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AÇIKLAMALAR
➢ Çalışma, Microsoft Word programı kullanılarak, 12 punto Arial veya
Times New roman karakterleri ile çift satır aralıklı olarak
yazılmalıdır.
➢ A4 ebat kâğıdın tüm kenarlarında 3er santimlik boşluk bırakılarak
yazı yazılmalıdır.
➢ Bitirme projesi en az 10, en fazla 20 sayfadan oluşmalıdır.
➢ En az 5 kaynak kullanılmalıdır.
➢ Resimler vb en arkada ekler bölümünde olmalıdır.
➢ Kaynak metinlerin cümleleri birebir yazılmamalıdır. Aksi takdirde
bu durum akademik hırsızlığa girmektedir. Bilimsel anlamda da bu
bir suçtur.
➢ Kaynaklarınızın çıktısının bir örneğini dosyanıza eklemelisiniz.

1. ÖZET
İyi yazılmış bir özet, araştırma yapan kişinin aradığı bilgilerin bu çalışma içerisinde
olup olmadığının bilgisini tezin tümünü okumadan araştırmacıya verebilmelidir. Özet
kısmı için ortalama olarak 200 kelimelik açıklayıcı bilgi uygun olacaktır. Çalışmanızın
amacını, önemini, hangi bölümleri incelediğinizi ve vardığınız sonucu yazınız.
2. KISALTMALAR
Bitirme projesinde kısaltmalar kullanılıyor ise bunlar bir liste halinde açık
adları ile birlikte ön bölümde veya tanımlar başlığından hemen sonra ayrı bir başlık
altında verilebilir. İlk kullanıldığında parantez içim açık hali yazılmalıdır.

3. GİRİŞ
Tezin ilk ve önemli bölümlerinden birini oluşturan giriş bölümü "GİRİŞ" başlığı altında
yazılmalıdır ve en az 1-2 sayfa olmalıdır. Okuyucu, konuyla ilgili önceki bilgilere
bakmaksızın giriş kısmını okuyarak yeterli temel bilgiler elde edebilmelidir.

4. GELİŞME
Araştırılan konunun ana gövdesini oluşturmaktadır. Bu bölümde olduğunca gereksiz alt
bölümden kaçınmalısınız. Çalışmanızın elde edilen bilgiler ışığında sentezleyebilirsiniz.
( birçok okuduğunuz bilgiyi cümlenin anlamını bozmadan kişisel yorumlarınızı
ekleyebilirsiniz)
5. SONUÇ
Bu bölümde araştırdığınız konu hakkında vardığınız sonucu yazmalısınız. Ayrıca kendi
değerlendirmenizi ileriye dönük tahminlerinizi ve tavsiyelerinizi ilave etmeniz
gerekmektedir. Bu bölüm en fazla 1 sayfa olmalıdır.

5. KAYNAKLAR
Kaynakça yazımı:
.
Bakırezer, Güven. “1960’ların Hayat’ında Kadın Kimliğinin Değişimi”.
Toplumsal Tarih 31. (Temmuz 1996): 39-43.
Atasü, Erendiz. “Edebiyattaki Kadın İmgelerinde Cumhuriyet’in
İzdüşümleri”. İmgelerin İzi: Edebiyat Yazıları. İstanbul: Can
Yayınları, 2003: 23-34.
Aynı Yazara Ait Birden Fazla Yapıt:
Ağaoğlu, Adalet. Ölmeye Yatmak. İstanbul: Türkiye İş Bankası Yayınları, 2012.
_____________. Hayır. İstanbul: Türkiye İş Bankası Yayınları, 2012.
_____________. Hayır. İstanbul: Türkiye İş Bankası Yayınları, 2012.
Elektronik Ortamdaki Metinler: Künye bilgileri şu sırayı izler: yazar adı; metnin
başlığı; varsa kaynağın tarihi; erişim tarihi; sitenin adresi.
Temelkuran, Ece. “Geleneksiz Kadınlar” (06 Ekim 2006) 16 Şubat 2010.

http://www.milliyet.com.tr
Alıntı yapma:
1) Doğrudan aktarımda yazar, konusuyla ilgili herhangi bir cümleyi/ paragrafı/fikri
kaynakta yer aldığı şekliyle hiçbir müdahalede bulunmadan tırnak içinde
alıntılar. Alıntı dört satırdan daha az ise metinde özel bir aralık bırakılmadan
tırnak işareti ile belirtilmelidir. Dört satırı geçen uzun alıntılarda ise hem alıntı
olduğunun anlaşılması hem de kolaylıkla okunabilmesi için alıntının sol köşeden
iki tab içeriden yazılması gerekir.

2) Kitap ya da makaleden alıntı yapıldığında bunun nereden alındığı, alıntının
bitiminde parantez içinde gösterilmelidir:
a) Metin içinde kimden alıntı yapıldığı belli edilmiş ise yayın tarihi ve alıntı yapılan
sayfa numarası verilir. Örnek: ( 2001: 12)
b) Metinde alıntı yapılan kişi belli değilse bu, yazarın soyadı da eklenerek yazılır.
Örnek: (Kemal, 2012: 31)
Alıntı yapıldığı zaman ayrıca “KAYNAKÇA” bölümü de eklenmelidir.

