
BİTİRME ÇALIŞMASI HAZIRLAMA KLAVUZU 

1. Lisans tezleri, A4 boyutunda hazırlanmalı, üstten 2,50 cm, alttan 2,50 cm, sağ ve soldan 1,50 cm boşluk bırakılmalı 
ve tek kolon olarak hazırlanmalıdır. Metin çift satır aralıklı yazılmalı, paragraflar arasında tek satır boşluk 
bırakılmalıdır.  

2. Lisans tezi başlığı 14 punto Times New Roman, koyu, küçük harflerle ve ortalanmış olarak yazılmalıdır. Başlıktan 
sonra bir satır boşluk bırakılmalı (11 punto); yazar ve danışman isimleri (yalnızca ilk harfler büyük) 10 punto Times 
New Roman ve ortalanmış olarak verilmelidir.  

3. Metin içindeki kısımların başlıkları (ÖZET, GİRİŞ vb.) 10 punto Times New Roman ve koyu olarak büyük harflerle 
yazılmalı, başlıktan sonra bir satır boşluk bırakılarak metine geçilmelidir. Alt başlıklarda ilk harfler büyük, 10 punto 
Times New Roman ve koyu yazı karakteri kullanılmalıdır. ÖZET’in altına bir satır boşluk bırakıldıktan sonra en 
fazla 5 adet Anahtar Kelime konmalıdır. Bir satır boşluk bırakılarak ana metine geçilmelidir.  

4. Ana metin 10 punto Times New Roman olarak hazırlanmalıdır.  

5. Lisans Tezi başlıca şu kısımlardan oluşmalıdır: Başlık, Yazar İsimleri, Özet, Ana Metin (Giriş, Materyal ve Metot, 
Bulgular ve Tartışma, Sonuç), Teşekkür (gerekiyorsa), Kısaltmalar (gerekiyorsa), Kaynaklar (Derleme tarzında 
yapılan bitirme çalışmalarının kısımları farklı olabilir). 

6. Özet 250 kelimeyi geçmemeli, çalışmanın amacını, metodunu ve önemli sonuçlarını içermelidir. Özet tek paragraf 
olarak yazılmalı ve özet içinde kaynaklara atıf yapılmamalıdır. 7. Lisans tezi içerisinde geçen mikroorganizma 
isimleri ile Latince ifade ve isimler italik olarak yazılmalı ve kısaltmalarda uluslararası yazım kuralları göz önünde 
bulundurulmalıdır.  

8. Tablo başlıkları tablonun üstüne, şekil başlıkları ise şeklin altına yazılmalı ve numaralandırılmalıdır. Kullanılan tablo 
ve şekillere metin içinde mutlaka atıf yapılmalıdır. Metin içinde geçen veriler tablo ve şekillerin tekrarı olmamalıdır. 
Tablo ve şekillerin başlıkları içerikleriyle uyumlu ve anlaşılabilir olmalıdır. Şekiller ve resimlerin siyah-beyaz ve 
yüksek çözünürlükte olmasına dikkat edilmelidir.  

9. Metin içerisinde atıflar köşeli parantez içerisinde rakamlarla yapılmalı [1] ve Kaynaklar bölümünde bu numara 
sırasıyla detayları yazılmalıdır.  

10. Kullanılan matematiksel denklemler numaralandırılmalı ve metin içerisinde bu denklemlere atıf yapılmalıdır. 
Denklemler MS Word denklem düzenleyicisi ile yazılmalıdır.  

11. Kaynakların yazımında aşağıdaki örnek yazım biçimleri kullanılmalı ve makalelerin yayınlandığı dergi isimleri 
italik olarak yazılmalıdır. Web adreslerine atıf yapılacağında (mümkün olduğunca Resmî web sayfalarına atıf 
yapılmalıdır) mutlaka ilgili web adresine erişim tarihi verilmelidir.  

Makale  

[1] Kahraman, M., Arıcı, M., 2020. Ekşi Hamur Fermentasyonu ile Üretilmiş Kek Hamurunun Laktik Asit Bakterileri 
Çeşitliliği. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, 19, 32-42.  

Kitap  

[2] Kılıç, S., 2001. Süt Endüstrisinde Laktik Asit Bakterileri. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, Ege Üniversitesi 
Matbaası, Bornova, İzmir.  

Kitap Bölümü  

[3] Arıcı, M., Sağdıç, O., 2012. Gıdaların Korunmasında Mikroorganizmalar ve Ürünleri. In: Gıda Mikrobiyolojisi, Editör 
O. Erkmen, Eflatun Yayınevi, Ankara, ss. 293-307. 

Kongre-Sempozyum Bildirisi  

[4] Sağdıç, O., Toker, Ö.S., Us A.A., Arıcı, M., 2015. Steady State Rheological Properties of Rose Hip Molasses: Effect 
of Temperature. The 3rd International Symposium on Traditional Foods from Adriatic to Caucasus, Sarajevo, Bosnia and 
Herzegovina, October 1-3 pp.329. 

12. Lisans tezleri, yukarıda belirtilen kurallar dahilinde 20 sayfayı geçmeyecek şekilde hazırlanıp, elektronik ortamda 
teslim edilecektir. 

Önemli Not: Laboratuvarlarda proje çerçevesinde bitirme çalışması yapan öğrencilerin mutlaka bir Araştırma Görevlisi 
nezaretinde çalışmaları gerekmektedir. 
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