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ÖĞRENCİ BİLGİLERİ

Adı Soyadı                                   : ………………………………………………………

Öğrenci No                                  : ………………………………………………………

Anabilim Dalı                              : ………………………………………………………

Danışmanı                                   : ………………………………………………………

TEZ BİLGİLERİ

Tez Başlığı                                 :…………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………

Tez Türü (YL/DR)                     : …………………………………………………………..

Sayfa sayısı                                 : …………………………………………………………..

Ekler (varsa) ilave edilmiş mi?   : …………………………………………………………..

Tez teslim tarihi                          : ………………………………………………………….

Kontrol tarihi/Kontrol eden     : ………………………………………………………….

KONTROL ÖLÇÜTLERİ

A. BİÇİM, GÖRÜNÜŞ VE YAZIM PLANI (1*)

Evet

(P)

Hayır**

1) Yazı karakteri (1.2*)

     a) Tez metni Times New Roman 12 Punto olmalı. İçindekiler bölümü

istenilirse10 veya 11 punto olabilir ……………. …………….

2) Sayfa Düzeni (1.3)

a) Yazım Alanı (Örnek 1) Üst kenar 3 cm, sol kenar 3 cm, sağ kenar 2,5 cm, alt kenar 2,5 cm

olacak şekilde düzenlenmelidir. ……………. …………….

     b) Tez metni  her iki yana dayalı (justified) olmalı ……………. …………….

     c) Özel sayfa başlıkları ile metin içindeki 1.Derece Bölüm Başlıkları ortalanmış, metin içindeki

diğer başlıklar sola dayalı olmalı ……………. …………….

3) Satır Aralıkları ve Paragraf Düzeni (1.5)

     a) Tez metni standart satır aralığı 1,5 aralık olmalı ……………. …………….

     b) Şekil, Çizelge açıklamaları, dipnotlar, kaynaklar için satır aralığı 1 tam aralık olmalı ……………. …………….

     c) Alt bölüm başlıkları ile bunların ilk paragrafları arasında ve metin içindeki diğer paragraflar

arasında 1 satır (=3 tam aralık) atlanmalı (1 satır, 1 enter karşılığıdır) ……………. …………….
d) Özet, Summary, Teşekkür, İçindekiler, Şekiller Dizini, Çizelgeler Dizini, Simgeler ve

Kısaltmalar Dizini ve Kaynaklar gibi özel sayfa başlıkları ve 1.Derece Bölüm Başlıkları ile bu

başlıkların ilk paragrafları arasında 2 satır (=4,5 aralık) atlanmalı ……………. …………….

     e) Alt bölümlerin son satırları ile bir sonraki  alt bölüm başlığı arasındaki boşluk 1 satır olmalı ……………. …………….

     f) Denklemler sayfa ortalanacak şekilde yazılmalı ……………. …………….

     g) Paragraflara 1 tab (1,25 cm) boşluktan sonra başlanmalı ……………. …………….

     h) Bir sayfanın son satırına başlık yazılmaz ……………. …………….

      ı) Bir sayfada başlıktan sonra metin için iki satır yoksa, satır sonraki sayfaya yazılmalı ……………. …………….

      i) Sayfanın son satırı paragraf yapılmaz ……………. …………….

      j) Bir paragrafın son satırı yeni sayfanın ilk satırı olarak yazılamaz ……………. …………….

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
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4) Sayfaların Numaralanması (1.6)

Evet

(P)

Hayır

a) Sayfa numarası sağ kenara 2,5 cm, üst kenara 2 cm mesafede olmalı; yatay baskıda da buna

uyulmalı ……………. …………….
b) Dış Kapaklar, İç Kapak, Onay sayfası ve Etik Beyan ile Ekler sayfaları hariç tüm sayfalara

numaraları yazılmalı ……………. …………….

     c) Girişten önceki tüm sayfalar küçük harf Romen (i,ii,…) rakamlarıyla numaralanmalı (1.6) ……………. …………….

     d) Giriş bölümüyle başlayan diğer sayfalar Arap (1,2,3…) rakamlarıyla numaralanmalı ……………. …………….

     e) Sayfa numaralarının yanında parantez veya çizgi gibi işaretler kullanılmamalı ……………. …………….

5)  Bölüm ve Altbölümler (1.7) (1.Derece Bölüm ve Altbölüm Başlıkları)

      a) Birinci derece bölüm başlıklarının tamamı büyük harfle olmalı ……………. …………….

      b) Birinci derece bölüm başlıkları daima yeni bir sayfa başında yer almalı ve ortalanmış olmalı ……………. …………….

      c) 1.derece bölüm başlıklarında sıra numarası verilip başlık yazılmalı; öncesinde 

Bölüm 1, Bölüm 2 gibi numara verilmemeli ……………. …………….

      d) İkinci derece bölüm başlıklarının sadece ilk harfleri büyük ve sola yaslı olmalı ……………. …………….
e) 3.ve 4. derece bölüm başlıkları sola yaslı, ilk kelimelerinin baş harfi hariç tüm kelimeleri küçük

olmalı ……………. …………….

      f) Dördüncü derece başlığın hem metinde hem de İçindekiler'de altı çizilmeli ……………. …………….

      g) 4.dereceden daha ileri bölüm başlığı olmamalı ……………. …………….

      h) Tüm başlıklar koyu yazılmalı ……………. …………….

6) Atıflar

     a) Yararlanılan tüm kaynaklara metinde atıf yapılmalı ……………. …………….

     b) Atıflar 1.8.1'de verilen kurallara uymalı ……………. …………….

     c) İnternet kaynaklarına değinme 1.8.2' ye uymalı ……………. …………….

B. KAPAKLAR

B1. DIŞ KAPAK (3.1)

      a) Tezin adı sadece ilk harfleri büyük olacak şekilde 1,5 aralıkla yazılmalı. ……………. …………….

      b) Tezi hazırlayanın adı-soyadı sadece ilk harfleri büyük olacak şekilde yazılmalı. ……………. …………….

      c) Öğrenci adından sonra büyük harflerle YÜKSEK LİSANS veya DOKTORA yazılmalı. ……………. …………….

      d) Sadece ilk harfleri büyük olarak Anabilim Dalı yazılmalı. ……………. …………….

      e) Ay ve yıl yazılmalı (ör: Ekim 2014) (tezin ilk teslim edildiği ay ve yıl) ……………. …………….

      f) Dış Kapak (Türkçe) sayfa numarası ( i ), İngilizce ( ii ) olmalı ancak yazılmamalı ……………. …………….

B2. İÇ KAPAK

      a) 3.1 a,b,c,d,f'de belirtilenlere uyulmalı. ……………. …………….

      b) Tez BAP vb bir proje kapsamında desteklendiyse 3.1.e'ye uyulmalı ……………. …………….

C. ÖZEL SAYFALAR (4.1)

      a) İç kapak sayfa numarası ( iii ) olmalı ancak yazılmamalı ……………. …………….

      b) Onay sayfasının sayfa numarası (iv) olmalı ancak yazılmamalı ……………. …………….

      c) Etik Beyan sayfasının sayfa numarası (v) olmalı,  yazılmamalı ……………. …………….

      d) Özet ve Summary sayfaları sırasıyla (vi) ve (vii) olmalı ve yazılmalı (4.1.3) ……………. …………….

      - Özette tezin amacı, kapsamı, kullanılan yöntemler elde edilen önemli sonuçlar verilmeli ……………. …………….

       - Anahtar kelimeler ve Keywords yazılmalı ……………. …………….

       - Özet bir sayfayı geçmemelidir ……………. …………….

      e) Teşekkür sayfası (viii) olmalı ve numara yazılmalı (4.1.4) ……………. …………….

         - Çalışma bir proje kapsamında yapılmışsa projenin adı ve destekleyen kuruluşun

adı da "Teşekkür" de yer almalı ……………. …………….

      f) İçindekiler sayfası (ix) olmalı ve numara yazılmalı (4.1.6-Örnek 5) ……………. …………….

        - 2., 3. ve 4. derece başlıklar 1.derece başlığa göre sırasıyla 0,5, 1 ve 1,5 cm içeriden

başlamalı, 4. derece başlıkların altı çizilmelidir ……………. …………….
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Evet

(P)

Hayır

        - İçindekiler dizinindeki sayfa no'ları ile tezdeki sayfa no'ları uyumlu olmalı ……………. …………….

        - Özet'ten başlayarak ekler dahil başlıklar olmalı ……………. …………….

        - "İÇİNDEKİLER" sayfası bir sayfadan fazla ise sonraki sayfalar "İÇİNDEKİLER (devam)"

şeklinde yazılmalı ……………. …………….

      g) ŞEKİLLER DİZİNİ sayfası İÇİNDEKİLER'den sonra numaralanmalı (4.1.6-Örnek 6) ……………. …………….

      h) Kısaltmalar/Simgeler sadece ilk geçtiği yerde açıklanmalı, parantez içinde 

kısaltma/simge verilmeli; sonra kullanılan yerlerde sadece kısaltma/simge kullanılmalı ……………. …………….

       ı) Simgeler ve kısaltmalar  "SİMGELER VE KISALTMALAR DİZİNİ" 

şeklinde olmalı (4.1.8) ……………. …………….

       i) "Simgeler" "Açıklama" şeklinde simgeler sıralanmalı; sonra 

"Kısaltmalar" "Açıklama" şeklinde kısaltmalar harf sırasına göre sıralanmalı (4.1.8) ……………. …………….

j) "ŞEKİLLER DİZİNİ" bir sayfadan uzun ise takip eden sayfalar "ŞEKİLLER DİZİNİ (devam)"

şeklinde olmalı (4.1.7) ……………. …………….

k) "ÇİZELGELER DİZİNİ" "şekil" yerine "çizelge" konularak tamamen Şekiller Dizini gibi

düzenlenmeli (4.1.7) ……………. …………….

D) RESİMLEMELER (Çizelge, fotoğraf, grafik, histogram, harita vb) (2.1, 2.2)

 1) Yerleştirme

a) Çizelge dışında, fotoğraf, grafik, histogram, harita vb anlatım araçları "şekil" olarak

tanımlanmalı ……………. …………….

     b) Tüm resimlemelere metinde değinilmeli ……………. …………….

     c) Açıklamaları dahil şekillerle alt ve üstteki metin arasında 1 satır (3 tam aralık) boşluk olmalı ……………. …………….

d) Şekil/Çizelge açıklamaları ile şeklin alt kenarı/çizelgenin üst kenarı arasında 6 nk boşluk

bırakılmalı ……………. …………….

     e) Şekiller değinildikleri ya da bir sonraki sayfada yer almalı ……………. …………….

     f) Birbiri ile ilgili 3 ya da daha fazla şekil aynı sayfada olacaksa ……………. …………….

       - Her birine sırasıyla a, b, c.. harfleri konulmalı ……………. …………….

       - Hepsine birden tek şekil numarası verilmeli ve şekil açıklamalarında a, b, c….

herbiri ayrı ayrı açıklanmalı ……………. …………….

     g) Resimlemeler yerleştirilirken sayfada aşırı boşluk bırakılmamalı (en fazla 3-4 satır) ……………. …………….

2) Numaralama ve Açıklama (2.3)

      a) Numaralamada sadece 1, 2, 3 gibi Arap harfleri kullanılmalı ……………. …………….

    b) Her bölümün çizelge ve şekilleri kendi içinde diğer bölümlerden bağımsız olarak numaralanmalı ……………. …………….

     c) Çizelge açıklamaları çizelgenin üstünde olmalı ……………. …………….
d) Şekil ve Çizelge açıklamaları 1 tam aralıkla yazılmalı, 2. ve 3. satırlar 1. satır başı hizasında

olmalı ……………. …………….

     e) Çizelge açıklamasının son satırı ile çizelgenin üst kenarı arasında 1 boşluk olmalı ……………. …………….

     f) Şekil açıklamaları şekil alt kenarının 1 satır altından başlamalı ……………. …………….

     g) Açıklamalar 1 satır arasıyla yazılmalı, 2. ve 3. satırlar 1.satır başı hizasında olmalı ……………. …………….

     h) Çizelge/Şekil açıklamaları çizelge/şekile göre sola dayalı yazılmalı ……………. …………….

E) ÇİZELGELER

     a) Tüm çizelgelere metinde değinilmeli ……………. …………….

     b) Çizelge alt kenarıyla metin arasında 1 satır (3 tam aralık) boşluk bulunmalı ……………. …………….

     c) Çizelgeler sayfa kenarlarında bırakılması gereken boşluklara taşmamalı ……………. …………….
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F) DENKLEMLER

Evet

(P)

Hayır

     a) Her bölümün denklemleri kendi içinde diğer bölümlerden bağımsız olarak numaralanmalı ……………. …………….

     b) Denklemler sayfa ortalanacak şekilde yazılmalı ……………. …………….

     c) Metin ile denklem arasında 1 satır boşluk olmalı ……………. …………….

G)  DİPNOTLAR (1.11)

    Dipnot verilmişse

     a) Ana metinden 1 satır boşluktan sonra metin blokunun sol yarısına kadar sürekli çizgi çizilmeli ……………. …………….

     b) Sürekli çizgiden 1 tam aralık sonra dipnot numarası yazılmalı ……………. …………….

     c) Dipnotlara metin içindeki ilk dipnottan başlamak üzere numara verilmeli ……………. …………….

     d) Dipnotlar 1 tam aralıkla yazılmalı ……………. …………….

     e) Varsa iki dipnot arasında 1 satır atlanmalı ……………. …………….

H) TEZ METNİ (4)

     a) Tez metni içinde tüm kaynaklara, şekillere, çizelgelere vb. mutlaka değinme yapılmalı ……………. …………….

b) Çalışmanın amacı, kapsamı, varsa araştırma yöntemleri vb gibi okuyucuyu konuya hazırlayıcı

nitelikteki bilgilerden gerekli görülenleri içeren “GİRİŞ” veya "GİRİŞ VE AMAÇ" ana bölümü

olmalı, burada alt başlıklar kullanılmamalı ……………. …………….

c) Tezde “GİRİŞ” ile “SONUÇ VE ÖNERİLER” ana bölümleri arasında kalan “Ana Metin”

olmalı (4.2.2) ……………. …………….

d) Ana metin diye isimlendirilen bu kısımdaki bir bölümde alt bölümleme yapılmışsa alt bölüm

sayısı en az 2 olmalı ……………. …………….

     e) "SONUÇ VE ÖNERİLER" ana bölüm başlığı olmalı (4.2.3.) ……………. …………….

     f) Literatür Araştırması ana bölüm başlığı olmalı (4.2.2) ……………. …………….

     g) Teorik Bilgi veya bunu karşılayan ana bölüm(ler) olmalı ……………. …………….

     h-1) Uygulamalı, deneysel çalışmalarda MATERYAL VE YÖNTEM ana bölümü olmalı ……………. …………….

     h-2) Teorik çalışmalarda YÖNTEM ana bölümü olmalı ……………. …………….

     ı) BULGULAR VE TARTIŞMA ana bölümü olmalı ……………. …………….

    i) Tezde SI birim sistemi kullanılmalı ……………. …………….

    j) Sayıların yazımında 1.14'e uyulmalı ……………. …………….

I) KAYNAKLAR DİZİNİ ( 4.3.2)

     a) Kaynaklar Dizininde yer alan her kaynağa metinde değinilmeli ……………. …………….

     b) Metinde atıf yapılan her kaynak dizinde olmalı ……………. …………….

     c) Kaynaklar dizini yazar soyadlarına göre alfabetik olmalı, sıra no kullanılmamalı ……………. …………….

     d) Dizin bir sayfadan uzunsa "KAYNAKLAR DİZİNİ (devam)" yazılmalı ……………. …………….

     e) Kaynakların yazımında 4.3.2. a-ı 'daki kurallara uyulmalı ……………. …………….
f) Kaynaklar Dizini'nde iki yazarlı kaynaklar verilirken yazar adları virgül ile ayrılmalı, aralarına

"ve" veya yabancı dildeki karşılığı yazılmamalı ……………. …………….
g) İki yazarlı Türkçe ve yabancı kaynaklara cümle sonunda, başında veya içinde atıfta yazar

soyadları arasına "ve" konulmalı; "and" veya diğer yabancı karşılıkları kullanılmamalı ……………. …………….

h) İkiden fazla yazarlı Türkçe ve yabancı kaynaklara cümle sonunda, başında veya içinde atıfta ilk

yazarın soyadından sonra vd. şeklinde kısaltma kullanılmalı; "et al." veya diğer yabancı karşılıkları

kullanılmamalı

……………. …………….

     ı) Metin içindeki atıflarda 1.8'e uyulmalı ……………. …………….

     i) İnternet kaynaklarını vermede 4.3.2.i' ye uyulmalı ……………. …………….

     j) Başlık, yazım alanının üst kenarı ortasında olmalı ……………. …………….

k) Başlık ile metin arasında 2 satır atlanarak 3.satırdan yazmaya başlanmalı, mesafe 3 tam aralık (2

cm) olmalı ……………. …………….

     l) Bir satırdan uzun kaynaklar 1 tam aralıkla yazılmalı ……………. …………….

    m) İki kaynak arasında 1satır atlanmalı ……………. …………….

     n) Kaynakların ilk satırları sol kenar boşluğu hizasında, diğer satırları 1 tab içeriden başlamalı ……………. …………….
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İ) EK AÇIKLAMALAR BÖLÜMÜ (4.3.1)

Evet

(P)

Hayır

     - Tezde Ek Açıklamalar varsa her eke uygun bir başlık seçilmeli ve bunlar "Ek Açıklamalar-A"

"Ek Açıklamalar-B" şeklinde tanımlanmalı ……………. …………….

J) ÖZGEÇMİŞ (sadece DR tezlerinde verilir)

     - Tezin en sonunda yer almalı, sayfa no'su olmamalı ……………. …………….

                                                                                             Öğrencinin 

                                                                                             Adı-Soyadı

                                                                                             Cep Tel

                                                                                             e-posta

                                                                                             Tarih-İmza

* Tez Yazım Kılavuzundaki bölüm/alt bölüm no'larıdır

** Cevabınız "Hayır" ise nedenini açıklayınız
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