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I. DİPLOMA ÇALIŞMASI HAZIRLAMA: ANA İLKELER 

1. DANIŞMAN SEÇİMİ 

Diploma Çalışması dersini ilk kez alan öğrenci, öğretim yarıyılının ilk iki haftası içinde 
öğretim üyeleriyle irtibata geçerek danışman belirlemelidir. Bu süre içinde danışmanı belli 
olmayan öğrencilerin danışmanları Bölüm Başkanlığınca tayin edilir.  

2. DİPLOMA ÇALIŞMASI KONUSUNUN TESPİTİ 

Diploma çalışmasının konusuna öğrenci ve öğretim üyesi birlikte karar verir. Çalışma 
konusu, Diploma Çalışması dersinin ilk kez alındığı dönem içinde, 6’ncı haftanın sonunda 
Bölüm Başkanlığına bildirilir. Diploma Çalışması konusu öncelikle öğrencinin ilgi 
duyduğu ve araştırmak istediği bir konu olmalıdır. Ancak, öğretim üyesinin uygun gördüğü 
ve tavsiye ettiği bir konuda olabilir. Seçilen konunun daha önceki yıllarda çalışılıp 
çalışılmadığı Fakülte Kütüphanesinden kontrol edilmelidir. Bu konuda sorumluluk 
tamamen öğrenciye aittir.  

3. KAYNAK ARAŞTIRMASI 

Kaynak araştırmasında amaç, belirli bir konuda yapılmış araştırmaların veya derlemelerin 
bir araya getirilmesidir. Öğrenciler, diploma çalışması sürecinin 10’ncu haftası sonunda 
elde ettikleri kaynakları danışmanına göstermelidir. Öğretim üyesinden kaynak taramasının 
yeterli olduğuna ilişkin onayı alan öğrenciler 12’nci haftanın sonuna kadar “İçindekiler” 
ve “Kaynakça” kısmının taslaklarını öğretim üyesine teslim etmelidir.  

Kaynak taraması yapmak için Pamukkale Üniversitesi’nin web sayfasındaki kütüphane 
linklerindeki (http://www.pau.edu.tr/kutuphane/kutuphane.asp) çeşitli veri tabanlarından 
yararlanılabilir. Özet (abstrakt) kısımları elde edilen kaynakların (makale, tez, kitap 
kısımları vb) asıllarına ulaşmak için öğrenciler ScienceDirect, JohnWiley InterScience, 
Blackwell Synergy gibi veritabanlarını kullanabilir. Pamukkale Üniversitesi, gıda bilimi ve 
teknolojisiyle doğrudan veya dolaylı olarak ilgili olan bu veritabanlarındaki dergilerin 1996 
yılı ve sonrası sayılarına abone olduğu için, öğrenciler kampus içindeki bilgisayarları 
kullanarak dergilerde yer alan kaynakların dijital kopyalarına ulaşılabilmektedir.  

Kaynakların asıllarına ulaşabilmek için öğrencilerin izleyebileceği değişik yollar 
mevcuttur. Bu yollardan en kısa olanı ise; kaynakların TÜBİTAK’ın Ulusal Ağ ve Bilgi 
Merkezi (ULAKBİM) aracılığıyla, http://www.ulakbim.gov.tr web sitesinden 
ısmarlanmasıdır. Öğrencinin bu merkezi kullanabilmesi, web sitesindeki linkleri kullanmak 
suretiyle hesap açtırmasına bağlıdır. Hesap açtırmak ücrete tabi olmayıp; kaynak ısmarlama 
maliyeti fotokopi ve posta ücretinden ibarettir. ULAKBİM’de yer alan Türkçe veritabanları 
kullanılmak suretiyle öğrenciler değişik kaynakların özet (abstrakt) kısımlarına 
ulaşabilmekte; web sitesi kullanılarak kaynak ısmarlanabilmektedir.  

Aranan kaynak yazarın adresinden de istenebilir. Son yıllara ait makalelerde yazarların 
posta adresi, faks numarası veya e-posta adresleri de bulunabilmektedir. Kaynak, internet 
aracılığıyla doğrudan yazardan istenebilmektedir.  

Diploma Çalışması dersinde kaynakların toplanarak İçindekiler ve Kaynakça hazırlanması 
aşamalarından başarılı olan öğrenciler, bir sonraki dönemde alacakları Diploma Çalışması 
dersinde yazım aşamasına geçeceklerdir. Aşağıda verilen kurallar çerçevesinde yazım 
esastır.    
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II. GENEL BİÇİM VE YAZIM DÜZENİ 

2.1. Genel Kurallar  

Diploma Çalışmaları bilgisayar ortamında hazırlanmalı; çıktıları lazer ya da mürekkep 
püskürtmeli (inkjet) yazıcılardan alınır. Çalışmada, elle ya da daktilo ile yapılan 
düzeltmeler, silintiler veya kazıntılar bulunmamalıdır. Çalışmada kullanılan çizelgeler, 
şekiller ve formüller bilgisayar ortamında oluşturulur. 

Diploma çalışmasının hazırlamasında en önemli ve ilk kademe içeriğin hazırlanmasıdır. İyi 
bir diploma çalışmasının ana fikri olur. Bu fikir yanında diğer yardımcı öğeler de iyi bir 
şekilde organize edilmelidir. Genel kural olarak her paragrafa, o paragrafın ana fikri bir 
özet cümlesi yazılarak başlanır. Daha sonraki cümleler ana fikri açıklar ve bunu karşıt 
tartışmalar izler. Kısaca, paragraflar tüm diğer kısımlarla aynı yapıda olmalı ve okuyucuya 
paragrafın ilk cümlesini okuduğunda tartışmanın özünü anlama imkânı vermelidir. 
Mümkün olduğunca kısa ve net cümleler kullanılır. Öğrenci anlamadığı veya anlamını 
bilmediği ifadelere yer vermemelidir. 

2.2. Temel İlkeler 

Diploma çalışmalarında kullanılan terimlerde tutarlılık (üslûp birliği) esastır. Örneğin, 
çalışma metninde ‘kanun’/ ‘yasa’, ‘tabiat’/’doğa’, ‘teori’/’kuram’ gibi aynı anlama gelen 
terimlerin hangisi tercih edilecekse, o terim kullanılmalıdır. Başka kaynaklardan aynen 
yapılan aktarmalar, bu kuralın dışındadır. 

Diploma çalışmasında bilimsel etik kurallar mutlaka gözetilmelidir. 

2.3. Kâğıt Niteliği 

Diploma çalışması yazımında kullanılacak kâğıtlar A4 standardında (210mm X 297mm 
boyutlarında) ve en az 75g birinci hamur beyaz kâğıt olmalıdır. 

2.4. Yazı Niteliği 

Diploma çalışması yazımı bilgisayar kullanılarak kâğıdın yalnızca bir yüzüne yazılmalıdır. 
Yazı tipi olarak yaygın bir kullanıma sahip olan Times New Roman seçilmeli; belirtilen 
formatlar hariç çalışmanın tümünde harf büyüklüğü on iki (12) punto olmalıdır. Zorunlu 
durumlarda sadece şekillerde, çizelgelerde ve dipnotlarda on (10) veya dokuz (9) punto 
harfler kullanılabilir. Yazımda noktalama işaretlerinden (. , ; ? vb.) sonra bir karakter 
boşluk bırakılmalıdır. Küsuratların ayrılmasında virgül (,) kullanılmalı; binliklerin 
ayrılmasında ise nokta (.) tercih edilmelidir. Örnekler: dört buçuk santim (4,5cm), on iki 
bin beş yüz elli (12.550) gibi.  

2.5. Sayfa Düzeni 

Yazımda, her sayfanın sol kenarında 4cm, alt ve üst kenarlarda 2,5cm, sağ kenarında ise 
2cm boşluk bırakılmalıdır. 

2.6. Yazım Planı 

Diploma çalışmaları yazım planına uygun olarak yazılmalıdır. Bölüm ve alt bölüm 
başlıkları ile satır başları sol boşluk çerçevesi kenarından; paragraf başları bu çerçeveden 
1,25cm boşluk bırakılarak sağından başlamalıdır. Sağ kenarda ise; bilgisayarla yazımda 
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tüm satırlar aynı hizada (iki yana yaslı olarak) bitirilmelidir. Sayfa sonundaki alt başlığı 
en az iki satır yazı izlemeli ya da alt başlık yeni sayfada yer almalıdır 

2.7. Anlatım 

Tez kolay anlaşılır, arı bir Türkçe kullanarak, yazım kurallarına ve araştırma alanına uygun 
bilimsel bir dille yazılmalıdır. Anlatım üçüncü şahıslar ağzından yapılmalı, kısa ve öz 
cümleler kullanılmalıdır. Yazım dili Türk Dil Kurumu’nca (www.tdk.gov.tr) yayınlanan 
son İmla Kılavuzu’na uyularak yazılmalıdır. 

2.8. Satır Aralıkları 

Ana yazımda 1,5 (bir buçuk) tam satır aralığı kullanılmalıdır. Şekillerin ve çizelgelerin 
açıklamaları ile alıntılar, dipnotlar ve kaynakçanın yazımında ise 1 (bir) satır aralık 
kullanılmalıdır. Ana bölümler (Giriş, Şekil Dizini, Çizelge Dizini, Kaynakça vb.) daima 
yeni bir sayfanın başından başlamalı, başlık sonrasında araya 24pt boşluk bırakılmalıdır. 
Birinci derecede başlıklar ile bunları izleyen ilk paragraf arasında bir aralık (12pt) boşluk 
bırakılmalıdır. İkinci derece ve sonrasındaki başlıklarda boşluk bırakılmaya gerek yoktur.  

2.9. Sayfa Numaraları 

Diploma çalışmasında sayfa numaraları sayfanın sağ üst köşesine yazılacaktır. İç kapak 
dışında tüm sayfalar numaralanmalıdır. Bunu yaparken, Teşekkür, İçindekiler, ve varsa 
Şekil Dizini, Çizelge Dizini gibi ön sayfaları "i, ii, iii, iv, v, vii,.." şeklinde küçük harf 
Romen rakamları ile; “Giriş” bölümü ile başlayan metin, ekler ve kaynakça ise "1, 2, 3,..." 
şeklinde numaralanmalıdır. Sayfa numaralarının önünde ve arkasında ayıraç, çizgi, parantez 
vb gibi bir karakter kullanılmamalıdır. 

2.10. Bölümler ve Alt Bölümler 

Çalışmanın bölümlerinin ve alt bölümlerinin belirlenmesinde gereksiz ayrıntıya inilmemeli; 
bölüm ve alt bölümlerinin birbirlerine göre öncelik sırasına dikkat edilmelidir. Her bölüm 
yeni bir sayfadan başlamalıdır. 

Birinci derece bölüm başlıkları yazımda kullanılan puntoda (12 punto) “BÜYÜK HARF”  
ve koyu; İkinci derece alt bölüm başlıklarında her kelimenin “İlk Harfi Büyük” ve koyu, 
diğerleri “küçük harflerle” ve koyu olarak yazılmalıdır. Birinci derece başlıklarda eğer 
"ve/veya/ile" vb gibi bağlaçlar varsa, bunların tümü büyük harflerle yazılmalı; ikinci derece 
başlıklarda eğer "ve/veya/ile" vb gibi bağlaçlar varsa, bunların tümü küçük harflerle 
yazılmalıdır. Üçüncü derece başlıklarda, başlığın ilk harfi büyük, diğerleri küçük harf 
olmalıdır. Dördüncü derece alt bölüm başlığı kullanılıyorsa aynen üçüncü derece alt bölüm 
başlığı gibi yazılmalıdır. Beşinci dereceden daha ileri derecede alt bölüm başlığı 
kullanmaktan kaçınılmamalıdır. Tüm başlıklar koyu harflerle yazılmalıdır. Bölüm ve alt 
bölüm başlıkları Ek-6’daki gibi numaralanmalıdır. 

2.11. Çoğaltma 

Gıda Mühendisliği Bölüm Sekreterliği’ne teslim edilen tezlerin hiç bir kopyasında silinti, 
kazıntı vb. olmamalı; el yazısıyla veya başka biçimde düzeltme, ekleme, çıkarma, 
yapıştırma yapılmamalıdır. Bütün kopyalar aynı orijinalden yüksek baskı kalitesi 
kullanılarak yapılmalıdır. 
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III. TEZİN İÇERİĞİ VE DÜZENİ 

Diploma çalışmaları ana hatlarıyla Dış Kapak, İç Kapak, Tez Onay Sayfası, Bilimsel Etik 
Beyan Sayfası, Teşekkür, İçindekiler, Şekil Dizini, Çizelge Dizini, Giriş, Konuyla İlgili 
Bölüm Başlıkları, Sonuç, Kaynakça ve Ekler kısmından oluşmalıdır.  

Diploma çalışması, jüri tarafından kabul edildikten ve savunmanın başarılmasından sonra 
ciltlenir.  

3.1. Dış Kapak 

“T.C. Pamukkale Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü” 
kısmı koyu ve 14 punto büyüklükte, BÜYÜK HARFLER kullanılarak, ortalanacak şekilde 
yazılmalıdır. 

Çalışmanın adı, olabildiğince kısa ve öz olarak yazılmalı; ancak, çalışmanın konusunu ve 
içeriğini eksiksiz biçimde yansıtmalıdır. Çalışmanın adı, koyu ve 14 punto büyüklükte, 
BÜYÜK HARFLER kullanılarak, ortalanacak şekilde yazılmalıdır. Kapakta, Ek-1 verilen 
bilgiler bulunmalıdır. 

Hazırlayan, Tarih ve Yer koyu ve 12 punto büyüklükte yazılmalı ve basım yeri yazımında 
büyük harfler kullanılmalıdır.  

3.2. İç Kapak 

İç kapak sayfasının içeriği ve düzeni Ek-2’deki gibi olmalıdır. 

“T.C. Pamukkale Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü” 
kısmı koyu ve 14 punto büyüklükte, BÜYÜK HARFLER kullanılarak, ortalanacak şekilde 
yazılacaktır. 

Diploma çalışmasının başlığı, olabildiğince kısa ve öz olarak yazılmalı; ancak, çalışma 
konusunu ve içeriğini eksiksiz biçimde yansıtmalıdır.  

Yazar ve Danışman adları koyu ve 12 punto büyüklükte, küçük harflerle yazılacaktır. 
Soyadı büyük harfler kullanılarak yazılmalıdır. 

Tarih ve Yer koyu ve 12 punto büyüklükte yazılmalı ve basım yeri yazımında BÜYÜK 
HARFLER kullanılmalıdır.  

3.3. Diploma Çalışması Onay Sayfası 

Savunmadan sonra başarılı olan adaylar, (_____ _____) ile boş bırakılan yerlere danışman 
ile jüri üyelerinin ünvan ve isimlerini yazmalı ve jüriden geçer not alan öğrenciler diploma 
çalışmasının her bir cildini jüri üyelerine ayrı ayrı imzalatmalıdırlar (Ek-3). 

3.4. Teşekkür Sayfası 

Bu kısmında, diploma çalışmasının hazırlanmasında doğrudan katkısı olan kişilerle, görevi 
olmadığı halde dolaylı da olsa katkısı olan kişi veya kurumlara teşekkür edilir (Ek-4). 

3.5. Bilimsel Etik Beyan Sayfası 

Diploma çalışmasının bilimsel etiğe uygun yapıldığını beyan eden sayfa Ek-5’te verildiği 
şekilde hazırlanmalı ve yazar tarafından imzalanmalıdır. 
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3.6. İçindekiler Dizini 

İçindekiler dizini Ek-6’daki örneğe uygun olarak hazırlanmalıdır. Diploma çalışması 
metninde yer alan bütün bölüm ve alt başlıkları, kaynaklar (ve varsa ekler), İçindekiler 
Dizininde eksiksiz olarak verilmelidir. Çalışmada kullanılan her başlık, İçindekiler 
Dizininde hiçbir değişiklik olmaksızın aynen verilmelidir. İlk sayfada "İÇİNDEKİLER" 
başlığı olmalı, eğer dizin bir sayfadan uzun ise diğer sayfalara bu başlık yazılmamalıdır. 

3.7. Şekil Dizini 

Şekil Dizini Ek-7’deki örneğe uygun olarak hazırlanmalıdır. Örnekteki yazım kuralları, 
büyük/küçük harf ilişkileri, sayfa düzenine dikkat edilerek aynı kurallar çerçevesinde bir 
dizin oluşturulmalıdır. İlk sayfada "ŞEKİL DİZİNİ" başlığı olmalı, eğer dizin bir sayfadan 
uzun ise ikinci ve diğer sayfalara başlık yazılmamalıdır. 

3.8. Çizelge Dizini 

Çizelge Dizini Ek-8’deki örneğe uygun olarak hazırlanmalıdır. Örnekteki sayfa düzeni 
izlenmeli, yazım kurallarına dikkat edilerek bir dizin oluşturulmalıdır. İlk sayfada 
"ÇİZELGE DİZİNİ" başlığı olmalı, eğer dizin bir sayfadan uzun ise diğer sayfalara bu 
başlık yazılmamalıdır. 

3.9. Şekil ve Çizelgelerin Yerleştirilmesi 

Diploma çalışması içinde anlatıma yardımcı olacak biçimde şekiller ve çizelgeler 
konmalıdır. Şekil ve çizelgelerde yer alacak tüm çizgi, işaret, simge, rakam ve yazılar, 
bilgisayar yazıcısı kullanılarak yapılmalı; bunların okunacak kadar büyük olmasına dikkat 
edilmelidir.”Şekil” ve “Çizelge”, numaraları ile birlikte koyu harflerle yazılmalıdır. Çizelge 
ve şekillerin başlıkları, çizelge veya şekle bakmaksızın anlaşılabilir olmalıdır. Çizelge 
veya şekil, başlığın hemen altında yer almamalıdır.   

Şekiller ve çizelgeler metinde ilk değinildikleri sayfa üzerinde veya bir sonrakinde yer 
almalıdır. Bunların yerleştirilmelerinde sayfa kenarlarında bırakılması gerekli kenar 
boşlukları kesinlikle aşılmamalıdır. Aşma durumunda olanlar ya küçültülmeli ya da Ekler 
bölümünde sunulmalıdır. Çalışma metni içinde sayfaları kıvrılmış (katlanmış) şekil veya 
çizelge olmamalıdır. Bir sayfadan uzun olan çizelgeler diploma çalışması metni içinde 
bulunmak zorunda ise bir sayfa boyutunda (uygun bir yerden) bölünmeli; en dip sağ alt 
köşeye kenar boşluklar sınırı içinde kalmak şartıyla (Devamı arkada) şeklinde bir dipnot 
yazılmalıdır. 

Yarım sayfa veya daha az yer tutacak şekil ve çizelgeler metin içinde yer alabilir. Bu 
durumda söz konusu çizelge veya şekil, sayfanın ya üstünde ya da altında bulunmalı, metin 
ile üstten veya alttan, kullanılan aralığa göre bir fazla aralık boşluk bırakılmalıdır. Yarım 
sayfadan büyük yer tutan şekil ya da çizelgeler tamamen ayrı bir sayfayı kaplayacak şekilde 
yerleştirilebilir. İki veya daha çok küçük şekil veya çizelge aynı sayfada sunulabilir. 

Tüm şekil ve çizelgelerin kendine ait bir numarası olmalıdır. Çalışmanın başından sonuna 
kadar numaralama rakamlarla yapılmalıdır. 

Çizelge ve Şekil Numaralandırmaya Örnekler: 

i) Şekil 1.   ……….    Şekil 2.    .............      Şekil 3.    ............. 

ii) Çizelge 1.    ...........    Çizelge 2.    ...........   Çizelge 3.   .............. 
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Şekil ve Çizelge Başlıklarının yazımında metinde kullanılan aralığın yarısı veya daha dar 
bir aralık kullanılmalıdır. Çizelge başlıkları çizelgenin üstüne yazılmalı; çizelge başlığı ile 
çizelge çizgisi arasında kullanılan aralığa göre bir fazla boşluk bırakılmalıdır. Şekil 
başlıkları ise şeklin altına yazılmalı; şekil altı başlığı ile şeklin alt kenarı arasında da 
kullanılan aralığa göre bir fazla aralık boşluk bırakılmalıdır. Bu başlık olabildiğince öz ve 
açıklayıcı olmalıdır. 

Şekil ve Çizelgeye Örnekler: 

i) Şekil 3. Değişik diyetsel bileşenlerin farklı fizyolojik koşullarda karaciğer etoksiresorufin  
O-deetilaz aktivitesi üzerine etkileri 

ii) Çizelge 1. Çeşitli deniz canlılarında EROD aktivitesini indükleyen ksenobiyotiklere 
örnekler 

Şekillere ve çizelgelere yapılacak değinmelerde  (atıf) eğer değinilen şekil, değinilen 
sayfada ya da daha sonraki sayfada yer alıyorsa; değinme, cümlenin gidişine göre, 
aşağıdaki örneklerde gösterildiği gibi olmalıdır. 

Metin İçinde Şekil ve Çizelgeye Değinmeye Örnekler: 

i) Enzim aktivitesi 30 dakikalık inkübasyon zamanında 37 °C’de %57,0 inhibisyona neden 
olurken, oda sıcaklığında %43,0, buzda ise %2,5 inhibisyona neden oldu (Şekil 3). 

ii) Şekil 5’te Mavri kefal karaciğer EROD aktivitesinin zaman ile değişimi verilmektedir. 

iii) Ayrıştırıcı ve sıkıştırıcı jel solüsyonları Çizelge 5’te belirtildiği gibi verilen miktarların 
karıştırılması ile kullanımdan hemen önce hazırlandı. 

Eğer diploma çalışmasının herhangi bir sayfasında, daha önceki sayfalarda değinilmiş ve 
yer almış olan şekil veya çizelgeye atıfta bulunmak gerekiyorsa, bu durumda değinme 
parantez içinde "bakınız" anlamına gelen "Bkz." kısaltması ile aşağıdaki örneklerde 
gösterildiği gibi yapılmalıdır. 

Önceki Sayfalarda Bulunan Bir Çizelgeye Değinmeye Örnek: 

i) Sitokrom P450 karaciğerde yüksek konsantrasyonlarda bulunan ve birçok bileşiği değişik 
mekanizmalar ile katalize eden Faz-I enzimlerindendir (Bkz. Çizelge 4). 

Bir başka yayından aynen alınan şekil kullanılacaksa, şekil başlık yazısının devamında 
"yazarın soyadı-yıl" sırasına göre atıf yapılmalıdır. 

Bir Başka Yayından Aynen Alınan Şekle Örnek: 

i) Şekil 1. Sitokrom P450 döngüsü (Schenkman ve Jansson, 1995) 

3.10. Birimler ve Kısaltmalar 

Birimler için SI (System Internationale) standardı kullanılmalıdır. Birimlerin simgeleri için 
de aynı standarttan yararlanılmalı; birim gösteren simgenin sonuna nokta konulmamalıdır. 
Diploma çalışmasında çok kullanılan, birden fazla sözcükten oluşan terimler için baş 
harfleri kullanılarak kısaltma yapılabilir. Bu durumda yapılan kısaltma ilk geçtiği yerde 
parantez içinde yalnız bir kez açıklanmalıdır. Diğer terimler için Türk Dil Kurumu’nun 
(TDK) İmla Yazım Kılavuzu’na göre kısaltmalar yapılır. Birden fazla sözcüğün baş harfleri 
kullanılarak yapılan kısaltmalarda her sözcüğün baş harflerinden sonra nokta konulmalıdır. 
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(Örneğin, M.T.A., D.S.İ ., M.P.M., O.D.T.Ü.,..) Ancak, TÜBİTAK, NATO, USA, AB, 
UNESCO, TBMM gibi standart kısaltmalarda harfler arasında nokta konulmamalıdır. 

 

IV. ANA METİN BÖLÜMÜ 

4.1. Giriş 

"Giriş" bölümünde diploma çalışmasının amacı, kapsamı, önceki çalışmalar gibi, 
okuyucuyu konuya hazırlayıcı nitelikteki bilgiler verilmelidir. Çalışmanın hazırlanmasında 
izlenilen yöntem de kısaca açıklanır. Okuyucuya konuyu hazırlayıcı bilgiler verildikten 
sonra araştırmanın amacı ve kapsamı, bu bölümde açıkça belirtilmelidir. Ancak, bunlar için 
“Giriş” bölümünde kesinlikle alt bölüm başlıkları kullanılmamalıdır. 

4.2. Konuyla İlgili Ana Başlıklar ile Bölüm Başlıkları 

Diploma çalışmasının konuları takibi kolay olacak şekilde, mantıksal bir sırayla uygun 
bölümlere ayrılmalıdır. Ana başlıkların altında çok fazla alt bölüm olmamasına dikkat 
edilmelidir. Kaynaklarla konu hakkında elde edilen bilgiler mevcut kanıtlar, gerçekler veya 
tarihçe ile tartışılmalıdır. Kaynak taraması ile amaç, konunun tüm yönleriyle aydınlatılması 
ve tartışılmasıdır. Konu ile ilgili karşıt görüşler ve öğrencinin görüşleri tartışmada yer 
almalıdır. Bu şekilde öğrencinin konuya vakıf olduğu anlaşılır. Tartışmayı yaparken genel 
olarak önerilen yapı; kişinin kendi tartışması, destekleyen kanıtlar (kaynaklar) ve karşıt 
tartışmalar ile kendi tartışmasını sınırlayan koşullar şeklindedir. 

Kullanılan botanik, mikroorganizma vb. Latince kelimeler her yerde (kaynaklar, şekiller, 
çizelgeler dahil) eğik (italik) olarak yazılmalıdır. Örnek: Listeria monocytogenes,  

Mikroorganizma isimlerini kısaltarak yazacaksanız, kısaltma sonrasında boşluk vermeyiniz. 
Örnek; L.monocytogenes.  

Derece işareti için (°) klavyede ALT tuşuna basılı halde, numaraların olduğu tuşlardan 
248’e sırasıyla basmanız yeterli olacaktır. Bunun dışında, Menüde bulunan Ekle alt 
menüsünde yer alan Simge’ye tıklayıp buradan Symbol kısmına gelerek ° işaretini bularak 
metne ilave edebilirsiniz.  ° işareti ile C arasında boşluk bırakmayınız. Örnek: 24°C.  

Kesme işareti öncesinde ve sonrasında boşluk bırakmayınız. Örnek: “15,4°C’de yapılan bir 
çalışmada…” 

Parantezler arasında boşluk bırakmayınız. Örnek; “Yüksel’in (1998) yaptığı çalışmada…”, 
“…(Velioğlu, 2005).” 

Yazımda noktalama işaretlerinden (nokta, virgül, noktalı virgül, soru işareti gibi) sonra bir 
karakter boşluk bırakılmalıdır. 

4.3. Sonuç 

Sonuç kısmında konu ile ilgili yapılan tartışmaların sonuçları veya diğer ifade ile yaratacağı 
etkilere yer verilir. Ayrıca mevcut bilgilerin yeterliliği, gelecekte yapılması önerilen 
çalışmalar, cevapsız kalan sorular gibi konulara da yer verilmelidir.  

4.4. Metin İçinde Kaynak Gösterimi 
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Metin içinde verilen (atıfta bulunulan) her kaynak, KAYNAKÇA bölümünde mutlaka yer 
almalıdır. Metin içinde kaynak gösterme "Yazar(lar)ın Soyad(lar)ı ve Yıl" sistemine göre 
yapılmalıdır. Değinilen eserin yazar(lar)ının yalnız soyad(lar)ı (ilk harfi büyük, diğerleri 
küçük harf olarak) ve eserin yayın yılı yazılmalı; yazar adından sonra virgül konmalıdır. 

Arka arkaya birkaç yazara ait eser göstermek gerekirse tarihlerden sonra noktalı virgül ile 
ayrılmalı; kaynaklar tarih sırasına göre eskiden yeniye doğru sıralanmalıdır. Aşağıdaki 
noktalama sistemlerine de dikkat edilmelidir. 

Örnekler: 

i) Hayvan ıslahı uygulamalarında esas konu fenotiptir (Düzgüneş, 1976). 

ii) Brown (1976) tarafından, hayvan ıslahı uygulamalarında esas konunun fenotip olduğu 
bildirilmiştir. 

iii) Menderes Masifi metamorfiklerinde yer alan kayaç birimlerinde yüksek basınç 
saptanmıştır (Dora ve Kun, 1984). 

iv) .........................(Alku, 1984; Akgün, 1990). 

 

Kaynak gösterme/değinme biçiminde "a" ve "e" takıları yayın yılına göre değil, aşağıdaki 
örneklerde olduğu gibi yazar soyadına göre seçilmelidir.  

Örnek: 

i) Özgür'e (1976) göre, hayvan ıslahı uygulamalarında esas konu fenotiptir. 

Kaynak bir başka yayın içinde kaynak şeklinde bulunuyorsa bu aşağıdaki şekillerden 
biriyle yazılır. 

Örnekler: 

i) Gürler (1976) tarafından bildirildiğine göre; Lush, katılım derecesinin, akraba şahısların 
birbirlerine benzerlik bakımından, akraba olmayanların birbirlerine benzerliklerine nazaran 
üstünlüğü olarak da tarif edildiğini bildirmiştir. 

ii) Lush tarafından kalıtım derecesi, akraba şahısların birbirlerine benzerlik bakımından, 
akraba olmayanların birbirlerine üstünlüğü olarak da tarif edilebilmektedir (Gürler, 1976). 

İki yazarlı eserler kaynak gösterildiğinde (belgenin yabancı dilde olmasına bakılmaksızın), 
yazar soyadları arasında "ve" kelimesi konulmalıdır.  

Örnek: 

i) Tüm kayaç analizi sonucunda bünyesinde kil minerali bulunduran örneklerin mineralojik 
bileşimini belirlemek amacıyla Gündoğdu ve Yılmaz (1984) tarafından önerilen kil 
fraksiyonu analiz yöntemi kullanılmıştır. 

ii) Bopp ve Talcott'un (1978), UX Ari sistemini de içeren… 

İkiden fazla yazarlı eserler kaynak gösterildiğinde, metin içinde ilk yazarın soyadından 
sonra VE ARKADAŞLARI anlamına gelen "ve ark." kısaltılması kullanılmalıdır. 
“KAYNAKÇA” bölümünde belirtilirken ise mevcut yazarların hepsi yazılmalıdır. 
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Örnek: 

i) Lekeli çift olarak belirtilen UX Ari sistemi, tutulmayı göstermeyen (i 60) tayfsal bir 
çifttir (Busso ve ark., 1986). 

Aynı anda birden fazla kaynağa değinme yapılıyorsa, bunlar en eski yayından en yeni 
yayına doğru sıralanmalı ve yayın araları noktalı virgül (;) ile ayrılmalıdır. 

Örnek: 

i) Lipoliz sonucunda yağ asitleri ve türleri gibi tat ve aroma veren bileşikler açığa 
çıkmaktadır (Ayfer, 1959; Bilgen, 1973; Kuru ve ark., 1986). 

Aynı yazarın değişik tarihlerdeki yayınlarına aynı anda değinme yapılıyorsa, yayın tarihleri 
eskiden yeniye doğru noktalı virgül ile ayrılmalıdır. 

Örnek: 

i) En önemli sakıncası bodur ağaççık olmaları nedeniyle çiçek tozlarının dağılma sahaları 
dar bir alanda olmaktadır (Bilgen, 1968; 1973). 

Metin içinde sözlü ve/veya yazılı görüşmelere değinmek gerekiyorsa, görüşme yapılan kişi 
veya kişilerin Soyad(lar)ı (ilk harfi büyük, diğerleri küçük harf olarak) yazılmalı ve 
parantez içinde görüşme yılı verilmelidir. Ayrıca KAYNAKÇA dizininde görüşme tarihi 
(gün ve ay) belirtilmeli; atıfta bulunulan kişinin adresi de yer almalıdır. 

Bir komisyon ya da kurum tarafından hazırlanan ve yazarı belirtilmeyen yayınlarla kurum 
ve kuruluşlar tarafından yazarsız yayınlanan kaynaklar Anonim ve yıl olarak belirtilir. 
Anonim kelimesini “Anon.” şeklinde kısaltmayınız; hem metin içinde hem de kaynakça 
kısmında “Anonim” şeklinde yazınız.  

Örnek: 

i) Türkiye’de elma üretimi 1995 yılında 2.100.000 tona ulaşmış bulunmaktadır (Anonim, 
1996). 

ii) FAO kaynaklarına göre (Anonim, 1991) Türkiye elma üretimi açısından dünyada beşinci 
sıradadır. 

4.5. Alıntılar 

Metin içinde bir başka kaynaktan alınmış bir bölüm aynen aktarılmak isteniyorsa, böyle bir 
alıntı ana metnin son satırından başlayarak biri aralık boşluk bırakıldıktan sonra satır 
başından başlamalı, ayrı bir paragraf halinde, ayıraç "......." içinde bir aralık kullanılarak 
yazılmalıdır. Açılan ayıraç, sağdan normal paragrafın satırbaşı hizasından başlamalı ve 
alıntının diğer satırları da, bu paragraf başı ile aynı hizada olmalıdır. Alıntıdan sonra tekrar 
ana metne geçerken, yine bir aralık boşluk bırakılmalıdır. 

Örnek: 

…çayın içerdiği kafeinin insan sağlığı üzerindeki etkileri incelendiğinde Kaçar (1992) bu 
konuda şöyle demektedir. 

“Çayın insanlarda yorgunluk giderici, canlılık verici etkisi, içerdiği kafein ile yakından 
ilgilidir. Bugünkü bilgilerimize göre kahve gibi çay da kafein içermektedir. Bir bardak 
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çayın kafein içeriği özdeş miktardaki kahvenin kafein içeriğinden yaklaşık %50 daha azdır. 
Siyah çay %2-5 oranında kafein içerir”. 

Çayın içerdiği vitaminler… 

4.6. Dipnotlar 

Çalışmanın herhangi bir sayfasında, metnin içinde yazılması halinde konuyu dağıtıcı ve 
okumada sürekliliği engelleyici nitelikteki çok kısa ve öz açıklamalar birkaç satır halinde, 
aynı sayfanın altına DİPNOT olarak verilebilir. Dipnotlar sayfa içindeki ana metinden 
sonra iki aralık bırakıldıktan sonra, soldan sağa sayfanın ortasına kadar çizilen sürekli bir 
çizgi ile ayrılmalıdır. Sayfanın alt kenarında bırakılması gereken 2,5cm'lik boşluğa 
kesinlikle taşmamalıdır. Dipnot çizgisi ile dipnot numarası arasında bir aralık; dipnot 
numarası ile dipnotun ilk satırı arasında ise yarım aralık bırakılmalıdır. Dipnotun yazımında 
bir aralık kullanılmalı ve dipnot daha küçük bir punto (9) ile yazılmalıdır. DİPNOT'lar her 
sayfa içinde belirtme sırasına göre "1" den başlayarak numaralanmalıdır. 

4.7. Kaynakça 

KAYNAKÇA başlığı, tümüyle büyük harflerle, sayfanın sol kenar boşluğundan başlayarak 
yazılmalı ve başlıktan sonra 3 tek aralık boşluk bırakılmalıdır. Çalışmada kullanılan 
kaynaklar, YAZAR SOYADINA GÖRE sıralanmalı, yazar soyadları sayfanın sol kenar 
boşluğu hizasından başlanarak yazılmalıdır (Bkz. Ek’ler). 

Kaynaklar, aşağıdaki genel kalıplara uygun yazılmalıdır. 

Kaynak Bir Makale İse: 

Yazarın soyadı, adının baş harfleri, (Yılı) Makalenin başlığı. Derginin adı, cilt numarası: 
(varsa sayı) sayfa aralığı. 

Buhler, D. R., and Wang-Buhler, J. L. (1998) Rainbow Trout Cytochrome P450s: 
Purification, Induction and Role in Environmental Monitoring. Comp. Biochem. Physiol., 
121: 107-137. 

Kaynak Kitaptan Bir Bölüm İse: 

Bölüm yazarının soyadı, adının baş harfleri, (Yılı) Bölümün başlığı (adı)” , bölümün 
alındığı kitabın adı, cilt numarası, varsa editör(ler), yayınlayan kurum, yayınlanan yer, s. 
sayfa aralığı. 

Buhler, D. R. (1995) Cytochrome P450 Expression in Rainbow Trout: An Overview, in 
Molecular Aspects of Oxidative Drug Metabolizing Enzymes: Their Significance in 
Environmental Toxicology, Chemical Carcinogenesis and Health, (Arınç, E., Schenkman, 
J. B. and Hodgson, E., Eds.), Springer-Verlag, Heidelberg, s159-180. 

Kaynak Bir Kitap İse: 

Yazarın soyadı, adının baş harf(ler)i (yılı) Kitabın adı, cilt numarası” , varsa editör(ler) / 
çeviri editörleri, yayınlayan yer, yayınlanan yer, sayfa sayısı. 

Ortiz de Montellano, P. R. (1995) Cytochrome P450: Structure, Mechanism, and 
Biochemistry, Plenum Press, New York, 697s. 

Not: Çeviri kitaplarda orijinal kitabın değil çeviri kitabın yayın tarihi esas alınacaktır. 
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Kaynak Basılmış Tez İse: 

Yazarın soyadı, adının baş harf(ler)i, Tezin adı, tezin cinsi (Yüksek lisans/doktora), tezin 
sunulduğu enstitü, sunulduğu yer, sayfa sayısı. 

Tin, Y. (2001) Sığır karaciğer ve akciğer glutatyon S-transferaz enzimlerinin bazı 
biyokimyasal özellikleri, Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri 
Enstitüsü, Denizli, 95s 

Kaynak Kongreden Alınmış İse: 

Yazarın soyadı, adının baş harf(ler)i, (Yılı) Tebliğ adı”, kongre, seminer veya konferansın 
adı, yapıldığı yer, bildiri kitabında yer aldığı sayfa aralığı. 

Toppare, L. (1985) Elektrokimyasal yöntemle 4-bromstrien ile α-metilstirenin 
kopolimerleşmesi”, II. Ulusal Makromolekül Sempozyumu, İzmir, s. 85-96. 

Kaynak Rapordan Alınmış İse: 

Yazarın soyadı, adının baş harf(ler)i -raporu hazırlayan tüzel kişi ise kuruluşun adı-, (Yılı) 
“raporun adı” , raporu hazırlayan kuruluşun kısa adı ve rapor numarası, yayınlandığı yer, 
sayfa aralığı yılı. 

Baran, I. and Kasparek, M. (1989) Marine turtles of Turkey; Status survey 1988 and 
recommendations for conversation and management”, WWF Report, Heidelberg, s. 123-
130. 

Kaynak Sözlü Görüşme İse 

Görüşü alınan kişinin soyadı, adının baş harf(ler)i, (Yılı), kurum adresi, görüşmenin 
yapıldığı yer, (varsa) elektronik posta adresi, görüşme tarihi (gün, ay). 

Yakuphanoğulları, K. (2000) Karayolları Genel Müdürlüğü, Ankara, 
yakuphan@kygm.gov.tr (06.08). 

Kaynak Aktüel Dergi ve Gazete Haberinden Alınmış İse: 

Corliss, R. (1993, Sept. 13) Pacific Overtures Times, 142(11): 68-70. 

Kaynak Elektronik Gazete ve Dergiden Alınmış İse: 

Başaran, A., Yıldırım, N. ve Gülal, Z. (2000) Depreme karşı nasıl bir bina yapılmalı? 
Türkiye Bilim ve Teknik Araştırma Kurumu”, http://tubitak.gov.tr-/w/b08.-html 
(16.12.2000). 

Carranza, L.E. (2000) Le Corbusier and the problems of representation. J. Architec. Edu., 
http://www.mitpress.mit.edu/jrnls-catalog/arch-ed-abstracts/File:jae48-2.html (5.10.2000). 

İnternet (www/ftp) Kaynakları: 

Yazarı bilinmeyen İnternet kaynakları Anonim olarak gösterilecektir. Sayfanın son 
güncellenme tarihi, Sayfanın adı, sayfanın adresi ve sayfaya Erişim Tarihi gün ve ay 
ıolarak belirtilecektir.  

Anonim. (2006). Alaattin’s web site. http://biyoloji.pamukkale.edu.tr/alaattin/index.htm. 
Erişim Tarihi: 4 Mayıs. 
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İnternetten alınacak kaynaklar için sadece .org, .edu, .gov uzantılı siteler kabul edilir. 
İnternette olan bilgiler bir yazar veya bir kuruluş tarafından yayınlanmamışsa; yayın tarihi 
ve yayının basıldığı yer yoksa ne derece güvenilir olduğu kesin olmadığı için 
kullanılmamalıdır. Bununla birlikte uluslar arası kurumlar (örneğin; FAO, WHO) ve 
üniversiteler tarafından internette sunulan bilgiler kaynaklar listesinde verilebilir. Eğer 
yazar belli değilse Anonim veya uluslar arası kurumun kısaltması kullanılarak, makalenin 
ismi ve URL adresi htm doküman adresiyle birlikte verilir. 

4.8. Ekler 

Ana metin içerisinde yer almaları halinde konuyu dağıtıcı veya okumada sürekliliği 
engelleyici nitelikteki ve DİPNOT olarak verilemeyecek kadar uzun açıklamalar (bir 
formülün çıkarılışı, geniş kapsamlı ve ayrıntılı deney verileri, katlanmış olarak verilmesi 
gereken çok büyük boyutlu haritalar, örnek hesaplamalar ve bilgisayar programları gibi) bu 
bölümde verilmelidir. Eklerin her biri için uygun bir başlık seçilmeli ve bunlar, sunuş 
sırasına göre "Ek-1, Ek-2, Ek-3,..." şeklinde, her biri ayrı bir sayfadan başlayacak şekilde 
sunulmalıdır. Ekler kısmı sadece EKLER yazısının yazıldığı bir kapak ile başlamalıdır. 

 

V. DİPLOMA ÇALIŞMASININ KONTROLÜ 

Diploma çalışmasının kontrolü için danışman öğretim üyesine verilmesi sırasında 
kullanılan kaynaklar da birlikte sunulacaktır. Çalışmanın, bilgisayar çıktısı veya MSWORD 
dokümanı olarak diskette verilmesi veya e-posta ile gönderilmesi gereklidir (Danışmanın 
tercihine göre). İlgili öğretim üyesinin onayı alındıktan sonra diploma çalışması JÜRİYE 
sunulmaya hazırdır. 

Diploma Çalışmasının Teslimi 

Diploma çalışmaları, en geç dönemin 10’ncu haftasının sonunda jüri üyelerine verilmek 
üzere 3 nüsha halinde Bölüm Sekreterliğine teslim edilmelidir.  

Diploma çalışması sınavında, önce Microsoft Office PowerPoint programı ile bilgisayar 
ortamında öğrenci tarafından sunu yapılır. Bu sunuyu hazırlarken öğrenci çalışmasının 
amacını, gerekçesini ve neler yaptığını açıklamalıdır. Yaklaşık 20 dakika sürecek bu sunu, 
çalışmayı en iyi şekilde temsil etmelidir. 

Sunum öncesinde öğrenci yanında, Ek-9’da verilen Diploma Çalışması Sunum 
Değerlendirme Formundan en az 3 adet bulundurmak zorundadır. Değerlendirme formları 
sunum öncesinde jüri üyelerine dağıtılıp, öğrenci sunumları değerlendirilecektir.  

Sınav sonrası jürinin gerekli gördüğü düzeltmeler (varsa) yapılır ve çalışmanın son şekli 
ilgili Danışman Öğretim Üyesi ve jüri üyelerinin onayı (parafı) ile birer nüsha jüri 
üyelerine, Fakülte Kütüphanesine ve Bölüm Başkanlığı’na verilmek üzere 5 kopya 
halinde Bölüm Sekreterliğine teslim edilir.  
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VI. EKLER
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Ek-1. Diploma Çalışması İçin Dış Kapak Örneği 

T.C. 
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ 
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 

GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GIDALARIN VİTAMİN VE MİNERALLERLE  
ZENGİNLEŞTİRİLMESİ 

 
(Diploma Çalışması) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
HAZIRLAYAN 

 
Şule ANIK 

 
 
 
 
 
 
 

 
Haziran, 2006  

DENİZLİ 
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Ek-2. Diploma Çalışması İçin İç Kapak Örneği 

T.C. 
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ 
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 

GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GIDALARIN VİTAMİN VE MİNERALLERLE  
ZENGİNLEŞTİRİLMESİ 

 
(Diploma Çalışması) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
HAZIRLAYAN 
Şule ANIK 

 
 
 

DANIŞMAN 
Yrd. Doç. Dr. Yusuf YILMAZ 

 
 
 

 
Haziran, 2005 

DENİZLİ 
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Ek-3. Diploma Çalışması Onay Formu Sayfası 

 

______ _______________ tarafından diploma çalışması olarak sunulan “_____ 

_____ ______ ______ ______” başlıklı bu çalışma Pamukkale Üniversitesi öğretim ve sınav 

yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca değerlendirilerek aşağıda belirtilen jüri tarafından 

kabul edilmiştir/edilmemiştir. 

                                              

                                                                                                                        ____/___/ 2006  

 

 

 

 

Danışman: Prof. Dr. ___ ____ 

 
Üye: Doç. Dr. ___ ____ 

 
Üye: Yrd. Doç. Dr. ____ _____ 
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Ek-4. Teşekkür Sayfası Örneği 

TEŞEKKÜR 
 

Bugüne kadar maddi ve manevi desteklerini benden esirgemeyen ailem başta olmak 
üzere, bu çalışmanın hazırlanması sırasında fikir ve önerileriyle bana yol gösteren danışman 
hocam Sayın Yrd. Doç. Dr. Yusuf YILMAZ’a ve diğer hocalarıma yardımlarından dolayı 
teşekkür eder, saygılarımı sunarım. Ayrıca arkadaşlarım Ahmet Mehmet ve Ayşe Fatma’ya 
de teşekkürü bir borç bilirim. 
 
 

Ali Veli ÜNLÜ 
___/___/2006 
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Ek-5. Etik Sayfası 

 

BİLİMSEL ETİK BEYANI 

 

“Bu diploma çalışmasının tasarımı, hazırlanması, yürütülmesi, araştırılmalarının yapılması 
ve bulgularının analizlerinde bilimsel etiğe ve akademik kurallara özenle riayet edildiğini; 
bu çalışmanın doğrudan birincil ürünü olmayan bulguların, verilerin ve materyallerin 
bilimsel etiğe uygun olarak kaynak gösterildiğini ve alıntı yapılan çalışmalara atfedildiğini 
beyan ederim.” 

 

Ali Veli ÜNLÜ 

 

___/___/2006 
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Ek-6. İçindekiler Sayfasına Örnek 

 

İÇİNDEKİLER 

Sayfa 

İçindekiler ......................................................................................................................... vii 

Şekil Dizini ........................................................................................................................ viii 

Çizelge Dizini .................................................................................................................... ix 

1. GİRİŞ ............................................................................................................................ 3 

2. GENEL BİÇİM VE YAZIM DÜZENİ ....................................................................... 4 

2.1. Temel İlkeler .................................................................................................... 4 

2.2. Kâğıt Niteliği .................................................................................................... 4 

2.3. Yazı Niteliği ..................................................................................................... 4 

2.5. Yazım Planı ...................................................................................................... 5 

3. İÇERİK VE DÜZENİ ................................................................................................... 8 

3.1. Ön Bölüm ......................................................................................................... 9 

3.1.1. Dış Kapak .......................................................................................... 9 

3.1.6. Bilimsel Etik Sayfası ......................................................................... 10 

3.1.8. İçindekiler Dizini............................................................................... 11 

3.1.9. Şekiller Dizini.................................................................................... 11 

3.2. Ana Metin Bölümü........................................................................................... 14 

3.2.1. Giriş ................................................................................................... 14 

3.2.3. Materyal ve Metot ............................................................................. 15 

3.2.4. Bulgular ............................................................................................. 15 

3.2.6. Sonuç ................................................................................................. 15 

3.3. Son Bölüm........................................................................................................ 15 

3.3.1.6. Kaynak Basılmış Tez İse ................................................................ 20 

3.3.1.8. Kaynak Rapordan Alınmış İse........................................................ 20 

3.3.1.9. Kaynak Sözlü Görüşme İse ............................................................ 21 

3.3.1.11. Kaynak Elektronik Gazete ve Dergiden Alınmış Ise ................... 21 

3.3.1.12. İnternet (www/ftp) Kaynakları ..................................................... 21 

4. SONUÇ........................................................................................................................... 22 
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Ek-7. Şekil Dizin Sayfasına Örnek 

 

ŞEKİL DİZİNİ 

Sayfa 

Şekil 1. Metin ..................................................................................................................... 5 

Şekil 2. Metin ..................................................................................................................... 10 
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Ek-8. Çizelge Dizin Sayfasına Örnek 

 

ÇİZELGE DİZİNİ 

Sayfa 

Çizelge 1. Metin ................................................................................................................. 6 

Çizelge 2. Metin ................................................................................................................. 11 
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Ek-9. Diploma Çalışması Sunumu Değerlendirme Formu 

 

Tarih:

Çok iyi İyi Orta Zayıf

SUNUM

DAHA İYİ BİR SUNUM İÇİN TAVSİYELER:

GENEL YORUMLAR:

Bu seminer

İmza      :

Semineri Veren:

Derece

KONU HAZIRLIĞI

 Diploma Çalışması Sunumu Değerlendirme Formu

Organizasyon

Literatürün kalitesi

Konuya hakimiyet 

Konuyla ilgili istenilen bilgilerin yeterliliği 

Soruları cevaplandırma yeteneği

Görsel malzemenin hazırlanışı

Sunuş hızı

Konuşma (yüksek ses, sadelik, gramer vb)

Görsel malzemeyi kullanım

BU KISMI SADECE ÖĞRETİM ÜYELERİ DOLDURACAKTIR

Yeterli Yetersiz

Dinleyenlerle göz teması

Fikirlerin basitçe ifade edilmesi

Sunuma olan ilgisi

 


