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T.C. 

SİNOP ÜNİVERSİTESİ 

SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ 

BİTİRME ÖDEVİ HAZIRLAMA / YAZIM KILAVUZU 

 

Bu kılavuz, Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi öğrencilerinin lisans 

öğrenimlerinde aldıkları Bitirme Ödevinin hazırlanması ve yazımında yönlendirici olmak ve 

şekilsel standardı sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.  

Bitirme ödevini hazırlayacak öğrencilerin bu kılavuza göre hareket etmeleri gerekir.  

 

1. GENEL GÖRÜNÜM VE YAZIM KURALLARI 

1.1. Yazı Özelliği  

Bitirme ödevi, bilgisayarda güncel bir program ile yazılmalıdır. Yazı karakteri olarak 

"Times New Roman" seçilmeli ve harf büyüklüğü ödevin tamamında "12 punto" olmalıdır. 

Şekil, çizelge, dipnotlarda, alt-üst karakterlerde gerektiğinde harf büyüklüğü “10, 9 ya da 8 

punto” olabilir. Daha küçük harf büyüklüğü kesinlikle kullanılmamalıdır. Bitirme Ödevinde 

latince isimlerde italik yazı şekli kullanılmalıdır. Bunun dışında diğer yazı türleri 

kullanılmamalıdır. Yazımda noktalama işaretlerinden (. , ; ? vb.) sonra bir karakter boşluk 

bırakılmalıdır. Bilgisayar ortamında oluşturulması mümkün olmayan şekiller teknik resim 

ilkelerine göre çizilmeli, yazı ve semboller şablonla yazılmalıdır. Şekillerde elle düzeltme 

yapılmamalıdır.  

 

1.2. Kenar Boşlukları ve Sayfa Düzeni 

Yazımda, her sayfanın sol ve üst kenarlarında 2.5 cm, alt ve sağ kenarlarda 2 cm boşluk 

bırakılmalıdır. Sağ kenarda tüm satırlar aynı hizada bitirilmelidir. Sayfanın önü ve arkası da 

kullanılmalıdır. 

 

1.3. Satır Aralıkları ve Paragraf Girintisi  

Yazımda 1.5 satır aralığı kullanılmalıdır. Bölümler, ana başlıklar ile alt düzey 

başlıklardan önce ve sonra bir satır aralığı boşluk bırakılmalıdır. Şekil, çizelge ve 

denklemlerden önce ve sonra 1.5 satır aralığı, şekil ve şekil alt yazısı ile çizelge ve çizelge üst 

yazısı arasında 1 satır aralığı bırakılmalıdır. Şekil alt yazıları, çizelge üst yazıları, çizelge içi, 

dipnotlar, alıntılar ve kaynaklar 1 satır aralığı ile yazılmalıdır. Bölümler ve/veya ana başlıklar 

yeni bir sayfadan başlamalıdır. Paragraf başlarında 1.25 cm paragraf girintisi olmalıdır. 
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1.4. Sayfaların Numaralandırılması  

Sayfa numaraları altbilgi olarak sayfa altında ve ortada (yatay sayfalarda yatay 

ortalanarak) 11 punto olarak yazılmalı; kapak sayfalarından içindekiler sayfasına kadar (kapak 

sayfaları, etik kurul onay sayfası) numara verilmemelidir. İçindekiler sayfasından başlayarak 

“giriş” bölümüne kadar olan sayfalar "i, ii, iii, …" şeklinde küçük harf Roma rakamları ile; 

Giriş bölümü ile başlayan ödev metni, Ekler ve Kaynaklar ise"1, 2, 3,..."şeklinde 

numaralanmalıdır. Sayfa numaralarının önünde ve arkasında herhangi bir karakter 

kullanılmamalıdır.  

 

1.5. Anlatım  

Bitirme ödevi kolay anlaşılır, düzgün bir Türkçe ile yazım kurallarına ve araştırma 

alanına uygun bilimsel bir dille yazılmalıdır. Anlatımda üçüncü şahıs dili kullanılmalıdır. 

Noktalama ve yazım kuralları için Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzu ve Türkçe Sözlüğü esas 

alınmalıdır.  

 

1.6. Bölüm ve Alt Bölümler  

Birinci derece bölümler yeni bir sayfada başlamalı ve sayfa başına ortalanmalıdır. 

Birinci derece bölüm başlıkları (12 punto) BÜYÜK HARF ile alt bölüm başlıkları her 

kelimenin ilk harfi Büyük Harf, diğerleri küçük harflerle yazılmalıdır. Alt derece başlıklarda 

"ve/veya/ile" gibi bağlaçlar varsa, bunların tümü küçük harflerle yazılmalıdır. Üçüncü derece 

başlıklarda, her kelimenin ilk harfi Büyük Harf, diğerleri küçük harf olmalıdır. Dördüncü 

derece alt bölüm başlığı kullanılıyorsa üçüncü derece alt bölüm başlığı gibi yazılmalıdır. 

Dördüncü dereceden daha ileri derecede alt bölüm başlığı kullanılmamalıdır. Alt bölümler 

paragraf başlarından başlamalı ve koyu renkte olmalıdır.  

Bölüm ve alt bölüm başlıkları içindekiler sayfasına görünen hariç ödev içerisinde 

aşağıdaki gibi numaralandırılmalıdır.  

 

Örnek  

1. BİRİNCİ DERECE BÖLÜM BAŞLIĞI (BÜYÜK HARF, 12 PUNTO- KOYU)  

1.1. İkinci Derece Bölüm Başlığı (Kelime Baş Harfleri Büyük, 12 Punto, Koyu)  

1.1.1. Üçüncü Derece Bölüm Başlığı (Kelime Baş Harfleri Büyük, 12 Punto, Koyu) 

1.1.1.1. Dördüncü Derece Bölüm Başlığı (Kelime Baş Harfleri Büyük, 12 Punto, Koyu)  
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1.7. Dipnotlar  

Bitirme ödevinin herhangi bir sayfasında, gerekli açıklamalar sayfanın altında “Dipnot” 

olarak verilebilir. Soldan sağa sayfanın ortasına kadar çizilen sürekli bir çizgi ile dipnotlar ana 

metinden ayrılmalıdır. Dipnotların yazımında sayfa altında bulunması gereken boşluğun (2.5 

cm) korunmasına dikkat edilmelidir. Dipnotlar 1 tam aralıkla ve 10 punto büyüklüğünde 

yazılmalıdır.  

 

1.8. Semboller ve Kısaltmalar  

Bitirme ödevinde semboller kullanılmış ise, "SEMBOLLER ve KISALTMALAR 

LİSTESİ” başlığı ve “SEMBOLLER” alt başlığı altında alfabetik sıraya göre yazılmalı ve 

açıklanmalıdır. Birimler için SI (System Internationale) standardı kullanılmalıdır. Birimlerin 

sembolleri için de aynı standarttan yararlanılmalı; birim gösteren sembolün sonuna nokta 

konulmamalıdır.  

Ödevde çok kullanılan ve birden fazla sözcükten oluşan terimler için baş harfleri 

kullanılarak kısaltma yapılabilir. Bu durumda, yapılan kısaltma ilk geçtiği yerde parantez içinde 

yalnız bir kez açıklanmalıdır. Yapılan kısaltmalar sembollerde olduğu gibi alfabetik sıraya göre 

"KISALTMALAR” alt başlığı altında verilmelidir. Sembollere ve kısaltmalara ilişkin listelerin 

bulunduğu sayfalar, İÇİNDEKİLER sayfasından sonra yer almalıdır. 

 

1.9. Şekiller ve Çizelgeler  

Bitirme ödevi içinde anlatıma yardımcı olacak biçimde şekiller ve çizelgeler 

konulabilir. Bitirme ödevinde yer alan fotoğraf, çizim, grafik, harita vb. “Şekil” adı altında 

toplanmalı ve numaralandırılmalıdır. Bitirme ödevinde gerektiğinde renkli şekiller 

kullanılabilir.  

Şekil ve çizelge başlıkları olabildiğince kısa ve açıklayıcı olmalıdır. 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. 

Çizelge üst ve şekil alt yazıları paragraf girintisi yapılmadan sola dayalı olarak yazılmalıdır. 

Başlıkların bir satırı aşması halinde, ikinci ve onu izleyen satırlar birinci satır başı ile aynı 

kolonda başlamalıdır. Çizelge ve şekil başlıklarının sonuna nokta veya virgül konmamalıdır. 

Başlıklarda tek aralık kullanılmalıdır.  

Her şeklin ya da çizelgenin bulundukları bölüme uygun bir numarası bulunmalıdır. 

(Örneğin 1. bölümde geçen şekil numaraları Şekil 1.1., Şekil 1.2. şeklinde; çizelge numaraları 
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Çizelge 1.1., Çizelge 1.2. şeklinde yazılmalıdır.) Şekil ve çizelgelerde yer alacak tüm çizgi, 

işaret, simge, rakam ve yazıların okunacak büyüklükte olmasına dikkat edilmelidir. Şekilde 

büyütme veya küçültme yapıldıysa oranları belirtilmelidir.  

Bitirme ödevinde yer alan tüm şekil ve çizelgelerden metin içerisinde söz edilmelidir. 

Şekiller ve çizelgeler metinde ilk değinildikleri sayfa üzerinde veya bir sonrakinde yer 

almalıdır. Şekil ve çizelgelerin yerleştirilmelerinde sayfa kenarlarında bırakılması gerekli kenar 

boşlukları aşılmamalıdır. Aşma zorunluluğu durumunda ya küçültme yapılmalı ya da Ek'te 

sunulmalıdır. Bir sayfadan uzun olan çizelgeler metin içinde bulunmak zorunda ise bir sayfa 

boyutunda (uygun bir yerden) bölünmeli; en dip sağ alt köşeye kenar boşluklar sınırı içinde 

kalmak şartıyla Devamı arkada yazılmalıdır. Grafik olarak hazırlanan şekillerin sade ve kolay 

anlaşılır olmasına özen gösterilmelidir.  

Ödevde kullanılan çizelgeler ve şekiller bir başka kaynaktan alınmış ise bu durum 

Çizelge üst ve Şekil alt yazısında belirtilmelidir. 

 

1.10. Denklemler  

Denklemler, sola dayalı olarak yazılmalı ve ilgili bölüm içinde sıra ile 

numaralandırılmalıdır. Bu numaralar [(1.1), (1.2), ...., (2.1), (2.2), ...] şeklinde satırın en sağına 

yazılmalıdır. Gerekiyorsa aynı denklemin alt ifadeleri (1.1a), (1.1b) gibi gösterilebilir.  

 

1.11. Kaynak Gösterme (Atıfta Bulunma)  

Yazar çalışmasında kullandığı diğer yazarlara ait tüm bilgiler için kaynak gösterir. 

Kaynak gösterilmeden dolaylı veya dolaysız alıntılar bilimsel etiğe uygun değildir.  

Alıntı yapılırken kaynak göstermeden veya uygun olmayan şekilde yapılan alıntılar; 

bilimsel saptırma (bilinçli olarak sahtekârlık) veya kaynak göstermeden aynısıyla kopya 

(intihal) olarak nitelendirilir. Kaynak kullanımı aşağıda ayrıntılı olarak verilmiştir.  

Bitirme ödevi metni içerisinde başka kaynaktan alınmış bir bölüm aynen aktarılmak isteniyorsa, 

bu alıntı tırnak içerisinde “........” koyu ve satır aralıkları 1 tam aralık olarak yazılmalıdır.  

Bitirme ödevi metni içinde verilen (atıfta bulunulan) her kaynak, ödevin 

KAYNAKLAR bölümünde mutlaka yer almalıdır. Ödev metni içinde kaynak gösterme 

"Yazarın Soyadı ve Yıl" sistemine göre yapılmalıdır. Eserin yazarının yalnız soyadı ve 

yayınlandığı yıl yazılmalı, yazar adından sonra virgül (,) konulmalıdır. Yazarın soyadının 

yalnız ilk harfi büyük diğer harfleri küçük olmalıdır. Aynı yazarın değişik yıllardaki yayınları 

aynı anda kaynak olarak gösteriliyorsa yayın tarihleri eskiden yeniye doğru sıralanmalı ve 

tarihler arasına virgül (,) konulmalıdır. Aynı yazarın aynı yıl içerisinde yaptığı birden fazla 
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eserden alıntı yapılmışsa yılların yanına a, b, c, .... konulmalıdır. Yazarı iki kişi olan 

kaynaklarda, yazar soyadları arasında "ve" bağlacı kullanılmalıdır. İkiden fazla yazarlı eserler 

kaynak gösterildiğinde ilk yazarın soyadından sonra "ve arkadaşları" anlamına gelen "ve ark." 

kısaltması kullanılmalıdır.  

Metin içinde kaynaklardan söz etme aşağıdaki şekillerde olabilir: 

 

1. Metin içerisinde kaynaklardan söz ederken yazarın soyadı cümlenin öznesi olarak kullanılır 

ve tarih parantez içerisinde gösterilir. Bu tip kaynak gösteriminde "a" ve "e" takıları yayın yılına 

göre değil, yazar soyadına göre seçilmelidir.  

Örnek  

Turan ve ark. (2019)’na göre  

Öztürk ve Özer (2019)’e göre  

 

2. Yazarın soyadı ve tarih cümle sonunda parantez içerisinde verilir.  

Örnek  

Su ürünleri işleme sektörü hızla gelişen, ürün çeşitliliğin arttığı; surimi, kroket ve fermente su 

ürünleri gibi farklı ürünleri içinde barındıran büyük bir sektördür (Kocatepe ve Turan, 2018).  

 

3. Kaynak bir başka yayın içerisinde kaynak olarak veriliyorsa, bu durum iki farklı şekilde 

gösterilebilir.  

Örnek  

Öz ve ark. (2017)’nın bildirdiğine göre Roshanthini ve ark. (2016) koi balıklarının stok 

yoğunluğunun 0,5 balık/l (0,6 g/l) olarak uygulanabileceğini belirtmişlerdir.  

Koi balıklarında stok yoğunluğu 0,5 balık/l (0,6 g/l) olacak şeklinde uygulanabilir (Öz ve ark., 

2017; Roshanthini ve ark. (2016)’dan). 

 

4. Ödev içerisinde sözlü ve yazılı görüşmelere yer verildiğinde aşağıdaki örnekte olduğu gibi 

gösterilmelidir.  

Örnek  

Ülkemizde gıdalara yönelik yasal düzenlemeler ve buna bağlı olarak gıda kontrolüne ilişkin 

yaklaşım biçimleri irdelendiğinde, temel olarak üç farklı dönemden söz edilebilir (Sözlü 

görüşme A. Aytaç, 2007).  
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Ülkemizde gıdalara yönelik yasal düzenlemeler ve buna bağlı olarak gıda kontrolüne ilişkin 

yaklaşım biçimleri irdelendiğinde, temel olarak üç farklı dönemden söz edilebilir (Yazılı 

görüşme A. Aytaç, 2008).  

 

5. İnternet kaynaklarının metin içinde kullanılması:   

Değinilen belge ya da bilgi, internet üzerinden sağlanmış ise kaynak metin içinde Anonim ve 

yıl belirtilerek gösterilmelidir (Örnek: Anonim, 2009). Aynı yıla ait kaynaklar a,b,c şeklinde 

verilebilir (Örnek: Anonim, 2009a; Anonim, 2009b). Kaynak erişim tarihi kaynaklar 

bölümünde kullanılan verilerek gösterilmelidir. 

 

6. Ödev içerisinde bir kurum tarafından yayınlanan ve yazarı belirtilmeyen kaynaklardan 

yararlanıldıysa, alıntı kurum adı ve tarih ile verilmelidir.  

Örnek:  

Dünyada toplam su ürünleri üretimi yaklaşık olarak 143.64 milyon ton olup bu miktarın 51.65 

milyon tonu kültür balıkçılığı, 91.99 milyon tonu ise doğadan avcılık yolu ile karşılanmaktadır 

(FAO, 2006).  

 

7. Aynı yerde birkaç kaynak verilirse, kaynaklar tarih sırasına göre verilmeli ve tarihlerden 

sonra noktalı virgül (;) konularak kaynaklar ayrılmalıdır.  

Örnek:  

Sinop kıyılarında kirlilik etkisine bağlı olarak makroalg tür çeşitliliğinde azalma ve komunite 

yapısındaki bozulmaların olduğu bildirilmiştir (Bat ve ark., 2001; Karaçuha ve Karaçuha, 

2013). 

 

2. BİTİRME ÖDEVİ GENEL İÇERİK  

 

2.1. Dış Kapak (Cilt)  

Bitirme ödevi, ekte yer alan kapak şablonu kullanılarak cilt ettirilir.  

 

2.2. İç Kapak Sayfası  

İç kapak ekte yer alan şablona göre düzenlenir. İç kapakta sayfa numarası yer almaz.  

 

2.3. Etik Beyanı  
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Ödevin etik kurallar çerçevesinde hazırlandığında ilişkin yazarın beyanıdır. Ekte yer 

alan şablona göre düzenlenmelidir. Sayfa numarası verilmez.  

 

2.4. İçindekiler   

Ödev içerisinde yer alan bölüm- alt bölüm ve bunların hangi sayfalarda bulunduğunu 

gösterir. Ödevde yer alan bütün başlıklar, metin içerisindeki şekliyle kısaltma yapılmadan, 

sayfa sırasına göre verilmelidir. İÇİNDEKİLER başlığı tümüyle büyük harflerle sayfa 

ortalanarak yazılmalıdır. İçindekiler sayfasında bölüm ve alt bölüm başlıkları aşağıdaki gibi 

yazılmalı ve numaralandırılmalıdır. Sayfanın sağ üst köşesinde “Sayfa” başlığı konur. Sayfa 

numaraları, son rakamlar alt alta gelecek biçimde yazılmalıdır. İki veya daha fazla satır 

halindeki başlıklarda son satırın karşısına sayfa numarası verilmelidir. Paragraflar arası 1.5 

satır, içindekiler listesi 11 punto, ana başlıklar büyük harf alt başlıkların ilk harfleri büyük 

olmalıdır.  

 

2.5. Semboller ve Kısaltmalar Listesi  

Bitirme ödevinde geçen sembol ve kısaltmalara ilişkin açıklamaların yer aldığı listedir. 

SEMBOLLER ve KISALTMALAR LİSTESİ başlığı büyük harflerle ve sayfa ortalanarak 

yazılmalıdır. Bu başlığın altına sola dayalı olarak SEMBOLLER yazılarak ödevde kullanılan 

semboller sayfanın sol kenarından başlamak üzere alt alta yerleştirilmeli ve en uzun sembol adı 

esas alınarak sabit bir boşluk bırakılmalı ve karşısına açıklaması yazılmalıdır.  

Kısaltmalar, KISALTMALAR başlığı altında SEMBOLLER kısmındaki düzene uygun 

olarak verilmelidir.  

 

2.6. Şekiller ve Çizelgeler Listesi  

Bitirme ödevinde geçen şekil ve çizelge başlıklarının yer aldığı listedir. ŞEKİLLER ve 

ÇİZELGELER LİSTESİ başlığı büyük harflerle ve sayfa ortalanarak yazılmalıdır. Bu başlığın 

altına sola dayalı olarak ŞEKİLLER yazılarak ödevde kullanılan şekil başlıkları sırasıyla 

yazılır. Listedeki şekil başlıkları ödev metni içindeki şekil başlıkları ile aynı olmalıdır.  

 

2.7. Özet  

Bitirme ödevinin anahtar kelimelerini de içeren bu bölüm bir sayfayı geçmeyecek 

şekilde ekteki şablona göre yazılmalıdır. Özette bitirme ödevi eğer bir araştırma projesi ise 

ödevin amacı, deneme materyali, kullanılan yöntem ve önemli sonuçların tanıtımı yapılmalıdır. 
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Eğer bir derleme ise konuyu özetleyen kısa bir metin verilmedir. Özette kaynak 

gösterilmemelidir.  

 

2.8. Abstract  

Ekte yer alan şablona göre hazırlanır.  

 

2.9. Teşekkür  

Teşekkür sayfası bir sayfayı geçmemelidir. Bitirme Ödev çalışmasının yapımı ve rapor 

haline getirilişinde doğrudan katkısı olanlar ile görevi olmadığı halde dolaylı da olsa katkısı 

olan kişi ve kurumlara teşekkür edilebilir. Teşekkür edilen kişilerin unvanı (varsa), adı, soyadı, 

görevli olduğu kuruluş (tırnak içinde) ve çalışmaya katkısı kısa ve öz olarak belirtilmelidir. 

Ekteki teşekkür şablonu kullanılabilir.  

Bitirme Ödev çalışması bir proje (BAP, TÜBİTAK, SANTEZ, vb.) kapsamında 

gerçekleştirilmiş ise, projenin adı, proje numarası ve ilgili kuruluşun adı mutlaka bu sayfada 

belirtilmelidir.  

 

2.10. Bitirme Ödevi Metin İçeriği   

Bitirme ödevi metninin genel düzeni, problemin ortaya konması, ele alınan konu ile 

ilgili daha önceki yapılmış çalışmalar, yöntemin tanıtılması, sonuçların tartışılması ve 

geliştirilmesi şeklinde olmalıdır. Bitirme ödevi metin içeriğinin düzenlenmesinde aşağıdaki 

bölüm başlıkları kullanılmalıdır.  

Eğer bir araştırma projesi ise; 

1. GİRİŞ  

2. GENEL BİLGİLER  

3. MATERYAL VE YÖNTEM  

4. BULGULAR  

5. TARTIŞMA  

6. SONUÇ (ve ÖNERİLER)  

Eğer bir derleme ise; 

1. GİRİŞ  

2. GENEL BİLGİLER  

3. SONUÇ (ve ÖNERİLER)  

Gerekli ise her ana başlık alt bölümlere ayrılabilir.  
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Eğer bir ödev materyali ise  

Bitirme ödevi su ürünleri ile ilgili bir video çekimi ya da bir tesisin projelendirilmesi gibi ek 

materyal içeren bir çalışma ise çalışılan konunun sunum haline getirilmesi ve materyal Bitirme 

Ödevi Danışmanına teslim edilmelidir. 

 

1.10.1. Giriş  

Bu bölümde, önce konuyu tanıtıcı bilgiler verildikten sonra araştırmanın amacı ve 

kapsamı açıkça belirtilmelidir. Konunun ele alınma nedeni, çalışma materyalinin genel durumu, 

konunun güncelliği ve önemine ilişkin bilgiler de verilebilir.  

 

2.10.2. Genel Bilgiler  

GENEL BİLGİLER bölümü, bitirme ödevinin dayandığı kuramsal bilgiler ya da ödevde 

incelenen materyalin tanıtıldığı bölümdür. Bu bölümde konu ile ilgili bazı temel kuramsal 

bilgiler ve gerekli açıklamalar verilebilir. Gerektiğinde bu bölüm alt bölümlere ayrılabilir. Ele 

alınan konuda daha önce yapılan çalışmaların kısa özetler halinde tanıtıldığı LİTERATÜR 

ÖZETİ bölümü ise gerekli görülürse ayrı bir başlık halinde verilebilir. Literatür özeti, 

geçmişten bugüne tarih sırası ile verilmelidir.  

 

2.10.3. Materyal ve Yöntem  

Kullanılan materyal ya da materyallerin açıklandığı bölüm, MATERYAL alt başlığında 

verilmelidir. Kullanılan materyalin bütün özellikleri, örneğin alındığı yer, alınma şekli, zamanı, 

gördüğü işlemler, uğradığı değişiklikler ile araştırmanın başından sonuna kadar olan durumları 

açıklanmalıdır. Gerekirse MATERYAL alt başlığı da ikinci, üçüncü ve dördüncü dereceden 

bölüm ve alt bölümlere ayrılabilir.  

Araştırmanın yürütülmesinde kullanılan teknikler YÖNTEM alt başlığı altında 

verilmelidir. Araştırma sırasında uygulanan bütün yöntemler bildirilmeli ve açıklanmalıdır. 

YÖNTEM alt başlığı da ikinci, üçüncü ve dördüncü dereceden bölüm ve alt bölümlere 

ayrılabilir. Kullanılan yöntemler, modeller, cihazlar, malzemeler ve yapılan işlemler bu 

bölümde açık ve anlaşılır şekilde anlatılmalıdır.  

 

2.10.4. Bulgular  

Konunun anlaşılmasını kolaylaştırmak için elde edilen bulguların açıklanmasında şekil 

ve çizelgelerden yararlanılabilir.  
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2.10.5. Tartışma 

Bitirme ödev çalışmasında elde edilen bulguların önceki çalışmaların bulgularıyla 

tartışıldığı ve gerekçeleri ile açıklanarak değerlendirildiği bölümdür. Daha önce konu ile ilgili 

yapılmış araştırma ve çalışmanın bulgular ile bitirme ödevinde elde edilen bulgular 

karşılaştırılmalı ve tartışılmalıdır. 

 

2.10.5. Sonuç (ve Öneriler) 

Bitirme ödev çalışmasından elde edilen sonuçlar, olabildiğince öz, açık ve yeterli 

şekilde yazılmalıdır. Bu bölüm araştırmadan çıkarılabilecek sonuçların toplu olarak verildiği 

bölümdür. SONUÇLAR bölümünde, çalışmanın amaçlarına ne ölçüde ulaşıldığını belirten 

bilgiler, değerler ve bunların yorumlanması düzenli bir şekilde verilmelidir. Yeterince 

vurgulama ve anlatımda açıklığın sağlanması bakımından sonuçlar, maddeler halinde de 

verilebilir. Gerektiğinde, benzer çalışmalar yapmak isteyenlere iletilmek istenen ve bu konuda 

yapılması gereken diğer çalışmaları içeren öneriler de bu başlık altında verilebilir.  

Çok gerekli görüldüğünde BULGULAR ve TARTIŞMA, veya TARTIŞMA ve SONUÇ 

aynı başlık altında da verilebilir.  

 

2.11. Kaynaklar  

 

KAYNAKLAR başlığı sayfa ortalanarak yazılmalı. Bitirme ödevinde kullanılan her 

kaynak yazar soyadına göre alfabetik olarak ve girinti kullanılarak yazılmalıdır. Kaynaklar 

yazılırken aynı yazara ait birkaç kaynak varsa bunlar tarih sırasına göre yazılmalıdır. Bir 

yazarın yalnız kendi adını taşıyan bir çalışması, diğer araştırıcılarla birlikte yaptığı 

çalışmalardan önce yazılmalıdır.  

 

ÖRNEKLER: 

Samsun, O. (2017). Length-weight relationship and mortalities of Mullus barbatus ponticus 

Essipov, 1927 in the central Black Sea, Turkey. Turkish Journal of Maritime and Marine 

Sciences, 3(2), 75-80. (Tek Yazarlı Dergi Makalesi Örneği) 

Ustaoğlu Tırıl, S. (2006). Nesli tükenme tehlikesindeki Mersin balıklarını (Acipenseridae) 

koruma stratejilerinin değerlendirilmesi. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, 23(1/3), 

509-514. (Tek Yazarlı Dergi Makalesi Örneği) 

Üstün, F. and Birinci Özdemir, Z. (2019). Seasonal distribution of gelatinous 

macrozooplankton in the Hamsilos Bay, Southern Black Sea, Turkey. Kahramanmaraş 
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Sütçü İmam Üniversitesi, Tarım ve Doğa Dergisi, 22(4), 583-592. (İki Yazarlı Dergi 

Makalesi Örneği) 

Erdem, Y. ve Özdemir, S. (2008). Karadeniz kıyılarında çift tekneyle çekilen ortasu trolü ile 

bazı pelajik balıkların avcılığı. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 

23(2), 78-82. (İki Yazarlı Dergi Makalesi Örneği) 

Bat, L., Yardım, Ö., Öztekin, A., Şahin, F. and Arıcı, E. (2020). Primary Study on Metal 

Amounts in Lophius piscatorius Linnaeus, 1758 Obtained from Fish Markets in Sinop, 

Turkey. Korean Journal of Food Health Convergence, 6(1), 21–27. Üç İle Yedi Yazarlı 

Dergi Makalesi Örneği) 

Aral, M. O., Mavi, F. M., Karslı, Z., Şahin, D. ve Öz, M. (2016). Deniz anemonlarından Actinia 

equina türünün kültüre alınma olanaklarının araştırılması. Gaziosmanpaşa Üniversitesi 

Fen Bilimleri Enstitüsü Bilimsel Araştırma Dergisi, 13, 24-34. (Üç İle Yedi Yazarlı 

Dergi Makalesi Örneği) 

Tonay, M. A., Yazıcı, Ö., Dede, A., Bilgin, S., Danyer, E., Aytemiz, I., Maracı, Ö., Amaha 

Öztürk, A., Öztürk, B. and Bilgin, R. (2016). Is there a distinct harbor porpoise 

subpopulation in the Marmara Sea. Mitochondrial DNA Part A, 28(4), 558-564. 

doi.org/10.3109/24701394.2016.1155118 (Yedi yazardan fazla Dergi Makalesi 

Örneği) 

Kaya, Y. and Kocatepe, D. (2014). Chemical composition and nutritional quality of scorpion 

fish Scorpaena porcus Linnaeus 1758 muscle. Indian Journal of Animal Research, 48, 

83-87. doi: 10.5958/j.0976-0555.48.1.018 (DOI Numarası Olan Çevrimiçi Süreli 

Yayın Makalesi Örneği) 

Turan, H., Altan, C. O. and Kocatepe, D. (2019). Black Sea whiting: Assessment of potential 

health benefits/risks and differences based on mineral concentrations of meat and roes. 

Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology, 7(12), 2075-2082. Doi: 

https://doi.org/10.24925/turjaf.v7i12.2075-2082.2780 (DOI Numarası Olan Çevrimiçi 

Süreli Yayın Makalesi Örneği) 

Yücel, Ş., Baki, B., Kasa, M. ve Demir, F. (2017). Sinop’ta 2012-2013 Avcılık Sezonunda 

Satışa Sunulan Balık Türlerinin Fiyat Yönünden İncelenmesi. Türk Tarım – Gıda Bilim 

ve Teknoloji Dergisi, 5(11), 1290-1294. Doi: https://doi.org/10.24925/turjaf.v5i11.1290-

1294.1297 (DOI Numarası Olan Çevrimiçi Süreli Yayın Makalesi Örneği) 

Çam, A. ve Öztürk, T. (2015). Balıklarda stres mekanizması ve stresin balıklar üzerine etkisi. 

Sümder, 58-60 Mart 2015, 64-75. http://www.suurunleri.org.tr/wp-

https://doi.org/10.3109/24701394.2016.1155118
https://doi.org/10.24925/turjaf.v5i11.1290-1294.1297
https://doi.org/10.24925/turjaf.v5i11.1290-1294.1297
http://www.suurunleri.org.tr/wp-content/uploads/2016/10/Sayi_58-61_2015.pdf
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content/uploads/2016/10/Sayi_58-61_2015.pdf adresinden erişildi. ((DOI numarası 

olmayan Çevrimiçi Süreli Yayın Makalesi Örneği)  

Merriam-Webster’s collegiate dictionary (11th ed.). (2005). Springfield, MA: Merriam 

Webster. (Bilinmeyen Yazarlı Yayın Örneği)  

Özer, A. (2019). İstilacı endemik yerelleşmiş balıklar ve parazitleri. İdeal Kültür Yayınevi. 

(Kitaplar İçin Temel Format) 

Bat, L. and Arıcı, E. (2018). Heavy metal levels in fish, molluscs and crustacea from Turkish 

Seas and potential risk of human health. In A. Grumezescu, A. M. Holban (eds.), 

Handbook of food bioengineering, volume 13, Food quality: Balancing health and disease 

(pp. 159-196). Elsevier, Academic Press. (Düzenlenmiş bir Kitapta Makale ya da 

Bölüm Örneği) 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) (2013). 2012 Yılı Su Ürünleri İstatistikleri. 

tuikapp.tuik.gov.tr/medas/?kn=97 &locale=tr adresinden erişildi. (Bir Kurumun Yayın 

Örneği) 

Türk Gıda Kodeksi (TGK) (2013). Gıda maddelerinde kullanılan tatlandırıcıların saflık 

kriterleri tebliğ (Tebliğ no:2010/59), Tarım ve Köyişleri Bakanlığı. 7 Ocak 2011 Cuma. 

(Bir Kurumun Yayın Örneği) 

Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği (TGKY) (2013). Gıda katkı maddeleri. 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/06/20130630-4.htm (Giriş: 12.09.2014). 

(Bir Kurumun Yayın Örneği) 

Karayücel, İ. (1999). Genetic studies on sex determination and colouration in Nile tilapia 

(Oreochromis niloticus L.). Doctoral thesis, University of Stirling, Institute Aquaculture, 

Stirling, 314 p. (Yayınlanmış Tez Örneği) 

Gündoğdu, A. (1995). Sinop ili sahilinde anyonik deterjan kirliliğinin araştırılması. Yüksek 

Lisans Tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Samsun, 66 s. 

(Yayınlanmış Tez Örneği) 

Pilkington, A. and Majumdar, A. (2014). EMQs for the MRCOG Part 2. Cambridge University 

Press. http://www.ebooks.com/1754968/emqs-for-the-mrcog-part-2/pilkington-andrea-

majumdar-amitabha/ adresinden erişildi. (Elektronik Kitap Örneği)  

Karayücel, S., Çelik, M. Y., Karayücel, İ, Eyüboğlu, B. and Öztürk, R. (2012). Settlement and 

development of mussels Mytilus galloprovincialis Lamarck 1819 on different collectors 

on the submerged longline system at the Black Sea. The First International Biological 

Congress in Kyrgyzstan, 24-27 September 2012, Bishkek, Kyrgyzstan. Symposium 

http://www.suurunleri.org.tr/wp-content/uploads/2016/10/Sayi_58-61_2015.pdf
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Abstract Book (Editors: S. Canbulat, N. Ömürzakova) (bir bilimsel toplantı kitabı 

örneği) 

Erdem, M. E., Koral, S., Şener, M. ve Yıldırım, C. (2009). Doğu Karadeniz Bölgesinde bulunan 

işleme fabrikaları ve genel özellikleri. XV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 01-04 

Temmuz 2009, Rize. Sempozyum Bildiri Kitabı (Editörler: C. Şahin, A. M. Gözler, E. 

Üstündağ). s: 504. (bir bilimsel toplantı kitabı örneği) 

Anonim, 2009. www.tugem.gov.tr/db/sud/sudweb/sazan-alabalik.doc (Erişim tarihi: 

01.08.2009) (Kaynak internetten sağlanmış ise)  

 

2.12. Ekler  

Metin içinde yer almaları halinde konuyu dağıtıcı ve okumada sürekliliği engelleyici 

nitelikte ve dipnot olarak verilemeyecek kadar uzun olan açıklamalar, anket soruları, bir 

formülün çıkarılışı, geniş kapsamlı ve ayrıntılı deney verileri, örnek hesaplamalar, vb. EKLER 

bölümünde verilmelidir. Bu bölümde yer alacak her bir açıklama 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 İçindekiler listesinde sırasıyla verilmelidir.  

 

2.13. Etik Kurul Kararı  

Bitirme ödev çalışmasına başlamadan önce etik kurul gerektirecek çalışmalar için ilgili 

etik kurullarından etik kurul onayı alınmış ise eklenir.  

 

2.14. İzin Belgesi  

Anket veya bitirme ödev çalışması için kurum/kuruluşlardan izin almayı gerektirecek 

bir belge alınmış ise isteğe bağlı olarak eklenebilir.  

 

2.15. İntihal Program Raporu  

İntihal program raporunun %’lik bölümünü gösteren sayfa isteğe bağlı olarak 

eklenebilir.  

 

2.16. Özgeçmiş  

Bitirme ödevini hazırlayan öğrencinin özgeçmişi, ödevin son sayfasında verilmelidir. 


