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TEZ YAZIMI İÇİN SON KONTROL LİSTESİ 

Lisansüstü öğrencilerimiz tez yazarken Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 

tarafından belirtilen tez yazım kılavuzuna uymak zorundadırlar. Tezin kontrolünde ilk esas 

alınması gereken belge tez yazım kılavuzudur. Aşağıdaki tablo, tez yazımının kılavuza 

uygunluğunu kolaylaştırması amacıyla, yardımcı bir belge olarak hazırlanmıştır. Bu tabloda, 

kılavuza göre uyulması gereken hususlar Evet / Hayır olarak işaretlenmiştir.  

Tek tek her bir maddeyi inceleyerek, tezin şekilsel kontrolünde nelere dikkat edildiğini 

görebilirsiniz. Tez yazım kılavuzu ve aşağıdaki hususlara göre tezinizde gerekli düzenlemeleri 

yapmanız, tez kontrol sürecini kolaylaştıracaktır.  

 

 EVET HAYIR 

1. Sol kenardan 4 cm, diğer kenarlardan 2,5 cm boşluk ayarlandı mı?   

2. Sayfa no.lar sayfanın altına ve ortasına hizalandı mı?   

3. Özet, Abstract, Ön Söz, İçindekiler, Şekiller Listesi, Tablolar Listesi, 
Kısaltmalar Listesi, varsa dipnotlar 1 satır aralığı ile yazıldı mı? 

  

4. Özet, Abstract, Ön Söz, İçindekiler, Şekiller Listesi, Tablolar Listesi, 
Kısaltmalar Listesi başlıkları TÜM HARFLER BÜYÜK, koyu ve ortalı hizalı 
olarak yazıldı mı? 

  

5. Özet sayfasından önce sayfa no. var mı?   

6. İlk sayfa numarasının yazıldığı sayfa Özet sayfası mı? (Bundan önceki 
sayfalarda sayfa no. olmayacak) 

  

7. Özet ‘iii’ sayfa numarası ile başlıyor mu?   

8. 1. GİRİŞ başlığının bulunduğu sayfasının sayfa numarası 1 mi?   

9. Tez metninde 12 punto, Times New Roman yazı karakteri kullanıldı mı?   

10. (Varsa) Dipnotlar 10 punto, Times New Roman yazı karakteri ile ve 1 
satır aralığı ile yazıldı mı? 

  

11. Her yeni birinci düzey başlık yeni bir sayfadan başlıyor mu?   

12. Tüm birinci düzey başlıklar TÜM HARFLERİ BÜYÜK, koyu ve sola hizalı 
olarak yazıldı mı? 

  

13. Diğer düzey alt başlıklar Sadece İlk Harfler Büyük, koyu ve sola hizalı 
olarak yazıldı mı? 

  

14. Dış kapak tez yazım kılavuzuna göre hazırlandı mı?   

15. İç kapak tez yazım kılavuzuna göre hazırlandı mı?   

16. Tez onay sayfası tez yazım kılavuzuna göre hazırlandı mı?   

17. Özet / Abstract sayfaları tez yazım kılavuzuna göre hazırlandı mı?   

18. Ön Söz tez yazım kılavuzuna göre hazırlandı mı?   

19. İçindekiler tez yazım kılavuzuna göre hazırlandı mı?   
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20. İçindekilerde beşinci derece başlık (örn. 4.1.2.2.1.) bulunuyor mu?    

21. Varsa Tablo ve Şekil Listeleri tez yazım kılavuzuna göre hazırlandı mı?   

22. Varsa Kısaltmalar Listesi tez yazım kılavuzuna göre hazırlandı mı?   

23. Tez metni 1,5 satır aralığı ile yazıldı mı?   

24. Tez metni çift tarafa yaslı olarak hizalandı mı?   

25. Paragraf öncesi ve sonrasındaki boşluk puntosu ‘6’ punto olarak 
ayarlandı mı? 

  

26. Tez metninde varsa tablo ve şekil gösterimleri (Başlık, kaynak, punto 
vb. detaylar) tez yazım kılavuzuna göre hazırlandı mı? 

  

27. Varsa Denklemler tez yazım kılavuzuna göre hazırlandı mı?   

28. Metin içi (atıf verme) ve kaynakçada kaynak gösterme yöntemi olarak 
hangi yöntem kullanıldı? 

• APA 7 

• Dipnot 

  

  

  

29. Dipnot yöntemini tercih edenler Ana bilim / sanat dalı başkanlığından 
‘dipnot’ yönteminin uygun bir şekilde uygulandığına dair imzalı yazı 
aldılar mı? (APA 7 yöntemini tercih edenlerin bu yazıyı almalarına gerek 
yoktur.) 

  

30. APA 7 yöntemini tercih edenler için, metin içi (atıf verme) ve 
kaynakçada kaynak gösterimi APA 7’ye uygun olarak düzenlendi mi? 

  

31. Metin içi (atıf verme) kaynak gösteriminde APA 7 veya dipnottan 
SADECE BİRİNİ kullandınız mı? 

  

32. Kaynakçada iki ve daha fazla satır uzunluğunda olan kaynakların; ikinci 
ve sonraki satırları 1 cm içeriden gösterildi mi?  

  

33. Kaynakça alfabetik sıraya göre dizili mi?   

34. Kaynakça 1 satır aralığında ve çift tarafa hizalı mı?   

35. Varsa Ekler bölümünde her bir ek ayrı ayrı ek numarası ve bir başlığa 
sahip mi? (örn. Ek 5. Anket Soruları)  

  

36. Tezin herhangi bir kısmında kişisel verilere dair bir bilgi (imza, mail 
adresi, telefon numarası, öz geçmiş vb.) var mı? (Varsa bu bilgiler 
kaldırılmalı veya üzeri görünmeyecek şekilde kapatılmalıdır!) 

  

37. Son tez teslimi için beyaz karton kapaklı çıktı alınacak tezin sırt yazısı 
tez yazım kılavuzuna uygun olarak hazırlandı mı?  

  

38. Son tez teslimi için çıktı alınacak tez, kağıdın tek yüzüne baskı 
yapılacak şekilde ayarlandı mı? (Tezler arkalı – önlü basılmamalıdır!) 

  

39. Son tez teslimi için hazırlanan CD’nin içindeki .pdf uzantılı tezde kişisel 
verilere dair herhangi bir bilgi (imza, mail adresi, telefon numarası, öz 
geçmiş vb.) var mı? (CD içindeki tezin tez onay sayfasında imzalar 
olmamalıdır!) 

  

40. Son tez tesliminden önce YÖK Ulusal Tez Merkezi’ne yükleyeceğiniz 
tezinizde (Ekler de dahil) kişisel verilere dair herhangi bir bilgi (imza, 
mail adresi, telefon numarası, öz geçmiş vb.) var mı? (Tez onay 
sayfasında imzalar olmamalıdır!) 

  

 


