir)

 GİRİŞ

 LİTERATÜR TARAMASI veya GENEL BİLGİLER

 GEREÇ VE YÖNTEM

 BULGULAR

 TARTIŞMA

 SONUÇLAR

 ÖNERİLER

 KAYNAKLAR (Kaynaklar alfabetik soyadı sırasına göre yazılmıştır)

 EKLER; ONAM FORMU, KURUM İZİNLERİ ve ETİK KURUL ONAY FORMU (Gerekliyse eklenmiştir)

 ÖZGEÇMİŞ

Tezin tamamı Haliç Üniversitesi Dönem Projesi/ Tez Yazım Rehberine uygun olarak 

hazırlanmıştır. Yukarıda yazılı hususlar tarafımdan kontrol edilmiş ve herhangi bir eksiklik 

saptanmamıştır. 

Öğrencinin Adı Soyadı 

Tarih İmza 

…./…./…… 

Yukarıda bilgileri yer alan tez çalışması, kontrol listesine göre biçim yönünden incelenmiştir. 

Tezin teslim alınması uygundur.  

Kontrol Eden Enstitü Personeli 

Adı Soyadı 

Tarih İmza 

…./…./…… 

Haliç Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 

TEZ/DÖNEM PROJESİ YAZIM FORMATI UYGUNLUK FORMU 


