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BİRİNCİ KISIM 

1. Amaç ve Kapsam 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümünde hazırlanan 

bitirme çalışmalarında, biçim ve kapsam açısından uygun bir standardı sağlamayı amaçlayan bu 

kılavuzda, bitirme çalışmaları ile ilgili bilimsel sunum ve genel ilkeler anlatılmaktadır.  

4. Sınıf müfredatında yer alan “Bitirme Çalışması” nı hazırlayacak olan öğrencilerin, bitirme 

ödevleri ile ilgili olarak bu kılavuzda verilen tüm ilkelere uymaları zorunludur. 

 

2. Tanım  

Bitirme Çalışması öğrencinin, istenen mesleki bilgi ve beceri düzeyine eriştiğini gösteren ve 

danışman öğretim üyeleri veya öğretim görevlileri nezaretinde yürütülen kişisel veya grup halinde 

yapılan çalışmalardır. Bu çalışmalar, bir konuda derleme ve değerlendirme, teorik, gözleme dayalı 

ve/veya deneysel nitelikli çalışma, mevcut bir bilgiyi bir alana uygulama, proje yapma ve yapılan 

çalışmaları rapor etme ve/veya sunma şeklinde gerçekleştirilir. 

 

3. Bitirme Çalışmasının Konusu ve Danışmanının Belirlenmesi 

Bitirme Çalışması danışmanının kim olduğunu belirlemek adına ilgili yılbaşında Danışman 

olabilecek öğretim üyelerinin isimlerini içeren bir anket düzenlenir. Bu süreçte öğrencilerin ilgili 

oldukları konular hakkında çalışan hocalar ile görüşüp, ortak bir karara varmaları gerekir. 

Sonrasında anketler değerlendirilip, hocalara ait kotalar aşılmayacak şekilde danışmanlar 

belirlenir. 

Danışman, çalışmanın her aşamasında öğrenciyi yönlendirmeli ve rehberlik etmelidir. Öğrenci 

de, her aşamada danışmanının onayını alarak hareket etmelidir. 

Bitirme çalışmasını her öğrenci tek başına yapar, projenin büyüklüğüne göre 2 kişilik gruplar 

şeklinde de yapılabilir. 

 

4. Bitirme Çalışmasının Dönemi, Süresi ve Teslimi  

Bitirme çalışması 8. yarıyıla ait bir ders olmakla beraber, 7. yarıyıl başında ilgili sürece 

başlanır.  

Bitirme çalışmasının süresi bir yarıyıldır. 

En geç ilgili dönemin ikinci haftası sonuna kadar danışman veya konu değişikliği talebinde 

bulunulabilir. 



14.10.2021                                        FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU SAYI:2021/28 
 

Bitirme Çalışmasının teslim tarihi, ilgili eğitim öğretim yılının bahar döneminin başında bölüm 

başkanlığınca belirlenir. 

Bitirme çalışması sunumundan önce çalışmanın tamamı pdf formatında elektronik olarak (CD) 

ve basılı olarak 3 kopya halinde bölüm başkanlığına “Bitirme Çalışması İlk Teslim Formu” ve 

intihal raporu  ile birlikte Fizik Bölüm Başkanlığına teslim edilmelidir. 

Sunum sonrasında jüri üyeleri tarafından istenilen düzenlemeler yapıldıktan sonra iç kapak 

ilgili jüri üyeleri tarafından imzalatılarak çalışmanın son hali pdf formatında elektronik olarak 

(CD) ve basılı olarak 3 kopya halinde bölüm başkanlığına “Bitirme Çalışması Son Teslim Formu” 

ve “Bitirme Çalışması Jüri Değerlendirme Formu”  ile birlikte bahar dönemi final sınavlarının son 

gününe kadar teslim edilmelidir. 

 

5. Bitirme Çalışmasının Değerlendirilmesi 

Öğrenciler, Bölüm Başkanlığının belirlediği tarih ve saatlerde Bitirme Çalışmalarını sözlü 

olarak Bölüm Başkanlığınca belirlenen biri danışman olmak üzere toplam üç jüri üyesine ve 

davetlilere açık olarak sunum yapar.  

Çalışmanın, “Bitirme Çalışması Jüri Değerlendirme Formu”na göre danışman tarafından 

verilen notun %40’si, 2 jüri üyesi tarafından verilen notların ise %30’eri alınarak yapılır. 

Bitirme Çalışması belirlenen günde sunulmazsa final notu olarak 0 alınır ve öğrenci başarısız 

sayılır. Sunum yapamamış olan öğrenciler için bütünleme sınav haftasında yeni bir sunum günü 

belirlenir. 

Bitirme Çalışması sunumu yapılmaması halinde dersten başarısız olunur ve öğrenci diğer tüm 

derslerini başarı ile tamamlamış olsa dahi mezun olamaz. 

 

İKİNCİ KISIM 

6. Genel Biçim ve Yazım Planı 

 

6.1. Anlatım ve Üslup 

Çalışma, Türkçe yazım kurallarına uygun olarak yazılmalıdır. Çalışmada anlatılmak istenilen 

konu net olarak ifade edilmeli, uzun ve karışık cümlelerden kaçınılmalıdır. Cümleler sade, açık 

ve uyumlu olmalı, sözcükler iyi seçilmelidir. Cümleler ve paragraflar arasında bağlantı iyi 

yapılmalı, konu dışı ifadelerle bu bağlantı koparılmamalıdır. Bölümden bölüme geçişlerde gerekli 

bağlantıların kurulmasına özen gösterilmeli ve tekrarlamalardan kaçınılmalıdır. Türkçeye 

yerleşmemiş yabancı sözcüklere fazla yer verilmemelidir. İyelik ifade eden sözcüklerin (yaptım, 
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gördüm, buldum, çalışmamızda, araştırmamızda, bilim dalımızda, vb.) kullanımından kaçınılmalı 

bunların yerine üçüncü şahıs ve edilgenlik ifade eden sözcükler (yapıldı, görüldü, bulundu, 

çalışmada, araştırmada, bilim dalında, vb.) tercih edilmelidir. 

 

6.2.  Yazım ve Noktalama 

Bitirme çalışmalarında yazım ve noktalama yönünden Türk Dil Kurumu’nun en son 

yayınlanan Türkçe Sözlük ve Yazım Kılavuzu’na uyulmalıdır (www.tdk.gov.tr) 

 

6.3.  Kâğıt ve Çoğaltma 

Bitirme çalışmaları A4 formunda beyaz kâğıdın sadece bir yüzüne yazılır. 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 vuruşlu 

yazıcı çıktıları kabul edilmez. 

6.4. Yazı Tipi, Yazı Özellikleri, Kenar Boşlukları, Yazım Dili ve Noktalama 

Bitirme Çalışması yazımında MS Word Programı ve 12 punto Times New Roman yazı 

karakteri kullanılır. 

Tablo ve şekillerde yazılar 10 (on) puntodan küçük olmamak koşulu ile daha küçük puntoda 

yazılabilir. Yazımda kelime aralarında ve noktalama işaretlerinden sonra 1 (bir) karakter boşluk 

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

harflerle yazılmalıdır. 

Gerekli olan yerlerde italik veya koyu yazı karakteri kullanılabilir. 

Bitirme Çalışması metni, 1,5 satır aralıklı yazılmalıdır. İçindekiler, Şekiller dizini ve tablolar 

dizini 1,5 satır aralıklı olarak hazırlanır. 

Dış kapak, kaynaklar, metin içindeki tablo ve şekillerin isim ve açıklamaları, alıntı ve dipnotlar 

1 (bir) satır aralıklı olarak yazılmalıdır. 

Metinde satırlar iki yana yaslı biçiminde olmalıdır. 

Özet, Abstract (İngilizce Özet), İçindekiler, Şekiller Dizini, Tablolar Dizini, Semboller ve 

Kısaltmalar Dizini, Kaynaklar ve Özgeçmiş gibi ana başlıklar büyük harf ile ve orta hizalı olacak 

şekilde yazılmalıdır. Bununla birlikte Genel Bilgiler, Yapılan Çalışmalar, Bulgular, Tartışma ve 

Sonuçlar, Öneriler, gibi ana başlıklar büyük harf ile ve sola hizalı olacak şekilde yazılmalıdır. 

  Bölüm ve alt bölümler, normal rakamlarla numaralandırılır. Bu düzenlemede, bölümler 

http://www.tdk.gov.tr/
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sırasıyla 1., 2., 3., ..., 6., şeklinde numaralandırılırken, alt bölümler ve onların da altındakiler için 

numaralandırma 1.1., 1.2., 1.1.1., 1.1.2., 1.1.1.1., 1.1.1.2. gibi yapılmalıdır. 

      Bir bölümde eğer alt başlıklar verilecekse, alt başlıkların sayısı en az iki olmalıdır. Eğer başlık 

yazısı bir satırdan fazla ise 1,5 satır aralıklı ve alt satır başlık yazısı ile aynı hizada olacak şekilde 

içeriden yazılmalıdır (Örnek 1). 

 

Birinci dereceden başlıkların tamamı büyük harf, ikinci dereceden ve daha fazla dereceden 

başlıklarda her bir kelimenin ilk harfi büyük harf olarak yazılır. Bütün bölüm ve alt bölüm 

başlıkları koyu ve sola hizalı olarak yazılmalıdır. Şayet başlıklarda “ve/veya/ile” vb. gibi bağlaçlar 

varsa küçük harfle yazılmalıdır. Birinci derece başlıklar ve bölüm dışı başlıklar (Özel başlıklar, 

ÖNSÖZ, KAYNAKLAR vb.) yeni bir sayfanın başında yer alacak şekilde yazılmalıdır. 

6.5. Sayfa Düzeni ve Yazım Biçimi 

Bitirme Çalışmasının tamamında her sayfanın sol kenarından 3,5 cm, üst kenarından 3 cm, sağ 

kenarından 2,5 cm ve alt kenarından 2,5 cm boşluk bırakıldıktan sonra (Şekil 1) kalan yer yazım 

alanı olarak kullanılır. Yazılar bu alanın dışına çıkmamalıdır. 
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Şekil 1. Sayfa düzenikenar boşlukları 

Tüm başlıklardan (ana başlık, alt başlık) önce ve sonra 1,5 satır aralıklı bir boşluk verilmelidir 

(Örnek 2). 
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Bitirme Çalışması metni, 1,5 satır aralıklı yazılmalıdır. İçindekiler, Şekiller Dizini ve Tablolar 

Dizini 1,5 satır aralıklı olarak hazırlanır. Dış kapak, kaynaklar, metin içindeki tablo, şekillerin isim 

ve açıklamaları, alıntı ve dipnotlar eğer bir satırı aşıyorsa 1 (bir) satır aralıklı olarak yazılmalıdır. 

Metinde satırlar iki yana yaslı biçiminde olmalıdır. Paragraf düzenlemesinde girinti ayarı 1 cm 

olarak ayarlanmalı, yeni bir paragrafa başlanırken satır aralığı bırakılmamalıdır. 

Başlıklar ve alt başlıklar sayfanın son satırı olarak yazılamaz; başlıkla birlikte en az  2 (iki) 

satır daha sığdırılamıyorsa başlık da sonraki sayfada yer almalıdır. Bitirme Çalışmasının hiçbir 

bölümünde daktilo ya da el ile düzeltme, silinti ve kazıntı yapılmamalıdır. 

6.6.  Sayfa Numaraları 

Bitirme Çalışmasının dış kapak, iç kapak ve onay sayfası dışındaki tüm sayfaları 

numaralandırılmalıdır. Sayfa numaraları sayfa altına ve orta kısma yazılmalıdır. Önsöz, Türkçe, 

İçindekiler, Şekiller Dizini, Tablolar Dizini, Semboller ve Kısaltmalar Dizini’ni içeren tez ön 

sayfaları, “I, II, III, IV, V, VI, ...” şeklinde büyük Romen rakamları ile numaralandırılmalıdır. 

Genel Bilgiler bölümüyle başlayan tez metni ise “1, 2, 3, ..” şeklinde numaralandırılmalıdır. Sayfa 

numaralarının 

yazı karakteri “Times New Roman”, puntosu ise 12 olmalıdır. Tablo veya şekillerin yatay olarak 

yerleştirildiği sayfalarda dahi sayfa numaraları dikey olarak verilmelidir. 

 

7. Bitirme Çalışmasının İç Düzeni 

7.1. Dış Kapak 

Bitirme Çalışmasının, dış kapağı beyaz kuşe karton ile ciltlenir. Kapak içeriği EK-1 de 

olduğu gibidir.  

7.2. İç Kapak  

       Kapak içeriği EK-2 de olduğu gibidir. Sayfa numarası bulunmaz. 

7.3. Önsöz 

Önsöz herhangi bir eser okunmadan önce çalışmayı yapan kişinin duygu ve 

düşüncelerini çalışmadan bağımsız olarak okuyuculara aktardığı kısımdır. Çalışmanın 

hazırlanması esnasında yardım alınan kişi ve kuruluşlara önsöz içeresinde bir paragraf 

ayrılarak teşekkür edilebilir. Sağ alt köşeye öğrenci Adı-SOYADI yazılarak sayfa numarası I 

olacak şekilde hazırlanır. 

7.4. Özet 

Özet kısmı çalışmanın ilk etapta okunan kısmıdır. Özette çalışmanın amacı, kapsamı, 

kullanılan metotlar ve varılan sonuçlar açık ve öz olarak ayrıntıya girmeden belirtilmelidir.  
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Özet metninin bitiminden sonra 1,5 satır aralıklı 1 (bir) boşluk verilir. Akabinde yıl, sayfa 

sayısı (2019, 97 sayfa) hemen altında çalışmayı tanımlayan en az 3 en fazla 5 adet anahtar 

kelime (Anahtar Kelimeler: Kinazolinon, Benzimidazol, Anti-üreaz,…….) özetlerin sonuna 

yazılmalıdır. Türkçe ve İngilizce özetin başlığı özetin yazıldığı dilde olmalıdır. Bitirme 

Çalışması başlıkları; tamamı büyük harf, 11 punto büyüklüğünde ve ortalanmış olarak 

yazılmalıdır.  Özet uzunluğu sayfa ve yazım düzenine uygun olarak 1 (bir) sayfayı 

aşmamalıdır. Belirtilecek olan sayfa sayısına roma rakamları ile numaralandırılan kısımlar 

dâhil edilmemelidir. 

7.5. İçindekiler Listesi 

İçindekiler listesi, Ek-3’deki örneğe uygun olarak hazırlanmalıdır. Bitirme çalışması 

metninde yer alan bütün bölüm ve alt bölüm başlıkları, kaynaklar (ve varsa ekler) içindekiler 

listesinde eksiksiz olarak verilmelidir. Bitirme çalışmasında kullanılan her başlık içindekiler 

listesinde hiç bir değişiklik olmaksızın aynen verilmelidir. İçindekiler kısmının tamamı 1,5 

satır aralıklı olarak hazırlanmalıdır. Başlık bir satırdan uzunsa 1 satır aralıklı ve alt satır başlık 

yazısı ile aynı hizada olacak şekilde içeriden başlamalıdır. 

7.6. Şekiller Dizini 

Şekiller listesi Ek-4’deki örneğe uygun olarak hazırlanmalıdır. Örnekteki yazım 

kuralları, büyük/küçük harf ilişkileri, sayfa düzenine dikkat edilerek aynı kurallar çerçevesinde 

bir liste oluşturulmalıdır. İlk sayfada “ŞEKİLLER DİZİNİ” başlığı olmalı eğer liste bir 

sayfadan uzun ise ikinci ve diğer sayfalara başlık yazılmamalıdır. Aralıklar içindekiler 

listesinde ki gibi olmalıdır. 

7.7. Tablolar Dizini 

Tablolar dizini Ek-5’deki örneğe uygun olarak hazırlanmalıdır. Örnekteki sayfa düzeni 

ve yazım kurallarına dikkat edilerek bir liste oluşturulmalıdır. İlk sayfada “TABLOLAR 

DİZİNİ” başlığı olmalı, eğer liste bir sayfadan uzun ise ikinci ve diğer sayfalara başlık 

yazılmamalıdır. 

Aralıklar içindekiler listesinde ki gibi olmalıdır. 

 

7.8. Semboller ve Kısaltmalar Dizini 

Simgeler ve kısaltmalar dizini Ek-6’ daki örneğe uygun olarak hazırlanmalıdır. İlk 

sayfada “SEMBOLLER ve KISALTMALAR DİZİNİ “ başlığı olmalı, liste bir sayfadan uzun 

ise ikinci ve diğer sayfalara başlık yazılmamalıdır. 

 

7.9. Genel Bilgiler 
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Giriş bölümünde araştırma konusu hakkında kısaca açıklama yapılır. Araştırmanın 

alanı, genel özellikleri, önemi, amacı, çalışmanın yapılma nedenleri, ulusal ekonomiye veya 

literatüre ne gibi katkısı olacağı belirtilir. Sonraki “Literatür Özeti” bölümünde çalışma konusu 

ile ilgili ayrıntılı bilgi literatüre dayanarak verilir, gerekli tanımlamalar yapılır ve önceki 

çalışmalar özetlenir. Sayfa numarası 1 dir (Örnek 3). 

Örnek 3. 

 

7.10. Şekiller ve Tablolar 
Tablo ve şekillerde kullanılan yazı karakteri Bitirme Çalışması ile uyumlu olmalıdır. 

Fakat gerektiğinde yazı büyüklüğü, tabloya  sığdırmak için 10 puntoya kadar düşürülebilir. 

Örnek 4, 5’ e göre düzenlemelidir. Şekil ve tablo yazıları bir satırdan fazla ise 1 satır aralıklı 

yazılmalıdır. Metinde şekillere/tablolara en az bir kez atıf yapılmalıdır 

Örnek 4. 

 
 

 

 

 

1.5 satır aralıklı bir boşluk 

Metin 1.5 aralıklı 12 punto, 
times new roman kara. 

yazılmalı 

1.5 satır 
aralıklı bir 

boşluk

 

Paragraflar arasında boşluk 
olmamalıdır. 

1.5 satır aralıklı 1 boşluk 

1.5 satır aralıklı bir boşluk 

Şekil ortalı olmalıdır. 

Şekil yazısı 
sola yaslı 
olmalıdır. 
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Örnek 5. 

 
 

7.11. Yapılan Çalışmalar 

Çalışmada kullanılan araç-gereçler, alet-donanım, canlı örnekler, miktarları ile birlikte 

detaylı olarak verildiği materyal ve çalışmanın yapılması aşamasında izlenecek yöntemlerin 

açıklandığı metot (ya da yöntem) bölümlerinden oluşur. Verilen bilgiler, başka bir 

araştırmacının sizin çalışmanızı tekrarlayabileceği ölçüde detaylı açıklanmalı ve ilgili 

kaynaklar belirtilmelidir. 

 

7.12. Analiz ve/veya Bulgular 

Bitirme Çalışması çalışmasından elde edilen veriler olabildiğince öz ve açık olarak 

yazılmalıdır. Bu bölümde verilen tablolar, şekiller veya resimler yeterince açıklayıcı olmalı, 

metindeki 

bilgiler tekrarlanmamalıdır. 

 

7.13. Tartışma ve/veya Sonuçlar 

1.5 satır aralıklı bir boşluk 

Tablo yazısı 
ikinci satıra 
kayıyorsa 
satırları arası 
1 satır aralıklı 
olmalı 

Metin içinde 
tablo ve 

şekillere atıf 
yapılmalı 

1.5 satır 
aralıklı bir 

boşluk 
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Tartışmada, araştırılan konuyla doğrudan veya dolaylı olarak ilgili olan gerek planlama 

ve gerekse yürütme içinde katkıda bulunmuş çalışmalar ile araştırılan konunun bulguları 

arasında ilişki kurularak, bulgularda elde elden sonuçlar ile ilgili kaynakların değerlendirilmesi 

yapılmalıdır. Araştırmacı, bulgularını literatüre dayalı olarak dikkatlice kendi yorumunu da 

katarak karşılaştırmalıdır. Daha önceki çalışmalarla bağdaşmayan bulgu ve kararlarını 

tartışmada ayrıntılı olarak açıklamalı, savunmasını yapmalı, nedenlerini belirtmelidir. 

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

rakamların tekrarından ziyade Bitirme Çalışmasından çıkarılan sonuçlar metin olarak ifade 

edilir. Tartışma ve sonuçlar ayrı başlıklar altında da verilebilir. 

 

7.14. Öneriler 

Araştırmacı, problemin çözümü ile ilgili olarak, bulguların kullanılışı ve yeni araştırma 

alanlarını belirleyen öneriler sunabilir. Yaptığı çalışmada eksik kalan kısımların araştırılması 

konusunda önerilerde bulunabilir. 

 

7.15. Metin İçinde Atıfların Gösterilmesi 

Metin içinde kaynaklara atıf yapılırken “(Soyadı, yıl)” yöntemi veya numara yöntemi 

“[Sayı]” kullanılır. Önce kaynağın yazar adı, ilk harfi büyük diğerleri küçük olacak şekilde, 

sonra virgül konarak eserin yayın tarihi yazılmalıdır. Aynı yazarın değişik 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 yapılmışsa yılların yanına a,b, c gibi harfler konulmalıdır. 

Atıf tek bir yazarlı esere yapılacaksa sadece soyadı ve tarih (Albayrak, 2012), atıf iki 

yazarlı bir esere yapılacaksa yazarların soyadları arasında “ve” (Bati ve Manas, 2016), yazar 

sayısı ikiden fazla ise ilk yazarın soyadından sonra “vd.,” (Keser vd., 2021) kullanılmalıdır. 

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

birbirinden ayrılır (Keser vd., 2021; Tomakin vd., 2016). 

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 6.  Baltaş vd. (2014)’e göre çay yaprağındaki  aktiviye arttırmaktadır. 

Örnek 7. Menteşe (2006), kinazolinon türevlerinin anti-üreaz aktivitelerinin yüksek olduğunu 

belirtmiştir. 

Atıflar cümle içerisinde veya cümle sonunda parantez içerisinde verilebilir. 
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Örnek 8. Bunlara örnek olarak 60’lı yıllarda Munroe Wall ve Manusk Wani tarafından 

keşfedilen camptothecin (Wall vd., 1966) ve ticari ismi taxol olan paclitaxel 

(Kingston vd., 2002) alkaloidleri verilebilir. 

Örnek 9. Bir başka çalışmada çeşitli heterohalkalar ile birleştirilmiş üreaz aktivitesi oldukça   

yüksek bazı kinazolinon türevleri sentezlenmiştir (Karaali vd., 2018). 

Numaralandırma yönteminin kullanılması durumunda ilk kaynak [1], sonraki 

kaynaklar ise rakam sırasına göre devam eder. Aynı parantez içinde 2 veya daha fazla esere 

atıf yapılacaksa her bir atıf virgül ile ayrılır [2, 4]. Ardışık kaynaklar için kaynak numarası, [1-

4] gibi yazılır. 

7.16. Kaynaklar Bölümünde Kaynakların Gösterilmesi (Kaynakça Stili) 

Tez metni içinde verilen her kaynak, Bitirme Çalışmasının “KAYNAKLAR” 

bölümünde mutlaka yer almalıdır. 

Soyadı, yıl yöntemi kullanılıyorsa kaynaklar alfabetik sıra ile verilir. Kaynağın ilk 

satırı sayfa başından başlarken alt satırı ise 1 cm içeriden başlayarak yazılmalıdır. 

Kaynaklar 1 (tek) satır aralıklı yazılmalıdır. 

Kaynakların yazım planı American Psychological Association (APA 6.0) kurallarına 

uygun olmalıdır (APA yazım kurallarına http://www.apastyle.org adresinden erişim 

sağlanabilir). APA stilinde “&” sembolünün yerine İngilizce kaynaklarda “and”, Türkçe 

kaynaklarda ise “ve” kullanılmalıdır. Tüm yazarların isimleri “et al.”, vb. kısaltmalar 

kullanılmadan verilmelidir. 

Numaralandırma yönteminin kullanılması durumunda ise kaynak bilgileri 

numaralardan sonra ilk satır başlangıcına hizalı olarak verilmelidir. 

Dergiler için Kaynak Yazım Örneği (Örnek 10) 

           Örnek 10. 
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Sempozyum ve Kongrelerde Yayınlanan Bildirilerin Kaynak Olarak Gösterilmesi 

(Örnek 11) 
           Örnek 11.  

 
Kitapların Kaynak Olarak Gösterilmesi (Örnek 12) 

Örnek 12. 
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Tezlerin Kaynak Olarak Gösterilmesi (Örnek 13) 

Örnek 13. 

 
İnternet Sayfalarının Kaynak Olarak Gösterilmesi (Örnek 14) 

Örnek 14. 

URL-1, 2020. https://www.intechopen.com/books/quinazolinone-and-quinazoline-
derivatives/quinazolinone-and-quinazoline-derivatives-synthesis-and-biological-
application (21 Mayıs 2020). 
 

7.17. Özgeçmiş 

Bir sayfayı geçmeyecek şekilde, üçüncü şahıs kullanılarak yazılmalıdır. Yazarın doğum 

yeri ve yılı, lise, lisans ve lisansüstü öğrenimlerini gördüğü yükseköğretim kurumları, bildiği 

yabancı diller, aldığı burs ve ödüller belirtilir. Özgeçmiş Bitirme Çalışmasının son sayfasıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.intechopen.com/books/quinazolinone-and-quinazoline-derivatives/quinazolinone-and-quinazoline-derivatives-synthesis-and-biological-application
https://www.intechopen.com/books/quinazolinone-and-quinazoline-derivatives/quinazolinone-and-quinazoline-derivatives-synthesis-and-biological-application
https://www.intechopen.com/books/quinazolinone-and-quinazoline-derivatives/quinazolinone-and-quinazoline-derivatives-synthesis-and-biological-application
https://www.intechopen.com/books/quinazolinone-and-quinazoline-derivatives/quinazolinone-and-quinazoline-derivatives-synthesis-and-biological-application
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Ek-1. Dış Kapak  

 

T.C. 

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 

FİZİK BÖLÜMÜ 

 

 

BİTİRME ÇALIŞMASININ BAŞLIĞI 

 

 

AD-SOYAD 

 

 

 

BİTİRME ÇALIŞMASI DANIŞMANI 

UNVAN AD-SOYAD 

 

 

 

BİTİRME ÇALIŞMASI 

Kapak sayfası 14 
punto times new 

roman karakterinde 
, 1.5  satır aralıklı 

olmalıdır. 
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RİZE-2020 
Ek-2. İç Kapak 

T.C. 

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 

FEN EDEBİYAT FAKLTESİ 

FİZİK BÖLÜMÜ 

 

 

 

BİTİRME ÇALIŞMASI BAŞLIĞI 

 

 

…………………………………. danışmanlığında, ………………………… tarafından 
hazırlanan bu çalışma, Fizik Bölüm Kurulu kararıyla oluşturulan jüri tarafından …/…/… tarihinde 
Fizik bilim Dalı’nda Bitirme Çalışması olarak kabul edilmiştir. 

 

 

Jüri Üyeleri                         Unvanı Adı Soyadı                             İmzası 

Başkan: 

Üye     : 

Üye     : 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Dr. Murat TOMAKİN 

FİZİK BÖLÜM BAŞKANI 

Tüm iç kapak; 12 punto, 1.5 
satır aralıklı, times new 

roman karakterinde olmalıdır. 
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Ek-3. İçindekiler 

            

 

 

 

 

 

 

 

1.5 satır 
aralıklı 

Başlık ikinci 
satıra kayıyor 

ise iki satır 
arası 1 aralıklı 

Başlık bir alt 
satıra 

kayıyorsa 
Satırlar aynı 

hizada 
olmalı 
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Ek-4. Şekiller dizini 

 
Ek-5. Tablolar Dizini 
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Ek-6. Semboller ve Kısaltmalar Dizini 

Simge   Açıklama 
 

gS          Simetri Elemanı 

gS          Simetri Elemanının transpozu 

LR     L. Atomun Konum Vektörü 

neα     n numaralı atomun , ,x y zα = ’deki baz vektörü 

dT     Adı geçen grubun simgesi 

3dD     Adı geçen grubun simgesi 

4hD     Adı geçen grubun simgesi 

,n m     Atomların numaraları 

nm
αβΦ     Kuvvet Parametreleri Matrisi 

Ψ     Ksi fonksiyonu 

Γ     Toplam İndirgenemeyen Gösterim 

νΓ     İndirgenemeyen Gösterim 

vm     İndirgenemeyen Gösterimin Tekrarlılık Katsayısı 

 

Kısaltma   Açıklama 
 

KPM      Kuvvet Parametreleri Matrisi 

T    Tetrahedral 

O    Oktahedral 

F.C.C     Yüzey Merkezli Kübik Yapı 

B.C.C    Cisim Merkezli Kübik Yapı 

H.C.P    Sıkı Paketlenmiş Hekzagonal Yapı 
 

 


	Kısaltma   Açıklama

