GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
MEZUNİYET TEZİ YAZIM KURALLARI
1. Mezuniyet tezleri A4 boyutlarındaki beyaz kağıda her sayfanın üst, alt ve sağ
kenarından 2,5 cm sol kenarından 3,5 cm boşluk kalacak şekilde hazırlanır.
2. Sayfa numaraları alt kenarını ortalayacak şekilde yerleştirilir.
3. Özet, teşekkür, içindekiler, şekiller, çizelgeler, simgeler ve kısaltmaları belirten
sayfalar (II, IV,V,….) şeklinde büyük harf Romen rakamları ile giriş bölümü ile
başlayan diğer sayfalar ise (1, 2, 3,….) şeklinde numaralandırılır.
4. Anlatım, üçüncü tekil şahıs ağzından, mümkünse edilgen biçimde yapılır. Kısa ve öz
cümleler kullanılır.
5. Bitirme tezleri bilgisayarla Times New Roman 12 punto karakter ile sayfanın tek
yönü kullanılarak yazılır.
6. Birinci derece bölüm (ana bölüm) başlıklarının tamamı ikinci derece başlıklarda ise
her sözcüğün ilk harfi büyük, diğerleri küçük yazılmalıdır. Üçüncü ve dördüncü
derece bölüm başlıklarında başlığın ve özel isimlerin ilk harfleri büyük, diğer tüm
sözcükler küçük harfle yazılmalıdır.
7. Metin içindeki değinmeler (atıf) yazarın soyadı ve kaynağın yayın tarihiyle
yapılmalıdır. Gerekiyorsa, takılar yayın yılına değil, yazar soyadına göre
yapılmalıdır. Değinmelerde şu üç yol izlenmelidir.
- Çok sayıda veri kullanılıyorsa 0.25’e kadar düşen korelasyon katsayısı anlamlı
sayılabilir (Gürtan, 1997).
- Gürtan (1977), çok sayıda veri kullanıldığında 0.25’e kadar düşen korelasyon
katsayısının anlamlı sayılabileceğini bildirmektedir.
- Gürtan’a (1977) göre çok sayıda veri kullanıldığında 0.25’e kadar düşen
korelasyon katsayısı anlamlı sayılabilmektedir.
7.1. İki Yazarlı kaynağa değinme
- (Akgün ve Tüzmen, 1984)
- (Busacker ve Saaty, 1965)
7.2. İkiden fazla yazarlı kaynağa değinme:
- (Akad ve ark., 1985)
- (Moder ve ark., 1983)
7.3. Aynı anda birden fazla kaynağa değinme
-(Yeşilada, 1978; Akad ve ark., 1985)
-(Moder ve ark., 1983; Triable, 1982)
7.4. Aynı yazarın değişik tarihlerdeki yayınlarına aynı anda değinme
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-(İnan, 1966; 1969)
7.5. Aynı yazara ve aynı yıla ait iki kaynağa değinme
-(Hahn, 1968a; 1968b)
7.6. Bir kaynak içinde değinilen diğer bir kaynağa değinme: Önce ilk kaynağa
değinilir, daha sonra ilk değinmeyi yapan yazar belirtilir.
- Burgess tarafından 1962 yılında gerçekleştirilen bir çalışmada günlük işçi
sayılarının kareleri toplamı kaynak dengelenmesinde etkili bir ölçü olmuştur
(Gülerman, 1970)
7.7. Sözlü ve yazılı görüşmeye değinme: Görüşme yapılan kişinin ilk adının baş
harfi de
yazılmalı ve aşağıdaki örneklerden birine uygun olmalıdır. Gerekiyorsa, görüşülen
kişi veya kişiler hakkında dipnot olarak aydınlatıcı bilgiler verilebilir.
- (Y. Büyükerşen, 1985, sözlü görüşme)
- (O. Ünsaç, 1970, yazılı görüşme)
8. Tanımlama ve Resimlerin Niteliği
Çizelge, şekil, fotoğraf, grafik, histogram, harita vs. anlatım araçlarının tümü
resimlemelerdir.
Numaralamada (1,2,3…) sayıları kullanılmalıdır. Her resimlemeye metin içinde
mutlaka atıf yapılır.
9. Dış kapak
“Dış Kapak Şekli” örneğine göre hazırlanır.
10. Metinin düzenlenmesi
“Yazım Planı” örneğine göre hazırlanır.
11. Kaynaklar dizini
Dizide yer alan her belgeye metinde mutlaka değinilmiş olmalıdır. Resimlere
ilişkin değinmeler de dizinde gösterilmelidir. Sözlü veya yazılı görüşmeler
dizinde yer almalıdır. Kaynaklar dizini yazar soyadına göre alfabetik olarak
düzenlenmeli, sıra numarası kullanılmamalıdır. Soyadları aynı, farklı yazarlara ait
kaynakların sıralanması soyadlarının baş harflerine göre yapılmalıdır. Aynı yazara
ait kaynaklar yayın tarihlerine göre sıralanmalı, her seferinde yazar soyadı ve
adları kurala uygun olarak
yazılmalı, herhangi bir kısaltma yapılmamalıdır. Aynı yazarın aynı yıl içinde
birden fazla kaynağına değinilmişse metin içindeki değinme sırasına göre a,b,c,…
şeklinde tanımlanarak sıralanmalıdır. Dizinin bir sayfadan uzun olması halinde
izleyen sayfanın başına “Kaynaklar Dizini(devam)” başlığı yazılarak dizine
devam edilmelidir.
11.1. Bir yazarlı Türkçe ve yabancı makaleler
- Başer, K.H.C., 2001, Her derde deva bir bitki; Kekik, Bilim ve Teknik, 74-77.
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- Sastry, S.K., 1992, A model of heating of liquid-particle mixture in a continous
flow ohmic heater, Journal of Food Process Engineering, 15; 263-278.
11.2. İki yazarlı Türkçe ve yabancı makale
-Çoşkun, H. ve Bayrak, A., 2005, Gıda kaynaklarının israfı ve çöpe atılan
gıdaların yeniden değerlendirilmesi, Hasad Gıda, 20 (238); 33-36.
- Bolin, H.R. ve Huxsoll, C.C., 1991, Effect of preparation procedures and storage
parameters on quality retention of salad-cut lettuce, Journal of Food Science, 56
(1); 60-62.
11.3. Çok yazarlı Türkçe ve yabancı makaleler
- Tamer, C.E., Karaman, B. ve Aydoğan, N., 2003, Çay ve meyve suyunun
beslenme ve sağlık açısından önemi, Gıda, 2;72-74.
- Lipkin, M., Newmark, M.L. ve Miller, G.D., 1999, Calcium and prevention of
chronic diseases, Journal of Clinical Nutrition, 18; 392-397.
11.4. Bir yazarlı Türkçe ve yabancı kitaplar
- Keskin, H., 1975, Gıda Kimyası, Mürettibiye Basımevi,İstanbul, 447-45.
- Kitts, D., 1998, Carbondydrate News, University of British Colombia, Faculty of
Agricultural Sciences, England, 190.
11.5. Editörlü bir kitaba değinme
- Kayahan, M., 1998, Gıda Kimyası (Ed. İ., Saldamlı), Hacettepe Üniversitesi
Yayınları, Ankara, 107-193.
-Roe, F.J.C., 1981, Testing for Toxicity (Ed. K.,Miller), Elsevier Applied Science,
New York, 59-72.
11.6. Ulusal veya uluslararası kuruluşların kaynaklarına değinme
- TGKY, 2001, Mikrobiyolojik kriterler tebliği, Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği,
Tebliğ no:2001/19, T.C.Resmi Gazete Sayı:24511.
- TSE-3036, 1990, Bal standardı, Türk Standartları Enstitüsü, Ankara.
- AOAC, 1995, Total sugar analysis, Official Methods of Analysis of the
Association of Official Analytical Chemists, 16th Ed.,vol.II, Chapter 44,
Washington DC, USA, 8-9.
11.7. İnternetten kaynak verme: İnternet sitesi referans olarak kullanıldığında
yazarın adı, belirli ise siteye erişim tarihi esas alınarak;
- Morgan,W., 2005, Antioxidants in foods. www.foodadditives.co.uk. (Erişim
tarihi: 31.05.2012).
Yazarın isminin bulunmadığı durumlarda aşağıdaki şekilde uygulanır.
- Anonymous, 2004, Flavor data base, www.flavornet.org. (Erişim tarihi:
13.04.2012).
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YAZIM PLANI ÖRNEĞİ
Çizelge 1. Araştırmaya dayalı mezuniyet tezleri için yazım planı örneği
ÖZET
ABSTRACT
TEŞEKKÜR
İÇİNDEKİLER
1.GİRİŞ
2. LİTERATÜR ÖZETİ Alt Derece Bölüm Başlıkları (2.1, 2.1.1…. 2.2., 2.2.1…)
3. MATERYAL VE YÖNTEM Alt Derece Bölüm Başlıkları (3.1, 3.1.1…. 3.2.,
3.2.1….)
4. BULGULAR VE TARTIŞMA
5. SONUÇ
KAYNAKLAR DİZİNİ
EKLER
Not: mezuniyet tezinin içeriğine göre bölüm sayısı arttırılabilir ve takip eden
bölümlerin numaraları değiştirilebilir.

Çizelge 2. Derlemeye dayalı mezuniyet tezleri için yazım planı örneği
ÖZET
ABSTRACT
TEŞEKKÜR
İÇİNDEKİLER
1.GİRİŞ
2. BİRİNCİ DERECE BÖLÜM BAŞLIĞI
Alt Derece Bölüm Başlıkları (2.1, 2.1.1,…2.2, 2.2.1… )
3.SONUÇ
KAYNAKLAR DİZİNİ
EKLER
Not: mezuniyet tezinin içeriğine göre bölüm sayısı arttırılabilir ve takip eden
bölümlerin numaraları değiştirilebilir.
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ÖZET ve ABSTRACT ÖRNEĞİ:
ÖZET
Tez başlığı
Ad-soyad
TEZ DANIŞMANI: Unvanı Adı ve SOYADI
Özet metni yazmaya buradan başlayınız… Özet sayfası, Özet ve İngilizce Özet
anahtar kelimeleriyle birlikte bir sayfayı geçmemeli ve yazımda 1 satır aralığı
kullanılmalıdır. Türkçe ve İngilizce Özet metninde tezin adı bulunmalıdır.
Sayfanın üst kısmına "ÖZET/ABSTRACT" kelimesi büyük harfle kalın (bold)
yazılarak ortalamalıdır. Makalenin veya tezin küçültülmüş bir şekli olarak
bakılması gereken Özet ve Abstract bölümünde, araştırmanın esas amaçları ve
kapsamı bulunmalı, kullanılan metodoloji tanımlanmalı, bulgular ve sonuçlar
özetlenmelidir. Tezin en az 150, en fazla
400 kelimelik Türkçe ve
İngilizce özeti, onay sayfasından sonra arka arkaya yer almalıdır. Özet/Abstract
metninden sonra 2 aralık (iki 1 satır aralığı) boşluk bırakılarak yıl ve sayfa
sayısı sola dayalı olarak belirtilmeli, daha sonra ise anahtar kelimeler/keywords
yazılmalıdır. Anahtar kelimeler yıl ve sayfa sayısı satırından sonra 1 aralık (1
satır aralığı) boşluk bırakılarak sola dayalı ve 1 satır aralıklı yazılır. Anahtar
kelimelerin ilk harfleri büyük ve sayısı 8’den fazla olmamalıdır. Tez
çalışmasının yaygın olarak duyurulması yönündeki en önemli araçlardan birisi
anahtar kelimelerdir. Günümüzde pek çok kütüphane ve diğer türden yayın
sağlama sistemleri bilimsel yayınları anahtar sözcükler bazında sınıflamakta ve
aramaktadır. Bu nedenle yazar anahtar sözcüklerin seçimine özen göstermeli ve
tezin içeriğini en iyi yansıtan kelimelere yer verilmelidir.
YIL, --- SAYFA

ANAHTAR KELİMELER:
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ABSTRACT
Title of the thesis
Name and surname of the author/s
SUPERVISOR: TITLE, NAME AND SURNAME

Start typing the abstract from here… ABSTRACT; Özet bölümünün İngilizce
yazımıdır. Özet sayfası için yukarıda verilen bilgiler bu sayfada İngilizce olmak
koşuluyla uygulanmalıdır. Tezlerin başlıkları, Özet ve Abstract’ları Tez Veri
Tabanının taranabilir alanlarına yüklenmektedir. Bu nedenle bu gibi metin
alanları, italik yazı tipi, tablo, şekil, grafik, kimyasal veya matematiksel
formüller, semboller, alt ve üst simge veya karakter içermemelidir. Amaç,
Kapsam, Yöntem, Sonuç gibi alt başlıklar kullanılmamalıdır. Öğretim üyelerinin
unvanlarının yazımında;
Türkçe
İngilizce
Prof. Dr
Doç. Dr.
Yrd. Doç. Dr.
YEAR, --- PAGE
KEYWORDS:
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Prof. Dr.
Assoc. Prof. Dr.
Assist. Prof. Dr.

kısaltmaları kullanılmalıdır.

