
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
UNIVERSITY OF TURKISH AERONAUTICAL ASSOCIATION

GRADUATE SCHOOL OF NATURAL AND APPLIED SCIENCES

Enstitü Tez Yazım Kuralları Kontrol Formu
Graduate School Writing Rules Control Form

Doküman No: FR.18.55
(Document No)           
Yayın Tarihi: 
(Release Date)
Revizyon Tarihi:-
(Revision Date)
Revizyon No:00
(Revision No)

                                                                                                                                                                                      
Öğrencinin (Student’s);
Adı Soyadı   /   Name Surname              :  
Numarası   /   Student ID                         :  
Anabilim Dalı   (Department)             :  
Program   /   Program                             :  
Tezin Başlığı   /  Thesis Title                 :  ……………………………….…………...........................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………..  
…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Kapak/Cover
     Tez Başlığı tutanaktaki başlıkla aynıdır. (The title of the thesis is the same as the heading.)
     Kapak formatı kılavuzdaki kapak formatına uygundur.( The cover format is suitable for the cover format of the guide.)
     Kapakta yazılan tüm yazılar doğru olarak verilmiştir. (All the letters on the cover are given correctly.)

              Özet/Abstract
  Kılavuza uygundur. (Suitable for guide)
  Özet; tek sayfa, tek satır aralığı, tek paragraf kuralına (1,5 satır aralığı) uygun olarak yazılmıştır. (Summary; single page(1.5 line

spacing), single line spacing,                    single paragraph rule.)
  Bilim kodu, sayfa adedi, anahtar kelimeler ve danışman(lar) yazılmıştır. (Science code, page adedi, key words and advisor (s) are

written.

İçindekiler/Contents
  Sayfa numaraları tam verilmiştir. (The page numbers are full.)
  Şekil, Çizelge vb. listeleri verilmiş ve sıralaması doğrudur. (Shape, Chart etc. lists are given and their order is correct.)
  Özet, Abstract, Giriş, Sonuçlar vb. bölümler vardır. (There are sections like Abstract, Introduction, and Conclusion.)

Kaynaklar/ Resources
  Kaynakların metin içinde atıf yapılmıştır. (References are cited in the text.)
  Kaynak formatı Kılavuzdaki kaynak formatına uygun olarak hazırlanmıştır. (The source format is prepared in accordance with

the source format in the guide.)
  Atıf formatı kılavuzdaki atıf formatına uygundur. (The attribution form is suitable for the citation format in the guide)

                 Genel Değerlendirme
     Etik Beyan açıklaması okunmuş, uyulmuş ve imzalanmıştır. (The Statement of Ethics is read, followed, and signed.)

  Kabul/Onay  sayfası  kılavuzdaki  formata  uygun  olarak  düzenlenmiştir.  (The  acceptance  /  approval  page  is  arranged  in
accordance with the form in the guide.)
  Sayfa kenar boşlukları ve sayfa numaraları kılavuzdaki formata uygundur. (Page margins and page numbers are appropriate
for the form in the guide.)

     Paragraf boşlukları ve metin satır aralığı kılavuzdaki formata göre düzenlenmiştir. (Paragraph blanks and text line spacing
    are arranged according to the form in the guide)

     Başlıkların yazımı kılavuzdaki başlık formatlarına uygundur. (The writing of titles is suitable for the title formats in the guide.)
     Yazı tipi ve boyutu kılavuzdaki yazı tipi ve boyutu formatına uygundur. (The font and size are suitable for the font and size

format in the guide.)
  Şekil, Çizelge vb. açıklama ve numaralandırmaları kılavuzdaki formata uygundur .  (Shape, Chart etc. the description and the
numbering are appropriate to the form in the guide.)

Yukarıda açık bilgileri ifade edilen tezin THKÜ Tez Yazım Kılavuzuna göre hazırlanmış olduğunu onaylarım.
I confirmed that the thesis, which its net information were given above, is prepared according to Thesis Writing Rule of UTAA

Tarih / Date : …../…../20….. 

            ……………………….                                                                                                           ……………………………….

            (Ad, Soyad, İmza)                    (Unvan, Ad, Soyad, İmza)

           (Name, Surname, Signature)                          (Title, Name, Surname, Signature)        
                                    Öğrenci   / Student                                        Kontrol Eden/   Controller                 

Türk Hava Kurumu Üniversitesi Türkkuşu Kampüsü 06790 Etimesgut/ANKARA
Telefon : 444 84 58   Fax : (0 312) 342 84 60
Elektronik Ağ : www.thk.edu.tr

http://www.thk.edu.tr/

