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 Bir alt bölüm başlığı sayfa sonuna gelirse, altında en az iki satırlık yazı 
bulundu. Yer yoksa yeni sayfaya geçildi.

Tezin ciltlenmesi sırasında en alta ve en üste konulan boş sayfa dışındaki 
tüm sayfalar numaralandırıldı (iç kapaktan numaralama başlamasına rağmen 
bu sayfaya sayfa no “i” yazılmaz, bir sonraki sayfa “ii” den devam eder). 
Numaralandırmada, başlık sayfasından simgeler dizininin son sayfasına 
kadar küçük Romen sayıları (i, ii, iii vb.), tezin birinci bölümünün başından 
özgeçmiş sayfasına kadar da Arabik sayılar (1, 2, 3 vb.) kullanıldı.

 Kaynaklara metin içinde değinme ve kaynaklar listesinin yazımı Tez yazım 
kurallarında belirtilen örneklere uygun şekilde yapıldı.

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

BİTİRME TEZ KONTROL LİSTESİ

 Tez metninde maddelemeler yapılırken belirli bir sistem seçildi ve 
çalışmanın tümünde buna sadık kalındı. Örneğin; her zaman a., b., c. vb. 
veya 1., 2., 3. vb. gibi.

  Tez başlığı Bölüm  Kurulu’ndan geçtiği veya Tez savunmasında jüri 
tarafından değiştirilmesi önerildi ise kapak, iç kapak ve özetler 
bölümlerinde yeni haliyle verildi.

 Sayfa kullanım alanı soldan 4, üstten 3, sağ ve alt kenarlarından ise 
2,5’er cm boşluk bırakılacak şekilde ayarlandı. 

Tezin yazımında 12 punto (pt) boyutunda Times New Roman yazı 
karakterleri kullanıldı. (Yalnızca şekil yada çizelgelerde (tanıtım yazıları 
hariç) farklı tür ve boyutta yazı karakteri kullanılabilir)

  Tez metni normal olarak 1.5 satır aralığında ve blok yazım şekli (paragraf 
başı için girinti yok) kullanılarak sol ve sağa yaslanmış (right justification) 
halde yazıldı. 

Şekil ve çizelge tanıtım yazıları, kaynaklar, doğrudan alıntılar ve dipnotları 
tek satır aralığında yazıldı.

Tüm şekil ve çizelgelere metin içinde atıfta bulunuldu.

Tüm şekiller, çizelgeler ve bunlara ait bir satırı geçmeyen tanıtım yazıları 
ortalandı, ikinci satıra geçiyorsa yazı sol ve sağa yaslanmış (right 
justification) halde yazıldı, alt satırlar için 1,5 cm girinti yapıldı

 Özel sayfa veya ana bölüm başlığından sonra; paragraflar ve kaynaklar 
arasında; her türlü  alt başlık, doğrudan alıntı, eşitlik, tez metni ile aynı 
sayfada yer alan çizelge veya şekillerden önce ve sonra, çizelge ve şekil 
açıklamalarından önce ve sonra birer satır boşluk bırakıldı.

 Her türlü noktalama işaretinden sonra bir karakterlik boşluk bırakıldı 
(apostrof ile üstten ayırma hariç).

 Parantez kullanımında parantez işaretinden sonra boşluk bırakılmadı, 
parantez içindeki yazı veya simgeden sonra parantezi kapatırken yine 
kapatma işaretinden önce boşluk bırakılmadı, Ör (FBE, 2007). 
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            Bölüm Başkanı
………………………….Mühendisliği Bölümü

Juri Üyesi                                                                 Juri Üyesi

 Metinde atıf yapılan bütün kaynaklar “Kaynaklar” bölümünde listelendi, 
“Kaynaklar” bölümünde listelenen bütün kaynaklara metinde atıf yapıldı.

 Metinde kullanılan bağlantılar, satır başından itibaren yazıldı ve bittiği satır 
sonunda parantez içinde numaralandırıldı. 

Bitirme Tezinde digital yetkinliklerden 
(Word,Excel,SPSS,ANSYS,Matlap,C-T) bir veya birkaçı kullanıldı.

 Bitirme Tezinde Komplex (karmaşık)problem çözebilme tekniği kullanıldı.

 Bitirme Tezinde İletişim yetkinliği sunumu kullanıldı.

 Bitirme Tezinde Analitik düşünme tekniği kullanıldı.

 Bitirme Tezinde Mesleki Etik Değerler kriterlerine dikkat edildi.

Juri Başkanı

Tez Değerlendirme Juri Üyeleri

"Öğrenci Adı Soyadı." tarafından "DANIŞMANIN ADI VE ÜNVANI" yönetiminde hazırlanan “BİTİRME 
TEZİNİN BAŞLIĞI” başlıklı çalışma tarafımızdan okunmuş, kapsamı ve niteliği açısından bir Bitirme Tezi 

olarak kabul edilmiştir.


