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YÜKSEK LİSANS/DOKTORA TEZİ BİÇİMSEL İNCELEME FORMU  
MASTER/PHD THESIS FORMAT REVIEW FORM 

(Bu form bilgisayar ortamında doldurulmalıdır / This form should be filled electronically) 

Tarih/Date: 

Öğrenci Adı-Soyadı 
Student Name-Surname 
Öğrenci Numarası 
Student ID Number 

İnceleyen Adı-Soyadı 
Reviewer Name-Surname 

Biçimsel İncelemeler / Format Review Report 

1) Tez kapağı üzerindeki yıldızın içi dolu mu?
Is the star on the cover page is filled?

Evet/Yes Hayır/No 

2) Kapaktaki tez adı üç satırdan uzun mu?
Is the thesis title on the cover page longer than three lines?

Evet/Yes Hayır/No 

3) Mavi/siyah kapağa danışman adı yazılmış mı?
Is the thesis advisor’s name written on the blue/black cover itself?

Evet/Yes Hayır/No 

4) Kapaktaki İstanbul Teknik Üniversitesi ve Enstitü adı yazısı altçizgili mi?
Are Istanbul Technical University and Graduate Schools’ names on the cover
underlined?

Evet/Yes Hayır/No 

5) Dış kapak sırt yazısı İTÜ Tez Yazım Kılavuzu’na uygun mu?
Is the text on the spine of the manuscript follow the requirements of ITU Thesis Writing
Guideline?

Evet/Yes Hayır/No 

6) Anabilim/Anasanat Dalı ve Program adları doğru mu?
Are department and program names correctly written?

Evet/Yes Hayır/No 

7)Tez tarihi savunma tarihi midir?
Is the thesis date same as the defense date?

Evet/Yes Hayır/No 

8) Dış ve iç kapakta tarih AY/YIL şeklinde büyük harflerle yazılmış mıdır?
Is the date written in capital letters and in the form of MONTH/YEAR on the outer and
inner covers?

Evet/Yes Hayır/No 

9) İç kapakta öğrenci numarası parantez içinde midir?
Is the student ID number on the inside cover page written in brackets?

Evet/Yes Hayır/No 

10) Türkçe yazılmış tezlerde İngilizce iç kapak hazırlanmış mı?
Is the English inner cover page prepared for the theses written in Turkish?

Evet/Yes Hayır/No 

11) İthaf düşey eksende sayfaya ortalanmış ve yazı bloğunun sağına dayalı mıdır?
Is the dedication centered on the page on the vertical axis and alignment to the right of
the text block?

Evet/Yes Hayır/No 

12) Tezin yazıldığı dilde ÖZET 1-3 sayfa, genişletilmiş özet ise 3-5 sayfa aralığında
yazılmış mı?
In the language in which the thesis is written, is the SUMMARY 1-3 pages and the
extended abstract (SUMMARY) 3-5 pages?

Evet/Yes Hayır/No 

13) Tez önlü arkalı olacak şekilde boş sayfa olmaksızın düzenlenmiş mi?
Is the thesis arranged on both sides of paper without blank page?

Evet/Yes Hayır/No 

14) Tezde sayfa kenar boşlukları İTÜ Tez Yazım Kılavuzu’na uygun mu?
Do margin dimensions follow the requirements of the ITU Thesis Writing Guideline?

Evet/Yes Hayır/No 

15) Tezde metin, şekil ve çizelge içi yazılar vb. için kullanılan yazıtipi Arial veya Times
New Roman ve yazı boyutu 12 olacak şekilde düzenlenmiş mi?
Is the font used Arial or Times New Roman 12 pt. for main text, text in tables and
figures?

Evet/Yes Hayır/No 

16) Önsöz, içindekiler, çizelge ve şekil listeleri, kısaltmalar, sembol listesi, özetler,
metin içindeki çizelge ve şekillerin isim ve açıklamaları ve dipnotlar, kaynaklar, ekler ve
özgeçmiş 1 satır aralıklı yazılmış mı?
Are the preface, table of contents, lists of tables and figures, abbreviations, list of
symbols, summaries, names and captions of tables and figures in the text and
footnotes, references, appendices and CV written in single-line spacing?

Evet/Yes Hayır/No 
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17) Tezde kullanılan kısaltmaların, kısaltmalar sayfasında tam karşılıkları (örnek, UN:
United Nations) verilmiş mi?
Are the exact equivalents of the abbreviations (for example, UN: United Nations) in the
thesis given on the abbreviations page?

Evet/Yes Hayır/No 

18) Tez sayfalarının numaralandırılması ONAY sayfasından itibaren başlıyor mu?
Does page numbering start from the APPROVAL page?

Evet/Yes Hayır/No 

19) Bir paragrafın ilk satırı sayfanın son satırı olarak, veya bir paragrafın son satırı
sayfanın ilk satırı olarak yazılmış mı?
Is there a first line of a paragraph that’s left all alone at the bottom of a page (orphan
line) or the last line of a paragraph appears by itself at the top of the page (widow line)?

Evet/Yes Hayır/No 

20) Tezde bulunan yan sayfaların numaralandırılması ve şekillerin yerleşimi İTÜ Tez
Yazım Kılavuzu’na uygun mu?
Are thesis landscape pages numbered and placed of figures as outlined in the ITU
Thesis Writing Guideline?

Evet/Yes Hayır/No 

21) Tüm ilk sayfalarda (içindekiler, kısaltmalar-çizelge-şekil-sembol listeleri, önsöz,
özetler, bölümler, kaynaklar, ekler vb.) başlıktan önce sayfa üst kenarından 5 cm (72
punto) boşluk bırakılmış mı?
Is there 5 cm (72 pt.) gap on the top margin of all the first pages of sections such as
contents, abbreviations-tables-figures-symbols lists, preface, summaries, sections,
references, appendixes etc.?

Evet/Yes Hayır/No 

22) Metinlerde (ana metin, çizelge-şekil açıklamaları, içeri girintili metinler, özet
metinleri, referans listesi, başlık ve alt başlıklar) satır aralıkları İTÜ Tez Yazım
Kılavuzu’na uygun mu?
Do line spacings of texts (main text, table-figure names, indented texts, summaries,
reference list, titles and subtitles) follow the requirements of ITU Thesis Writing
Guideline?

Evet/Yes Hayır/No 

23) Tezde bulunan tüm başlıklar kalın harflerle yazılmış mı?
Are all the titles in the thesis written in bold fonts?

Evet/Yes Hayır/No 

24) Başlıklar ve paragraflardan önceki ve sonraki boşluklar tez yazım kılavuzuna uygun
olarak düzenlenmiş mi?
Do line spacings before and after titles and paragraphs follow the requirements of ITU
Thesis Writing Guideline?

Evet/Yes Hayır/No 

25) Üçüncü ve daha alt dereceli başlıklarda başlığın yalnızca ilk harfi büyük yazılmış
mı?
Is the only first letter of the first word written uppercase in tertiary/quaternary headings?

Evet/Yes Hayır/No 

26) İkinci derece başlıklarda başlıktaki kelimelerin ilk harfleri büyük yazılmış mı?
Is the first letter of each word written uppercase in secondary headings?

Evet/Yes Hayır/No 

27) Tezde birinci derece başlıklarda, bölüm numarası ile başlık arasında nokta var mı
ve başlığın tamamı büyük harflerle yazılmış mı?
Is there a dot between the chapter number and title, and are all of the letters written
uppercase for primary headings?

Evet/Yes Hayır/No 

28) Herhangi bir başlık sayfada son satır olarak yazılmış mı?
Is there any heading written in the last line of a page (orphan heading)?

Evet/Yes Hayır/No 

29) Makalelerden oluşan tezlerde her makalenin verildiği bölümlerin sonunda makale
künyesi "This chapter is based on the paper." cümlesi ile dipnot olarak verilmiş midir?
To those theses that are in form of collection of scientific articles, is the footnote “This
chapter is based on the paper…’’ is included?

Evet/Yes Hayır/No 

30) Denklem/eşitlikler sayfaya ortalanmış ve numarası yazı bloğunun sağına dayalı
şekilde yazılmış mıdır?
Are the equations centered on the page and their numbering aligned to the right of the
page?

Evet/Yes Hayır/No 

31) Tezde verilen tüm grafik, resim, notalar vb. şekil olarak tanımlanmış ve
numaralandırılmaları yapılmış mı?
Are all graphics, pictures, musical note etc. considered as figures and numbered
accordingly?

Evet/Yes Hayır/No 

32) Bir sayfaya sığabilecek olan şekil/çizelgeler bölünmüş mü?
Are the figures/tables that can fit on one-page split into more than one page?

Evet/Yes Hayır/No 
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33) Bütün çizelgelerin ilk üst çizgileri çift çizgi mi?
Are the first top lines of all tables a double line?

Evet/Yes Hayır/No 

34) Tezde bulunan çizelgelerde, çizelge açıklamasından önce yazı boyutu olarak 12
birim, çizelge ile açıklaması arasında 6 birim ve çizelgeden sonra 12 birim boşluk
bırakılmış mı?
Is there a 12 pt. before the table caption and 6 pt. paragraph space between the table
and table caption and 12 pt. after the table?

Evet/Yes Hayır/No 

35) Çizelgeler ve şekiller metinde “Çizelge 1.1”, “Şekil 1.1”, ve (varsa) eklerde “Çizelge
A.1”, “Şekil A.1” biçiminde numaralandırılmış mı?
Are tables and figures numbered as “Table 1.1”, “Figure 1.1” in main text and “Table
A.1”, “Figure A.1” in the appendices sections (if there is any)?

Evet/Yes Hayır/No 

36) Her şeklin numarası ve açıklaması şeklin altına, her çizelgenin numarası ve
açıklaması çizelgenin üstüne yerleştirilmiş mi?
Are all figure numbers and captions placed below the figure and, all table numbers and
captions placed above the table?

Evet/Yes Hayır/No 

37) Tezde bulunan şekillerden önce yazı boyutu olarak 12 birim, şekil ve açıklaması
arasında 6 birim, şekil açıklamasından sonra 12 birim boşluk bırakılmış mı?
Is there a 12 pt. before the figures and 6 pt. paragraph space between the figure and
figure caption and 12 pt. after the figure caption?

Evet/Yes Hayır/No 

38) Tezde verilen şekil ve çizelgeler araya metin girmeden 4 sayfadan fazla devam
ediyor mu?
Are there any multi-page table or figure spanning more than 4 consecutive pages in the
thesis?

Evet/Yes Hayır/No 

39) Bir sayfaya sığmayan şekil ve çizelgelerin devam eden bölümlerinde ‘’devam’’ notu
kullanılmış mı?
Is there the expression ‘’continued’’ added in brackets to those multi-page figures and
tables?

Evet/Yes Hayır/No 

40) Bir sayfaya sığmayan çizelgelerde, devam eden sayfalarda sütun adları ilk satırda
tekrarlanmış mı?
Are the table column names repeated in the first line on the following page to those multi-
page tables?

Evet/Yes Hayır/No 

41) Tezde kullanılan grafiklerde x ve y koordinatlarının birim değerleri yazılmış mı?
Are the units included on axes titles in all graphics in the thesis?

Evet/Yes Hayır/No 

42) Tezde doğrudan yapılan alıntılarda, metin tırnak içerisinde gösterilerek ardından
kaynak verilmiş mi?
Are quotations given in quotation marks and is reference cited following the text quoted?

Evet/Yes Hayır/No 

43) Tezde yer alan tüm çizelge ve şekillere metin içerisinden atıf yapılmış mı?
Are all figures and tables in the thesis cross-referenced within the main text?

Evet/Yes Hayır/No 

44) Tezde kullanılan 40 kelimeden daha uzun alıntılar için soldan 1 sekme (1,27 cm) 
içerden verilmiş ve alıntı sonunda kaynak gösterilmiş mi?
Is 1-tab space indented (1.27 cm) from the left side of the page for quotations longer 
than 40 words in thesis and is reference cited following the text quoted?

Evet/Yes Hayır/No 

45) Tezde yer alan ve alıntı içeren şekil ve çizelgelerde açıklama sonunda kaynak
gösterilmiş mi?
Are the references included at the end of each caption of figures or tables that contain
quotations?

Evet/Yes Hayır/No 

46) Dipnotta alıntı ve atıf mevcut mu?
Is there any quotation or citation in the footnotes section?

Evet/Yes Hayır/No 

47) EKLER Bölümü’nde tüm eklerin adının (EK A: Ekin Adı) yazıldığı bir kapak sayfası
hazırlanmış mı?
Is there a cover page in the section of APPENDIX, that includes the name of all
appendices (Appendix A: Name of the Appendix)?

Evet/Yes Hayır/No 

48) Her Ek’in başında EK A: Ekin Adı şeklinde başlık yazılmış mı?
Is there a title included at the beginning of each appendix such as Appendix A: Name of
the Appendix?

Evet/Yes Hayır/No 

49) Özgeçmiş bölümünde ad, soyad dışında iletişim, imza, adres, fotoğraf vb. kişisel
bilgiler verilmiş mi?
Not: Ad ve soyad dışında kişisel bilgilere yer verilmemelidir.
In the Curriculum Vitae section, is there any information included other than name,
surname such as contact information, signature, address, photo etc.?
Note: Personal information other than name and surname should not be included.

Evet/Yes Hayır/No 
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50) Özgeçmiş bölümünde verilen yayın künyelerinde tez yazarının adı dışında kalın 
harflerle yazılan bir isim bulunuyor mu? 
Is there any other name written in bold other than the name of author in the Curriculum 
Vitae section? 

Evet/Yes Hayır/No 

 
Diğer Düzeltmeler 
Other Revisions 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aşağıdaki alan, formdaki düzeltmeler tamamlandıktan sonra öğrencinin dolduracağı alandır. 
This field will be filled by the student after completing all revisions correctly. 

 
Aşağıdaki alan, formdaki düzeltmeler tamamlandıktan sonra inceleyen kişinin dolduracağı alandır. 
This field will be filled by the reviewer after completion of all revisions correctly. 

 

Öğrenci Adı-Soyadı 
Student Name-Surname  

Öğrenci Numarası 
Student ID Number  

Bu formda belirtilen tüm hata ve eksiklikleri İTÜ Tez Yazım Kılavuzu’na uygun 
şekilde düzelttim. 
I have corrected all mistakes and deficiencies listed in this form according to ITU 
Thesis Writing Guideline. 

Tarih / İmza 
Date / Signature 

 

İnceleyen Adı-Soyadı 
Reviewer Name-Surname  

Öğrenci formda belirtilen tüm düzeltmeleri tamamlamıştır. 
The student has completed all corrections listed in this form. 

Tarih / İmza 
Date / Signature 
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