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RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ  

FEN EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ  

BĠYOLOJĠ BÖLÜMÜ  

BĠTĠRME ÇALIġMASI HAZIRLAMA, SUNMA VE DEĞERLENDĠRME ĠLKELERĠ 

 

BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Tanım, Temel Ġlke ve Hedef 

 

 

Amaç ve Kapsam 

 

MADDE 1 – (1) Bu ilkeler, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 

Biyoloji Bölümünün 4. Sınıf müfredatında yer alan “Bitirme ÇalıĢması” nın hazırlanması, 

sunulması ve değerlendirilmesinde birlik sağlamak amacıyla hazırlanmıĢtır. 

 

Tanım 

 

MADDE 2 – (1) Bitirme çalıĢmaları; Lisans Eğitim-Öğretim planlarında yer alan, ders saati 

sayısı ve kredisi belirli, proje, tez, sanat etkinliği ve benzeri türden çalıĢmalardır. Bu 

çalıĢmalar, bir konuda derleme ve değerlendirme, teorik, gözleme dayalı ve/veya deneysel 

nitelikli çalıĢma, mevcut bir bilgiyi bir alana uygulama, proje yapma ve yapılan çalıĢmaları 

rapor etme ve/veya sunma Ģeklinde gerçekleĢtirilirler. Bitirme çalıĢması, öğrencinin belirli bir 

mesleki olgunluğa eriĢtiğinin kanıtı kabul edilir. Bitirme çalıĢmasının alınması, danıĢman ve 

konusunun belirlenmesi, gerçekleĢtirilmesi, sınavı ve baĢarı ölçüsü burada belirlenen ilkeler 

çerçevesinde yürütülür.  

 

Temel Ġlke ve Hedef 

 

MADDE 3 – (1) Bitirme ÇalıĢması ile öğrencilerimize; bilgiye ulaĢma, bilgiyi kullanarak 

bağımsız olarak bir çalıĢma yapabilme, bağımsız olarak bir rapor hazırlayabilme ve 

hazırladığı raporu sözlü olarak sunabilme yeteneğinin kazandırılması amaçlanmaktadır. 

Bitirme çalıĢması konusunun belirlenmesi ve çalıĢmanın oluĢturulmasında Biyoloji 

Bölümü’nün EK1 de belirtilen Program Çıktılarının tamamının en üst düzeyde sağlanması 
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danıĢmanlar tarafından hedeflenmelidir. Ayrıca, çalıĢmanın bilimsel araĢtırma ve yazım 

kriterlerine uygun olarak hazırlanması temel ilkedir. 

 

ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

Bitirme ÇalıĢmasının Konusu ve DanıĢmanının Belirlenmesi,  

Dönemi, Süresi,  

Teslimi ve Değerlendirilmesi 

 

Bitirme ÇalıĢmasının Konusu ve DanıĢmanının Belirlenmesi 

 

MADDE 4 – (1) Bitirme ÇalıĢması danıĢmanı Biyoloji Bölümü Öğretim üyeleri arasından 

seçilir.  

(2) Bitirme ÇalıĢmasında danıĢman olarak yer alacak öğretim üyeleri ve Bitirme ÇalıĢması 

konuları Eğitim Öğretim yılının Güz Dönemi final sınavlarının baĢlamasına en geç 1 hafta 

kala Bölüm web sitesinde ve Bölüm öğrenci panolarında ilan edilir. 

(3) DanıĢman olarak görev alacak olan her bir öğretim üyesi için en az 2 tane Bitirme 

ÇalıĢması konusu belirlenip ilan edilir. 

(4) Her bir öğrenci, ilgi duyduğu konuya göre önceden belirlenen kontenjan doğrultusunda 

danıĢman öğretim üyelerinden birine sistem üzerinden kayıt yaptırır. 

(5) DanıĢman, çalıĢmanın her aĢamasında öğrenciyi yönlendirmeli ve rehberlik etmelidir. 

Öğrenci de, her aĢamada danıĢmanının onayını alarak hareket etmelidir.  

(6) DanıĢman, çalıĢma boyunca Bölüm Program Çıktılarından özellikle 11. sini destekleyecek 

Ģekilde yabancı kaynaklardan maksimum seviyede faydalanıldığını kontrol etmelidir. 

(7) Bitirme çalıĢması, bireysel olabileceği gibi grup çalıĢması Ģeklinde de olabilir. 

 

Bitirme ÇalıĢmasının Dönemi, Süresi ve Teslimi  

 

MADDE 5 – (1) Bitirme çalıĢması bölüm öğretim planında yer aldığı üzere bahar döneminde 

açılır.  

(2) Bitirme çalıĢması, bölüm tarafından belirlenmiĢ yazım kurallarına uygun olarak hazırlanır. 

(3) Bitirme çalıĢmasının süresi bir yarıyıldır.  

(4) Bitirme ÇalıĢmasının teslim tarihi,  ilgili eğitim öğretim yılının bahar döneminin baĢında 

Bölüm BaĢkanlığınca belirlenir. 
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(5) Bitirme çalıĢması sunumundan önce çalıĢmanın tamamı basılı olarak 3 kopya halinde 

Bölüm BaĢkanlığı’na teslim edilmelidir. 

(6) Öğrenciler, sunumdan sonra gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra yazım kurallarına 

uygun olarak hazırladıkları Bitirme ÇalıĢmasının basılı ve pdf formatındaki elektronik 

kopyasını da Bölüm BaĢkanlığı’na “Bitirme ÇalıĢması Teslim Formu” ile birlikte teslim 

etmelidirler.  

 

Bitirme ÇalıĢmasının Değerlendirilmesi 

 

MADDE 6 – (1) Öğrenciler, Bölüm BaĢkanlığının belirlediği tarih ve saatlerde Bitirme 

ÇalıĢmalarını sözlü olarak jüri üyeleri ve davetlilere açık olarak sunarlar, ayrıca 

hazırlayacakları posterleri de ve asarak sunumlarını poster baĢında da yaparlar. 

(2) ÇalıĢmanın değerlendirilmesi, basılı çalıĢma ve poster sunumu göz önüne alınarak 

Bitirme ÇalıĢması Değerlendirme Formu’na göre danıĢman tarafından verilen notun 

%50’si, 2 jüri üyesi tarafından verilen notların ise %25’eri alınarak  yapılır.  

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Bitirme ÇalıĢmasının Yazımı 

 

Kullanılacak Kâğıt ve Baskı Özellikleri  

 

MADDE 7 – (1) Tezler için A4 formunda beyaz kâğıt kullanılır.  Yazım için sadece siyah 

renk kullanılmalıdır. Çoğaltma fotokopi ile aynı nitelikteki beyaz kâğıda yapılmalıdır. Çıktılar 

lazer ya da mürekkep püskürtmeli yazıcılardan alınmalıdır. Daktilo veya nokta vuruĢlu yazıcı 

çıktıları kabul edilmez. 

 

Kâğıt Yüzeyi Kullanımı  

 

MADDE 8 – (1) Bitirme ÇalıĢmasının tamamında kâğıdın tek yüzeyi kullanılır. 

 

Yazı Tipi, Yazı Özellikleri, Kenar BoĢlukları, Yazım Dili ve Noktalama  

 

MADDE 9 – (1) Bitirme ÇalıĢması yazımında MS Word Programı ve Times New Roman 

yazı karakteri kullanılır. 
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(2) Tezin tümünde yazı karakteri 12 (on iki) punto olmalıdır. Ancak zorunlu hallerde tablo ve 

Ģekillerde yazılar 10 (on) puntodan küçük olmamak koĢulu ile daha küçük puntoda yazılabilir. 

Yazımda kelime aralarında ve noktalama iĢaretlerinden sonra 1 (bir) karakter boĢluk 

bırakılarak yazıma devam edilmelidir. Metin vurgulama gibi özel amaçlar dıĢında dik ve 

normal harflerle yazılmalıdır. 

(3) Gerekli olan yerlerde italik veya koyu yazı karakteri kullanılabilir.  

(4) Tez metni, 1,5 satır aralıklı yazılmalıdır. Ġçindekiler, Ģekiller dizini ve tablolar dizini 1,5 

satır aralıklı olarak hazırlanır. 

(5) DıĢ kapak, kaynaklar, metin içindeki tablo ve Ģekillerin isim ve açıklamaları, alıntı ve 

dipnotlar 1 (bir) satır aralıklı olarak yazılmalıdır. 

(6) Metinde satırlar iki yana yaslı biçiminde olmalıdır. 

(7) Paragraf düzenlemesinde girinti ayarları 1 (bir) cm olarak yapılır. Paragraftan önce 1,5 

satır aralıklı 1 (bir) boĢluk bırakılmalıdır. 

(8) BaĢlıklar ve alt baĢlıklar sayfanın son satırı olarak yazılamaz; en azından 2 satır daha 

sığdırılamıyorsa baĢlık da sonraki sayfada yer alır. 

(9) Tezin hiçbir bölümünde daktilo ya da el ile düzeltme, silinti ve kazıntı yapılmaz. 

(10) Satırlar her iki yana yaslanmalı, sayfa sınırları sol kenarından 3,5 cm, üst kenarından 3 

cm, sağdan 2,5 cm ve alt kenarından 2,5 cm olmalıdır. 

(11) Tez, kolay anlaĢılır ve akıcı bir dille, Türkçe yazım kurallarına uygun olarak 

yazılmalıdır. ÇalıĢmada anlatılmak istenilen net olarak ifade edilmelidir. Cümleler sade ve 

açık, sözcükler iyi seçilmelidir. Cümleler ve paragraflar arasında bağlantı iyi yapılmalı, 

bölümler arası geçiĢlerde gerekli bağlantıların kurulmasına dikkat edilmeli, tekrarlamalardan 

kaçınılmalıdır. Türkçeye yerleĢmemiĢ yabancı sözcüklerin ve Ġyelik ifade eden sözcüklerin 

(yaptım, gördüm, çalıĢmamızda, araĢtırmamızda vb.) kullanımından kaçınılarak, yerlerine 

üçüncü Ģahıs ve edilgenlik ifade eden sözcükler (yapıldı, görüldü, çalıĢmada, araĢtırmada, vb.) 

tercih edilmelidir. 

(12) Tezlerde yazım ve noktalama yönünden Türk Dil Kurumu’nun en son yayınlanan Türkçe 

Sözlük ve Yazım Kılavuzu’na uyulmalıdır. 

 

Sayfa Numaraları  

MADDE 10 – (1) Sayfanın altında orta kısma ve alttan 2,5 cm boĢluk kalacak Ģekilde, 

çalıĢmanın yazılmasında kullanılan yazı karakteriyle sayfalar numaralandırılır.  

(2) “DıĢ kapak, iç kapak ve kabul ve onay sayfası” sayfalarına numara verilmemelidir. Genel 

Bilgiler kısmından önceki diğer tüm ön sayfalar (Önsöz, Özet, Ġçindekiler, ġekiller Dizini, 
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Tablolar Dizini, Semboller ve Kısaltmalar Dizini ) “I, II, III, IV, V, VI, ...” Ģeklinde büyük Romen 

rakamları ile, Genel Bilgiler bölümü ile baĢlayan ve tezin kalan kısmını kapsayan sayfalar ise  

“1,2,3,...” Ģeklinde doğal sayılar kullanılarak numaralandırılmalıdır.  

Bölüm BaĢlıkları  

MADDE 11 – (1) Bitirme ÇalıĢmasının ana bölüm baĢlıkları 1, 2, 3, … ile numaralandırılır. 

Alt bölüm baĢlıklarında ikili, üçlü vb. numaralama sistemi kullanılmalıdır. Bu durumda, her 

alt bölüm, içinde yer aldığı bölüm ve alt bölümlerin numarasını da alır. Örneğin; 1.1. birinci 

bölümün birinci alt bölümü; 1.1.1. birinci bölümün birinci alt bölümünün birinci alt bölümü 

anlamına gelir. Bir bölümde eğer alt baĢlıklar verilecekse, alt baĢlıkların sayısı en az iki 

olmalıdır. Eğer baĢlık yazısı bir satırdan fazla ise 1,5 satır aralıklı ve alt satır baĢlık yazısı ile 

aynı hizada olacak Ģekilde içeriden yazılmalıdır. 

(2) Önsöz, Özet, Ġçindekiler, ġekiller Dizini, Tablolar Dizini, Semboller ve Kısaltmalar 

Dizini, Kaynaklar, Ekler ve ÖzgeçmiĢ gibi ana baĢlıklar büyük harf ile ve orta hizalı olacak 

Ģekilde ve Genel Bilgiler, Yapılan ÇalıĢmalar, Bulgular, TartıĢma ve Sonuçlar, Öneriler, gibi 

ana baĢlıklar büyük harf ile ve sola hizalı olacak Ģekilde yazılmalıdır. 

(3) Birinci dereceden baĢlıklar tamamı büyük harf, ikinci dereceden ve daha fazla dereceden 

baĢlıklarda her bir kelimenin ilk harfi büyük harf olarak ve diğerleri küçük harfle yazılır. 

Bütün bölüm ve alt bölüm baĢlıkları koyu ve sola hizalı olarak yazılmalıdır. ġayet baĢlıklarda 

“ve/veya/ile” vb. gibi bağlaçlar varsa küçük harfle yazılmalıdır. Birinci derece baĢlıklar ve 

Bölüm dıĢı baĢlıklar (Özel baĢlıklar ÖNSÖZ, KAYNAKLAR vb. gibi) sayfa baĢında 

yazılmalıdır. 

 

Kaynak Gösterme ve Kaynaklar  

MADDE 12 – (1) Bitirme ÇalıĢması içinde verilen her kaynak, çalıĢmanın “KAYNAKLAR” 

bölümünde mutlaka yer almalıdır. “KAYNAKLAR” bölümünde yer alan her kaynağa da 

çalıĢma içinde atıf yapılmıĢ olmalıdır. ÇalıĢma içerisinde kaynağa atıfta bulunma Ek-2’de 

gösterildiği Ģekilde yapılmalıdır. 

 

Matematiksel Ġfade ve Denklemler  

MADDE 13 – (1) Matematiksel ifade ve denklemler her bölüm için ana bölüm numarası ile 

birlikte, ana bölüm içinde birden baĢlayacak Ģekilde numaralandırılır (Birinci bölümde, (1.1), 

(1.2), …; ikinci bölümde (2.1), (2.2), …gibi).  

(2) Ġfade numarası, kalın yazı tipinde (bold) ve satırın en sağına gelecek Ģekilde yazılır. 

Denklem ve ifadeler EK3 de gösterildiği gibi bulunduğu satıra ortalanarak yerleĢtirilir. 
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Bitirme ÇalıĢması Kapağı ve Diğer Bölümleri  

 

MADDE 14 – (1) Bitirme ÇalıĢması; DıĢ Kapak, Ġç kapak sayfası, Kabul ve Onay Sayfası, 

Önsöz, Özet, Ġçindekiler, ġekiller Dizini, Tablolar Dizini, Semboller ve Kısaltmalar Dizini, 

Genel Bilgiler, Yapılan ÇalıĢmalar, Bulgular, TartıĢma ve Sonuçlar, Öneriler, Kaynaklar, 

Ekler ve ÖzgeçmiĢ Ģeklinde düzenlenir. 

 

DıĢ Kapak  

MADDE 15 – (1) Bitirme ÇalıĢmasının,  dıĢ kapağı beyaz kuĢe karton ile ciltlenir. Kapak 

içeriği EK-4 de olduğu gibidir. 

 

Ġç Kapak Sayfası 

MADDE 16 – (1) Ġçeriği ve düzeni dıĢ kapağın gibidir. Sayfa numarası bulunmaz. 

 

Onay Sayfası 

 

MADDE 17 – (1) Ġç kapaktan sonra gelen kabul ve onay sayfası, tezin savunulup jüri üyeleri 

tarafından kabul edildiğini ve Bölüm BaĢkanı tarafından onaylandığını belgeleyen sayfadır.  

(2) “T.C. RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ, FEN EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ, 

BĠYOLOJĠ BÖLÜMÜ” yazısını, tezin adını, tezin teslim tarihini, tezin savunma tarihini, 

danıĢmanın, jüri üyelerinin ve Bölüm BaĢkanının adlarını ve imzalarını içerir. Bu sayfadaki 

kurumun adı, tez baĢlığı, adı soyadı, Times New Roman karakterinde ve 12 punto, büyük 

harflerle, ortalanmıĢ olarak, diğer yazılar ise Times New Roman karakterinde ve 12 punto 

büyüklüğünde, iki yana yaslı olarak yazılmalıdır (EK5). 

 

Önsöz 

MADDE 18 –  (1) Önsöz herhangi bir eser okunmadan önce çalıĢmayı yapan kiĢinin duygu 

ve düĢüncelerini çalıĢmadan bağımsız olarak okuyuculara aktarabildiği kısımdır. Burada 

eserin yazarı, konunun seçilme nedenini, alanın önemini, çalıĢma sırasındaki koĢulları, bu 

süreçte okuyucuları ilgilendirebileceği düĢünülen olayları ve çalıĢma sırasındaki yaĢananları 

ifade edebilir.  

(2) Tezin hazırlanması esnasında yardım alınan kiĢi ve kuruluĢlara önsöz içeresinde bir 

paragraf ayrılarak teĢekkür edilebilir. Ancak bu aĢamada abartıdan kaçınılarak, çalıĢmaya 

direk desteği olan kiĢiler ve kuruluĢlardan bahsedilmelidir. Eğer, hazırlanan çalıĢma bir 
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projeden desteklenmiĢ ise (BAP, TUBĠTAK, DPT v.b.) destekleyen kurum ve proje no 

aĢağıdaki örnekteki gibi yazılmalıdır. 

 

 

 

 

Özet 

MADDE 19 – (1) Özette çalıĢmasının amacı, kapsamı, kullanılan yöntem ve varılan sonuçlar 

da gösterildiği Ģekilde açık ve öz olarak ayrıntıya girmeden belirtilir. Ancak, bunlar baĢlık 

Ģeklinde verilmez. 

(2) ÇalıĢmayı tanımlayan en az 3, en fazla 5 adet anahtar kelime özet sayfasının sonuna 

eklenmelidir.   

 

Ġçindekiler 

MADDE 20 – (1) Bitirme ÇalıĢmasının metninde yer alan bütün bölüm ve alt bölüm 

baĢlıkları, kaynaklar, ekler ve özgeçmiĢ EK6 de gösterildiği gibi bu bölümde eksiksiz olarak 

verilmelidir. 

 

ġekiller Dizini 

MADDE 21 – (1) ġekiller dizini bölümünde listelemeye sol kenardan baĢlanır. ġekil dizini 

1,5 satır aralıklı, 12 punto, iki yana yaslanmıĢ olmalıdır. ġekil dizini yazısı bir satırdan uzunsa 

alttaki satır, yazı ile aynı hizada olacak Ģekilde içeriden ve tek satır aralıklı yazılır (EK7). 

 

 

Tablolar Dizini 

MADDE 22 – (1) Tablolar dizini bölümünde listelemeye sol kenardan baĢlanır. Tablo dizini 

1,5 satır aralıklı, 12 punto, iki yana yaslanmıĢ olmalıdır. Tablo dizini yazısı bir satırdan 

uzunsa alttaki satır, yazı ile aynı hizada olacak Ģekilde içeriden ve tek satır aralıklı yazılır 

(EK7). 

 

Semboller ve Kısaltmalar dizini 

MADDE 23 – (1) Metin içinde kısaltmalar, tablo, Ģekil ve semboller var ise ilgili listeler 

oluĢturulmalıdır. Bu liste; 1,5 satır aralıklı, 12 punto, iki yana yaslanmıĢ olmalıdır. Semboller 

Hazırlanan bu Bitirme Çalışması ……………. tarafından ………. nolu proje ile desteklenmiştir. 
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ve Kısaltmalar dizini yazısı bir satırdan uzunsa alttaki satır, yazı ile aynı hizada olacak Ģekilde 

içeriden ve tek satır aralıklı yazılır (EK8). 

 

Genel Bilgiler  

 

MADDE 24 – (1) Genel bilgilere “GiriĢ” bölümü ile baĢlanır. GiriĢ bölümünde araĢtırma 

konusu hakkında kısa açıklama yapılır. ÇalıĢmasının konusu ile ilgili hazırlayıcı bilgiler 

verildikten sonra çalıĢmanın amacı ve kapsamı açıkça belirtilir, çalıĢma konusu ile ilgili 

ayrıntılı bilgi literatüre dayanarak verilir, gerekli tanımlamalar yapılır ve önceki çalıĢmalar 

özetlenir.  

 

Yapılan ÇalıĢmalar 

MADDE 25 – (1) ÇalıĢmada kullanılan araç-gereçler, alet-donanım, canlı örnekler, miktarları 

ile birlikte detaylı olarak verildiği materyal ve çalıĢmanın yapılması aĢamasında izlenecek 

yöntemlerin açıklandığı metot (ya da yöntem) bölümlerinden oluĢur. Verilen bilgiler, baĢka 

bir araĢtırmacının yapılan çalıĢmayı tekrarlayabileceği ölçüde detaylı açıklanmalı ve ilgili 

kaynaklar belirtilmelidir. 

 

Bulgular 

MADDE 26 – (1) Bu bölümde, her bir alt baĢlıkta bulgular verildikten sonra diğer alt baĢlığa 

geçilir. Bu bölüm eğer verilecek bulgular mevcutsa zorunludur. ÇalıĢma sonucunda elde 

edilen veriler olabildiğince öz, fakat açık ve seçik olarak yazılmalıdır. Bu bölümde kullanılan 

tablolar, Ģekiller veya resimler yeterince açıklayıcı olmalı, metindeki bilgiler 

tekrarlanmamalıdır. 

 

TartıĢma ve Sonuçlar 

MADDE 27 – (1) TartıĢmada, araĢtırılan konuyla doğrudan veya dolaylı olarak ilgili olan 

gerek planlama ve gerekse yürütme içinde katkıda bulunmuĢ çalıĢmalar ile araĢtırılan 

konunun bulguları arasındaki iliĢki kurularak, bulgularda elde elden sonuçlar ile ilgili 

kaynakların değerlendirilmesi yapılmalıdır. AraĢtırmacı, bulgularını literatüre dayalı olarak 

dikkatlice kendi yorumunu da katarak karĢılaĢtırmalıdır.  

(2) Sonuçlar baĢlığı altında çalıĢmadan elde edilen sonuçlar, olabildiğince öz ve açık olarak 

yazılır. Sonuçlar istenirse maddeler halinde veya metin olarak yazılır. Sonuçlar verilirken 

bulgulardaki rakamların tekrarından ziyade tezden çıkarılan sonuçlar metin olarak ifade edilir. 
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Öneriler  

MADDE 28 – (1) Bitirme çalıĢması ile ilgili olarak, bulguların kullanılıĢı ve yeni araĢtırma 

alanlarını belirleyen öneriler yapılabilir veya yapılan çalıĢmada eksik kalan kısımların 

araĢtırılması konusunda öneriler sunulabilir. 

 

Kaynaklar 

MADDE 29 – (1) “KAYNAKLAR” bölümü oluĢturulurken kaynaklar yazar soyadına göre 

sıralanır ve her kaynağın ilk satırı yazı alanının sol kenarından baĢlar ve iki kenara yaslı 

olarak devam eder. Ġkinci ve daha sonraki satırlar, tek satır aralıkları ile 1 cm içeriden baĢlar. 

(2) Kaynaklar arasında tek satır aralığı boĢluk bırakılır. 

(3) “KAYNAKLAR” bölümünde bir eser, EK9 da belirtildiği Ģekilde ifade edilir. 

 

Ekler 

MADDE 30 –  (1) ġekil, tablo ve resim gibi materyaller konu içerisinde verilmelidir ancak 

çalıĢmanın bütünlüğü için gerekli olduğu düĢünülen ve genel akıĢa uygun olmadığı için metin 

içinde verilemeyen materyaller bu bölümde verilebilir. Örneğin 4 (dört) sayfalık bir tablonun 

1. (birinci) sayfası metin içerisinde verildikten sonra diğer geri kalan 3 (üç) sayfası EKLER 

kısmında verilebilir. 

 

ÖzgeçmiĢ  

MADDE 31 – (1) ÖzgeçmiĢ, adayın üçüncü tekil Ģahıs kullanılarak yazılmıĢ kısa hayat 

öyküsüdür. ÖzgeçmiĢ tezin son kısmına eklenir. ÖzgeçmiĢ, EK10 de belirtildiği Ģekilde 

yazılır. 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Bitirme ÇalıĢmasının Poster Haline Getirilmesi 

 

Bitirme ÇalıĢmasının Poster Haline Getirilmesi 

MADDE 32 – (1) Bitirme ÇalıĢması posterleri EK11 de belirtildiği Ģekilde 70cm x 90cm 

ebatlarında hazırlanıp, Bölüm BaĢkanlığınca ilan edilen yer ve zamanda asılır.  

 

 

 

 



10 
 

BEġĠNCĠ BÖLÜM 

Yürürlük ve Yürütme 

Yürürlük  

MADDE 33– (1) Bu ilkeler, Fen Edebiyat Fakültesi Fakülte Kurulunun onayladığı tarihten 

itibaren yürürlüğe girer. 

(2) Bu ilkelerde olmayan hükümler için “Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Ön Lisans ve 

Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” hükümleri geçerlidir. 

 

Yürütme 

MADDE 34 – (1) Bu ilkeleri Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 

Biyoloji Bölüm BaĢkanı yürütür. 

 

EK1- Biyoloji Bölümü Program Çıktıları 

1-Biyolojinin temel prensiplerini kavrayabilme ve uygulayabilme. 

2- Organizmaların hücre, doku ve sistemlerini tanıyıp algılama ve önemini kavrayabilme. 

3- Organizmaların sistematik özelliklerini, ekolojik ve fizyolojik iliĢkilerini kavrayabilme. 

4- Organizma ve populasyonlardaki genetik bilginin aktarılmasını kavrayarak, evrim ve 

organizma çeĢitliliğinin kökenini anlayabilme. 

5- Bilimsel literatürü takip edip kullanabilmek için veri tabanlarını etkin bir Ģekilde 

kullanabilme, bu bilgiyi sözlü ve yazılı olarak ifade edebilmek için Türkçeyi ve biliĢim 

teknolojilerini etkin bir Ģekilde kullanabilme. 

6- Temel laboratuvar tekniklerini ve cihazlarını kullanabilme, bireysel ve takım çalıĢması 

yapabilme. 

7- Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi 

kazanma. Problemleri çözebilmek için uygun ve çağdaĢ yöntemleri seçerek kullanabilme. 

8- Disiplinler arası çalıĢma gruplarında görev yapabilme. 

9- Farklı disiplinlerle biliĢsel bağlantıyı kurabilmek için alan dıĢı ders alma. 

10- Biyoloji alanında kazanılmıĢ bilgi ve tecrübelerini diğer temel ve uygulamalı alanlarda 

kullanabilme. 

11- Biyolojik çalıĢmalarda diğer temel bilimlerin ve yabancı dilin öneminin farkına 

varabilme. 

12- Biyolojinin sürdürebilir bir çevre ve insan için önemli olduğunu kavrayabilme. 

13- EtkileĢim halinde olduğu çevre ve aynı ortamı paylaĢtığı canlıları koruma becerisi 

kazanabilme. 
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14- Biyoloji alan uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkileri (Çevre 

sorunları, ekonomi, sürdürülebilirlik) ve hukuksal sonuçları konusunda farkındalık yaratma. 

15- Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma. 

16- Kazanımlarını ülke ekonomisine katkı sağlayabilecek Ģekilde kullanabilme. 

 

 

EK2- Kaynağa Atıfta Bulunma 

Metin içinde kaynaklara atıf yapılırken “(Soyadı, tarih)” yöntemi kullanılacaktır. Önce 

kaynağın yazar adı, ilk harfi büyük diğerleri küçük olacak Ģekilde, sonra virgül konarak eserin 

yayın tarihi yazılmalıdır. Aynı yazarın değiĢik yıllardaki yayınları aynı anda kaynak olarak 

gösteriliyorsa yayın tarihleri eskiden yeniye doğru sıralanarak, aralarına virgül konulmalıdır. 

Aynı yazarın aynı yıl içerisinde yaptığı birden fazla eserden alıntı yapılmıĢsa yılların yanına a, 

b, c gibi harfler konulmalıdır.  

Atıf tek bir yazarlı esere yapılacaksa sadece soyadı ve tarih (Gül, 2014), iki yazarlı bir 

esere yapılacaksa yazarların soyadları arasında “ve” (Kalaycı ve Özdemir, 2018), yazar sayısı 

ikiden fazla ise ilk yazarın soyadından sonra “vd.,” (Özdemir vd., 2014) kullanılmalıdır. Aynı 

parantez içinde 2 veya daha fazla esere atıf yapılacaksa her bir atıf noktalı virgül (;) ile 

birbirinden ayrılır (Özdemir vd, 2014; AltunıĢık ve Özdemir, 2015; Kalaycı ve Özdemir, 

2018). Metin içinde kaynaklardan söz etme aĢağıdaki Ģekillerde olabilir:  

 

(1) Metin içerisinde kaynaklardan söz ederken yazarın soyadından sonra tarih parantez 

içerisinde gösterilir. Bu tip kaynak gösteriminde “a” ve “e” takıları yazar soyadına göre 

seçilmelidir. 

 

ÖRNEK-1; Özdemir vd. (2014)’e göre Bufotes variabilis türü Türkiye içerisinde iki farklı soy 

ile karakterize edilmiĢtir. 

ÖRNEK-2; Gül (2006), Fırtına Vadisi’nin biyoiklimsel verilerini çıkartılarak vadi üzerinde 

yaĢayan iki endemik tür olan Mertensiella caucasica (Kafkas Semenderi) ve Pelodytes 

caucasicus (Kafkas Kurbağası) ’un habitat tercihlerini belirlemiĢtir.  

 

(2) Yazarın soyadı ve tarih cümle içerisinde veya cümle sonunda parantez içerisinde 

verilebilir. 

 



12 
 

ÖRNEK-1; Inachis io türü hayat döngüsünü konak bitkinin protein miktarı artıĢı ve toplam 

fenolik miktarının azalıĢına göre ayarlamaktadır (Altun, 2007). 

ÖRNEK-2; Bufo bufo’ya ait baĢka bir popülasyonda yapılan çalıĢmada (Kalaycı, 2013) yaĢ 

yapısının yükseklik artttıkça  azaldığını belirlenmiĢtir. 

 

(3) Eğer aynı yazara ait aynı yıl yayınlanmıĢ eserler mevcutsa “küçük harf” kullanılarak 

verilmelidir.  

 

ÖRNEK-1; (Gül, 2015a), (Gül, 2015b) gibi ayrı ayrı verilmelidir. 

ÖRNEK-2; Makbul vd. (2012a), Makbul vd. (2012b), Bilgin vd. (2012a-b-c) gibi ayrı 

verilmelidir. 

 

EK3- Matematiksel Ġfade ve Denklemlerin YazılıĢı 

Örnek:  

                        

 
2/1

*T*

*
*

)u(g)u(g

)u(g
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EK4- DıĢ Kapak 

 

 

T.C. 

RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ  

FEN EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ  

BĠYOLOJĠ BÖLÜMÜ 

 

 

 

 

BĠTĠRME ÇALIġMASININ BAġLIĞI  

 

 

 

 

BĠTĠRME ÇALIġMASI 

 

 

 

AD-SOYAD 

 

 

 

DanıĢman 

 

 

                                                                        RĠZE-(YIL) 

14 punto 

 

14 punto 

DIŞ KAPAK. 

14 punto 

12 punto 

 14 punto 

 14 punto 
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EK5- Kabul ve Onay Sayfası 

 

T.C 

RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ 

FEN-EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ 

BĠYOLOJĠ BÖLÜMÜ 

 

 

 

BĠTĠRME ÇALIġMASININ ADI 

 

 

 

 

ADI SOYADI 

 

 

 

 

Tez Teslim Tarihi: 

Tez Savunma Tarihi:  

 

 

 

                                           Unvanı Adı Soyadı                                                  Ġmzası 

Tez DanıĢmanı : 

 

Jüri üyesi  : 

 

Jüri Üyesi  : 

 

Bölüm BaĢkanı : 
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EK6- Ġçindekiler 

 

ĠÇĠNDEKĠLER 

 

ÖNSÖZ……………………………………………………………………………………… ...I 

ÖZET………………………………………………………………………………. ................. II 

ĠÇĠNDEKĠLER ......................................................................................................................... III 

ġEKĠLLER DĠZĠNĠ .................................................................................................................. IV 

TABLOLAR DĠZĠNĠ ................................................................................................................ V 

SEMBOLLER ve KISALTMALAR DĠZĠNĠ ......................................................................... VII 

1.           GENEL BĠLGĠLER ...................................................................................................... 1 

1.1.        …….. ............................................................................................................................ 3 

1.2.        …... ............................................................................................................................... 7 

2.           YAPILAN ÇALIġMALAR ....................................................................................... 15 

2.1.        ……. ...............................................................................................................................  

2.1.1.     …… ................................................................................................................................  

2.1.2.     …… ................................................................................................................................  

2.1.2.1.  …… ................................................................................................................................  

2.1.2.2.  ..…. .................................................................................................................................  

2.2.         ….. .................................................................................................................................  

3.           BULGULAR .............................................................................................................. 45 

3.1.        ……. ...............................................................................................................................  

3.2.        ……… ............................................................................................................................  

4.           TARTIġMA ve SONUÇLAR .................................................................................... 85 

5.           ÖNERĠLER ................................................................................................................ 95 

KAYNAKLAR ......................................................................................................................... 98 

EKLER………..…………………………………………………………………………………….99 

ÖZGEÇMĠġ.. ......................................................................................................................... 100 
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EK7- ġekil ve Tablolar Dizini 

 

Örnek:  

ġekil 1.    Amfibilerin sistematik konumu………………………………………………….15 

ġekil 2.    YaĢayan amfibi takımlarına ait soy ağacı………………………………………..17 

ġekil 3.    Anuralarda hareket Ģekline bağlı vücut tipleri………………………………….. 

Hata! Yer iĢareti tanımlanmamıĢ.20 

 

Örnek 

Tablo 1.    BaĢlıca tür kavramları……………………………………………………………19 

Tablo 2.    Karakterler………………………………………………………………………..21 

Tablo 3.    ÇalıĢma alanı ve birey dağılımı…………………………………………………25 

 

EK8- Semboller ve Kısaltmalar Dizini 

 

Örnek: 

vd.            Ve Diğerleri 

vb.            Ve Benzeri 

º             Derece 

'            Dakika 

"            Saniye 

m            Metre 

♀             DiĢi Birey 

♂            Erkek Birey 

 

EK9- Kaynaklar 

 

Kaynaklar Listesinde Kaynak Gösterimi 

Kaynaklar gösterilirken Soyadı, tarih sistemi kullanılacak ve kaynaklar alfabetik sıra ve 

yıla göre sıralanılacaktır. Kaynağın ilk satırı sayfa baĢından baĢlarken alt satırı ise 1 cm 

içeriden baĢlayarak yazılmalıdır. Kaynaklar 1 (tek) satır aralıklı yazılmalıdır ve iki kaynak 

arasında 1 (tek) satır 12 punto 1 (bir) boĢluk bırakmalıdır.  

Yazar soyadı küçük harf (ilk harf büyük) virgül bir boĢluk adının baĢ harfi (büyük) 

nokta virgül bir boĢluk yayın tarihi nokta bir boĢluk Ģeklinde sıralanmalıdır. Yayın tarihinden 
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sonra kaynağın baĢlığı nokta bir boĢluk yayınlandığı kaynağın adı (dergi adı, kitap adı gibi) 

virgül bir boĢluk cilt no virgül bir boĢluk sayı virgül bir boĢluk aralarında tire olacak Ģekilde 

sayfa baĢlangıç ve bitiĢ numarası nokta Ģeklinde sıralanmalıdır. Kaynak yazımında aynı 

kaynağa ait ikinci satır yazım kuralına uygun olarak sayfa kenarından 1 cm içerden 

baĢlatılmalıdır. Kaynaklar yazılırken iki kaynak arasında 1 (tek) aralık boĢluk bırakılır. 

 

Dergiler için Kaynak Yazım Örneği  

Yazar soyadı (ilk harf büyük) virgül boĢluk yazar adının ilk harfi (büyük) nokta virgül 

boĢluk yayınlandığı yıl nokta boĢluk makalenin adı nokta boĢluk derginin uzun ya da kısa adı 

virgül boĢluk cilt no virgül boĢluk makalenin baĢlangıç ve bitiĢ sayfa numaraları nokta 

boĢluk, varsa DOI numarası Ģeklinde yazılmalıdır. Yazarlar arası virgül ile ayrılır, ancak iki 

ve daha fazla yazarlarda son yazar "ve" ile ayrılır. Kaynaklarda geçen Latince tür isimleri 

italik yazılmalıdır. Dergi adlarının uzun isimleri verilmelidir.  

 

Altun, N., 2019. Agelastica alni L. (Coleoptera:Chrysomelidae) Larvalarının Besin Tüketimi 

ve GeliĢiminde Mikrogıdaların Etkisi. GümüĢhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 

Dergisi, 9(1), 55-63. DOI: 10.17714/gumusfenbil.402611 

 

Makbul, S. ve Kandemir, A., 2004. Erzincan Yöresinde YayılıĢ Gösteren Bazı Nadir Bitki 

Türleri Üzerine Gözlemler. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 6, 37-49. 

 

Gül, S., Kutrup, B. ve Özdemir, N., 2012. Patterns of distribution of tree frogs in Turkey 

based on molecular data. Amphibia-Reptilia, 33(1), 95-103. DOI: 

https://doi.org/10.1163/156853812X624432 

 

AltunıĢık, A., 2017. Sexual size and shape dimorphism in the Near Eastern fire salamander, 

Salamandra infraimmaculata (Caudata: Salamandridae). Animal Biology, 67, 29-40. 

DOI: https://doi.org/10.1163/15707563-00002519 

 

Sempozyum ve Kongrelerde Yayınlanan Bildirilerin Kaynak Olarak Gösterilmesi 

Yazar soyadı (ilk harf büyük) virgül boĢluk yazar adının ilk harfi (büyük) nokta virgül 

boĢluk yıl nokta boĢluk bildirinin adı nokta boĢluk kongrenin adı virgül boĢluk yapıldığı yer 

virgül boĢluk yapıldığı tarih (ör: 2-3 Haziran 2013) virgül boĢluk bildirinin baĢlangıç ve bitiĢ 

sayfa numaraları nokta Ģeklinde yazılmalıdır. Ġki ve daha fazla yazarlarda son yazar "ve" ile 

ayrılır.  

Güzel, ġ. ve Bilgin, A., 2015. Yüksekliğe ve Büyüme Mevsimine Bağlı Olarak Castanea 

sativa ve Carpinus betulus’ da SLA ve LMA DeğiĢimi", XII. Ulusal Ekoloji ve Çevre 

Kongresi, Muğla, Türkiye, 14-17 Eylül 2015, 230-230. 

 

https://doi.org/10.1163/156853812X624432
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Özdemir, N., Gül, S., Dursun, C., Kutrup, B. ve Üzüm, N., 2018. Investigation of Latitude 

and Altitude Effects on Density of Bufo bufo. The 4th International Symposium on 

EuroAsian Biodiversity, Kiev, UKRAYNA, 3-6 Temmuz 2018, 268-268. 

Kitapların Kaynak Olarak Gösterilmesi 

Kitabın tümünden veya bölümünden yararlanılmıĢ ise; yazar soyadı (ilk harf büyük) 

virgül boĢluk yazar adının ilk harfi (büyük) nokta virgül boĢluk yayınlandığı yıl nokta boĢluk 

kitabın adı nokta boĢluk basım evi virgül boĢluk varsa yayın numarası virgül boĢluk, varsa 

baskı sayısı virgül boĢluk, varsa cilt numarası virgül boĢluk varsa ISBN numarası virgül 

boĢluk sayfa sayısı (ör: 265 s.) virgül boĢluk varsa bölüm editörü (editörleri)/yazar(yazarları) 

virgül boĢluk yararlanılan sayfa/sayfalar (ör: 211-214) nokta Ģeklinde yazılmalıdır. Yazarlar 

arası virgül ile ayrılır, ancak iki ve daha fazla yazarlarda son yazar "ve" ile ayrılır.  

 

Baran, Ġ., 2005. Türkiye Amfibileri ve Sürüngenleri. Türkiye Bilimsel ve Teknik AraĢtırma 

Kurumu yayınları, yayın no: 207, 1. Baskı, ISBN: 975-403-356-0, 165 s., 1-16. 

 

Sümbüloğlu, K. ve Sümbüloğlu, V., 2002. Biyoistatistik. Habiboğlu yayınları, yayın no: 53, 

10. Baskı, ISBN: 975-7527-12-2, 269 s., KarataĢ, M. (Ç. Ed.), 211-214. 

 

Cummings, R.M., 1996. Biology: Science and Life. West Publishing Company, ISBN: 0-

314-07581, 641s, 586. 

 

Freeman, S., 2012. Biological Science. Pearson Education INC, Fourth Edition. ISBN: 0-

321-69084-2, 1127s., 457-473. 

 

Tezlerin Kaynak Olarak Gösterilmesi 

Yazar soyadı (ilk harf büyük) virgül boĢluk yazar adının ilk harfi (büyük) nokta virgül 

boĢluk yayınlandığı yıl nokta boĢluk tezin adı nokta boĢluk tezin türü (Yüksek Lisans, 

Doktora Tezi) nokta boĢluk çalıĢmanın yapıldığı üniversitenin adı virgül boĢluk enstitünün adı 

virgül boĢluk çalıĢmanın yapıldığı üniversitenin bulunduğu Ģehir adı virgül boĢluk ülke adı 

virgül boĢluk tezin sayfa sayısı (ör: 131 s.) virgül boĢluk yararlanılan sayfa/sayfalar (ör: 91) 

nokta Ģeklinde düzenlenmelidir. 

 

Dursun, C., 2018. Türkiye’deki Bufo bufo ve Bufo verrucosissimus Türlerinin Morfolojik 

Yönden KarĢılaĢtırılması. Yüksek Lisans Tezi. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Fen 

Bilimleri Enstitüsü, Rize, Türkiye, 131 s., 91. 

 

Özdemir, N., 2005. Siğilli Kurbağa (Bufo bufo)’nın Morfolojik ve Moleküler Açıdan 

Ġncelenmesi. Doktora Tezi. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 

Trabzon, Türkiye, 95s., 85-88. 
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Ġnternet Sayfalarının Kaynak Olarak Gösterilmesi 

Ġnternet kaynaklarına atıf yapılması durumunda; URL-sıra numarası (örneğin: URL-1, 

URL-2) Ģeklinde atıf yapılır virgül boĢluk yıl nokta boĢluk internet sayfası adresi (http:// ile 

baĢlamalı ve altı çizili olmalıdır) boĢluk parantez içinde alındığı tarih gün ay yıl alarak verilir. 

 

ÖRNEK; 

URL-1, 2019. https://www.iucnredlist.org/species/164633/5913665 (12 Mart 2019) 

 

EK10- ÖzgeçmiĢ 

 

ÖZGEÇMĠġ 

Adı SOYADI, .../.../.... tarihinde .......’da doğdu. Ġlköğretimini ....... yılında 

............ilinde/ilçesinde ..........Ġlköğretim Okulu’nda ve Ortaöğretimini ....... yılında 

............ilinde/ilçesinde ..........Lisesi’nde tamamladı. ....... yılında Recep Tayyip Erdoğan 

Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü’nde baĢladığı lisans öğrenimini halen 

devam ettirmektedir.  

 

EK11- Poster Hazırlama 

Poster Hazırlama Kuralları 

►Poster boyutu 70 cm x 90 cm olmalıdır.  

►Posterin köĢelerine Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Logosu konulması tavsiye 

edilmektedir. 

►Poster Adı 48 punto ve koyu (bold) olarak yazılacaktır.  

►Yazar Ad(lar)ı 36 punto Arial Karakterinde ve koyu (bold) olarak yazılmalıdır.  

►Yazar adres(ler)i 36 punto Arial Karakterinde  yazılmalıdır.  

►Metin baĢlıkları 24 punto Arial Karakterinde ve koyu (bold) olarak yazılacaktır. 

►Metin 24 punto Arial Karakterinde yazılacaktır. 

►Kaynakça kısmı belirtilmelidir. 

 

http://w3.beun.edu.tr/wp-content/uploads/2012/06/logo.png
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RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ  

      FEN-EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ 

 BĠYOLOJĠ BÖLÜMÜ 

BĠTĠRME ÇALIġMASI DEĞERLENDĠRME FORMU 

Ders Kodu ve Adı: TEZ 402  Bitirme ÇalıĢması 

Bitirme Tezi BaĢlığı:  

 

Öğrenci No:                           

Öğrenci Adı Soyadı: 

Tarih:                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

Puanı 

Bitirme Tezi Sunum Değerlendirmeleri  

1. Öğrenci kurallara uygun, anlaĢılabilir, bilimsel niteliği olan bir sunum hazırlanmıĢtır. (10 P)  

2. Öğrenci konuya hakimdi. (10 P)  

3. Öğrenci sorulan sorulara doğru, açık ve net cevaplar vermiĢtir. (10 P)  

4. Kavramlar doğru ve açık bir Ģekilde kullanılarak anlaĢılır ve güzel bir poster sunumu yapılmıĢtır. (10 P)  

5. Öğrenci düzgün kıyafeti, uygun tutum ve davranıĢla gösterdiği özen ve önemi ortaya koymuĢtur. (10 P)  

Tezin Değerlendirilmesi  

6. Tezin iç ve dıĢ kapağı yazım kurallarına uygun Ģekilde hazırlanmıĢtır. (5 P)  

7. Düzgün ve anlaĢılır Ģekil, tablo ve grafikler kullanılmıĢ ve bunlara metin içinde uygun yerlerde gönderme 

yapılmıĢtır. (5 P) 

 

8. Kaynaklar güncel, düzgün listelenmiĢ ve gerekli yerlerde bunlara atıf yapılmıĢtır. (5 P)  

9. Tez/poster genel olarak yazım kurallarına uygun yazılmıĢtır. (5 P)  

10. Tezin özeti çalıĢmanın içeriğini yöntemini ve sonucunu içermektedir. (5 P)  

11. Aday, bu çalıĢma sonunda bilimsel araĢtırma yapma, bilgiye eriĢme, değerlendirme ve yorumlama 

yeteneği kazanmıĢtır. (5 P) 

 

Deneysel ÇalıĢmalar için Derleme ÇalıĢmaları için  

12. Tez amaca odaklanmıĢ ve anlaĢılır Ģekilde 

hazırlanmıĢ, hedefler, yöntemler, sonuçlar ve 

öneriler açık bir Ģekilde verilmiĢtir. (5 P) 

Tez amaca odaklanmıĢ ve anlaĢılır bir biçimde derleme 

Ģeklinde verilmiĢtir. Bir kaynağın kopyası Ģeklinde 

değildir. (5 P) 

 

13. Çözümleri ve sonuçlar doğru bir biçimde 

yorumlanmıĢtır. (5 P) 

Derlemede bölüm baĢlıkları birbiri ile uyumludur ve 

geçiĢler açık ve düzgündür. (5 P) 

 

14. Öğrenci yaptığı çalıĢmanın eksiklerini ortaya 

koyabilmiĢ ve çalıĢmasının devamı niteliğinde 

baĢka bir çalıĢma önerebilmiĢtir. (5 P) 

Konu güzel olarak toparlanmıĢ ve bir bütünlük 

içerisinde verilmiĢtir. (5 P) 

 

15. Konunun gerektirdiği güncel yöntemler 

kullanılmıĢtır(5 P) 

Konunun gerektirdiği güncel literatürler 

kullanılmıĢtır(5 P) 

 

 

 

Öğrenci tüm sunumlara katılım sağlamıĢtır.         EVET      HAYIR 

 

Değerlendirme Sonucu Toplam Puan 

 

 

 

Değerlendiren DanıĢman/Jüri Üyesi  :                                                                      
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 RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ 

FEN EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ 

BĠYOLOJĠ BÖLÜMÜ 

 

 

 

…/…/… 

 

BĠTĠRME ÇALIġMASI TESLĠM FORMU 

 

 

 

Biyoloji Bölüm BaĢkanlığına, 

 

 

Bölümümüz lisans öğrencisi, ………………………… numaralı …………………………’ın 

….....…………………………………………………………………………………………….. 

baĢlıklı Bitime ÇalıĢması, “Bitirme çalıĢması hazırlama, sunma ve değerlendirme ilkeleri” ne 

uygun olarak hazırlanmıĢ olup, 3 adet basılı hali ve  pdf formatındaki elektronik kopyası CD 

içerisinde tarafınıza sunulmaktadır.  

 

Gereği için bilgilerinize saygılarımızla arz ederiz.   

 

 

DanıĢman                                                                              Öğrenci 

 

 

 

 

 

 


