Bitirme Projesi Tezi Anlatım Sırası
GİRİŞ
Bu kısımda ilk önce çalışılacak olan bitkinin sistematikteki yeri, nasıl tüketildiği, insan
açısından faydaları çok kısa şekilde bahsedilmelidir. Üretim miktarları son yıllar dikkate
alınarak Dünya, Türkiye ve Aydın açısından çizelgeler halinde verilmelidir. Çok kısa şekilde
yetiştiriciliğinden bahsedilmelidir. Bitkide hastalığa neden olan etmenlerin isimleri verilmeli ve
çalışma konusu hastalığın öneminden bahsedilmelidir. Hastalığın Dünyada, Türkiyede ve
Aydındaki varlığına değinilmelidir. Hastalığın yaşam döngüsünden ve mücadelesinden
bahsedilmelidir. Tüm bunlar anlatıldıktan sonra çalışma başlığını destekler şekilde çalışma
amacı iyi bir şekilde izah edilmelidir.

KAYNAK ÖZETLERİ
Çalışma konusunda veya çalışma konusuna yakın konular hakkında Dünya’da ve Türkiye’de
yapılmış en iyi ve en güncel çalışmalar bu kısımda tarih ya da anlatıma göre konu sırasına
göre verilmelidir.

MATERYAL ve YÖNTEM
MATERYAL başlığı altında hangi bitkileri (çeşit isimleri ile birlikte) nerede yetiştirdiniz, hangi
hastalık etmenini kullandınız (kod numaraları), kullandığınız diğer biyolojik materyaller
nelerdir yazılmalıdır. Hangi laboratuvar olanaklarını kullandınız açık bir şekilde belirtilmelidir.
YÖNTEM başlığı altında çalışmanız sırasında neler yaptınız çok detaylı bir şekilde
yazılmalıdır. Arazi çalışmalarında her yapılan için tarih verilmelidir, ancak laboratuvar
çalışmalarında tarih vermeye gerek yoktur. Çalışmaların yürütüldüğü sıcaklık, süre gibi tüm
koşullar dahil yapılanlar bir başkasının okuyup yapabileceği açıklıkta kaleme alınmalı,
resimlerle desteklenmelidir. Bu kısım içinde kesinlikle sonuç verilmemelidir. Bu bölümün en
sonuna çalışma verilerinin değerlendirildiği istatistik yöntemlerin ismi ve parametreleri
verilmelidir.

BULGULAR ve TARTIŞMA
Materyal ve Yöntem kısmında verilen sırayla çalışmadan elde edilen bulgular buraya
yazılmalı, anlaşılır olması açısından çizelgeler kullanılmalıdır. Yazılan her bulgu benzer
çalışmaları yapan bilim adamlarının aldığı sonuçlar ile karşılaştırmalı ve benzerliklerine
değinilmelidir. Eğer farklı sonuçlar çıkmış ise nelerden kaynaklanacağı konusunda fikirler
sonulmalıdır. Bu kısımda elde edilen bulguları birleştirip tek bir kanıya varılmamalıdır. Bu kanı
sonuç kısmına bırakılmalıdır.

SONUÇ
Bu kısım Bulgular ve Tartışmanın özeti gibidir. Tüm bulgular değerlendirilerek ortak bir veya
birkaç kanıya varılmalıdır. Son kısımda çalışmadan elde ettiğiniz bu kanılar gerekçeleri ile
birlikte verilmeli ve bu konu hakkında daha neler yapılabileceği konusunda fikirler ortaya
atılmalıdır.

