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BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Dayanak
Amaç
Madde 1. Bu yönergenin amacı, Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü
7. ve 8. yarıyıl lisans ders planlarında yer alan BYL4123 Bitirme Tezi I ve BYL4124 Bitirme
Tezi II derslerine ilişkin ilkeleri belirlemektir.
Kapsam
Madde 2. Bu yönerge, Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü lisans ders
planlarında yer alan bitirme tezi çalışmaları ile ilgili esasları kapsar.
Dayanak
Madde 3. Bu yönerge, 2547 sayılı yasanın 14. maddesine ve Uludağ Üniversitesi Kredili Ön
Lisans ve Lisans Öğretim Yönetmeliğinin 28. maddesine dayanılarak düzenlenmiştir.
İKİNCİ BÖLÜM
Tanımlar, Organlar ve Nitelikler
Bitirme Tezinin Amacı ve Kapsamı
Madde 4. Lisans bitirme tez çalışması öğrencinin öğrenimi ile ilgili araştırmak istediği bir
konuda kuramsal ya da uygulamalı çalışmalar yaparak bulgu ve sonuçların düzgün bir anlatımla
sunma ve bireysel olarak iş yapma becerisini kazandırma amacını taşır.
Bitirme Tezi Derslerinin Alınma ve Bitirme Koşulları
Madde 5. Öğrencinin mezun olabilmesi için 7. yarıyıl ders planında yer alan BYL4123 Bitirme
Tezi I dersini alması ve başarılı olması ön koşuluyla, 8. yarıyılda BYL4124 Bitirme Tezi II
dersini de alıp bölüm başkanlığınca oluşturulan üç kişilik bir jüri tarafından yapılacak sözlü
sınavda başarmış olması gerekir.
Bitirme Tezinin Alınması İçin Başvuru ve Yazılma Süresi
Madde 6. Bu yönergenin 5. madde hükmüne bağlı olmak kaydıyla öğrenci bitirme tezi dersine,
ilgili dönemin kayıt süresi içerisinde danışmanının onayı ile kayıt olur. Kayıt yaptıran öğrenci
çalışma konusunu Madde 7’de belirtilen çerçevede alarak ders değişikliği süresinin sonuna
kadar başvuru işlemini tamamlar. Başvuruları takip eden ilk hafta içinde Bölüm Başkanlığı
tarafından değerlendirilerek dekanlığa bildirilir ve ilan edilir.
Bitirme Tez Danışmanlığı
Madde 7. Lisans bitirme tez danışmanlığı öğrencinin konunun bilimsel özünü kavramasından,
raporun yazımına ve sözlü sunumuna kadar her aşamasında görüş ve bilgi vermeyi
kapsamaktadır. Bitirme Tezi I ve II dersleri kapsamında gerçekleştirilecek çalışmaların

yönlendirilmesi ve izlenmesi bitirme tezi danışmanının sorumluluğunda yürütülür. BYL4123
Bitirme Tezi I güz kayıt döneminin başladığı hafta, BYL4124 Bitirme Tezi II bahar kayıt
döneminin başladığı hafta içerisinde, öğrenci tarafından doldurulması gereken tercih formunun
değerlendirilmesi ile saptanan, bölüm panosu ve web sayfasında ilan edilen danışman öğretim
üyeleri tarafından gerçekleştirilir.
Bitirme Tezi I ve II dersleri Biyoloji Bölümü Lisans Ders Planında Zorunlu dersler içerisinde
yer almaktadır. İlgili ilkelere ve formlara
http://biyoloji.uludag.edu.tr/bitirmeteziuygulamaesas.pdf adresinden ulaşılabilmektedir.
Bitirme Tezi Konusunun Belirlenmesi
Madde 8. Madde 6’daki şartları sağlayan öğrenciler, bölüm web sitesinde bulunan öğrencidanışman öğretim üyesi tercih formunu doldurarak, bölüm tarafından Genel Akademik Not
Ortalaması (GANO) düzeyi dikkate alınarak oluşturulacak tercih sıralaması çerçevesinde
bölüm tarafından belirlenen öğretim üyesi ile en kısa sürede temasa geçerler. Bitirme tezi
danışmanlığı için her öğretim üyesine eşit sayıda öğrenci verilmesine dikkat edilir.
Bitirme Tezinin Kontrol Ettirilmesi ve Teslimi
Madde 9. Öğrenci yaptığı çalışmaları 7. Yarıyıl, BYL4123 Bitirme Tezi I dersi kapsamında
oluşturduğu ön çalışmayı, (Özet, Abstract, Giriş, Kaynak Özetleri, Materyal ve Yöntem) bir ara
sınav niteliğinde ara sınav döneminde danışmanına sunar. Öğrenci yarıyıl sonu sınavlarının
bitimine kadar dönem içinde yaptığı çalışmaları kapsayan raporu Bitirme Tezi I dersinin yarıyıl
sonu notu olarak değerlendirilmek üzere danışman öğretim üyesine teslim eder. Öğrenci,
ardışık yarıyılda BYL4123 Bitirme Tezi I dersinin başarılması önkoşulu ile alınabilen,
BYL4124 Bitirme Tezi II dersine ilişkin Bulgular ve Tartışma, Sonuç ve Kaynaklar gibi
bölümleri içeren raporunu ara sınav niteliğinde değerlendirilmek üzere danışmanına sunar,
dönem sonunda ilgili dönemi ve bir önceki dönem çalışmalarını da içeren ve Fen-Edebiyat
Fakültesi Biyoloji Bölümü Lisans Bitirme Tezi Yazım Kılavuzunda belirtilen çerçevede
hazırlamış olduğu tümleşik çalışmayı Bitirme Tezi II dersinin yarıyıl sonu sınav notu olarak
değerlendirilmek ve Jüri üyelerine sunulmak üzere danışman öğretim üyesine 5 kopya halinde
teslim eder.
Bitirme Tezi Yazımı ve Düzenlenmesi
Madde 10. Bitirme Çalışmasının yazımı ve düzenlenmesi, Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat
Fakültesi Biyoloji Bölümü Bitirme Tezi yazım kılavuzunda yer alan ilkelere göre hazırlanır.
Bitirme Tez Sınavının Yapılması
Madde 11. Bitirme Tezi yazım kılavuzunda yer alan ilkelere göre hazırlayıp tezini tamamlayan
öğrenciler, bahar yarıyılı sonu sınav döneminde, üç kişilik bir jüri tarafından sözlü sınava alınır.
Çalışmanın danışmanı jürinin doğal üyesi olup diğer iki üye, tez danışmanının önereceği
öğretim üyeleri arasından Bölüm Başkanı tarafından atanır. Sözlü sınav sonrasında, öğrencinin
bitirme tezinde olası bazı değişiklik veya düzeltmeler yapması gerektiğinde istenen değişiklik
veya düzeltmeler sınav tarihinden sonraki iki hafta içinde gerçekleştirilir. Süresi içinde gerekli
düzeltmeler yapılan tezler danışman öğretim üyesine teslim edilmediği takdirde Bitirme Tez II
dersi ve tez başarısız kabul edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Madde 12. Biyoloji Bölümünde yapılacak lisans bitirme tez çalışmasına ait özel uygulamalar
Biyoloji Bölüm Başkanlığının önerisi ve Fakülte Kurulunun onayı ile yürütülür.
Madde 13. Bu esasların öngörmediği durumların değerlendirilme ve sonuca bağlanmasında
Fakülte Yönetim Kurulu yetkilidir.

