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  İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ 

BİTİRME TEZİ DERSİ YÖNERGESİ 

(Üniversite Senatosunun 20.01.2016 tarih ve 2016/02-1 sayılı  kararıyla kabul edilmiştir.) 

 

Amaç 

MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi lisans 
programlarında yer alan Bitirme Tezi Dersi ile ilgili usul ve esasları belirlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2 - (1) Bu Yönerge, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi lisans programlarında 
yer alan Bitirme Tezi Dersi ile ilgili usul ve esasları kapsar. 

Dayanak 

MADDE 3 - (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü 
maddesi ile İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 11 inci 
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

 

  Tanımlar 

  MADDE 4 – (1) Bu Yönergede geçen: 

  a) Bitirme Tezi Dersi: İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi lisans programlarında zorunlu 
olarak alınması öngörülen dersi, 

  b) Bitirme Tezi: Bitirme Tezi Dersiyle amaçlanan tez çalışmasını, 

  c) Bitirme Tezi Komisyonu: Uluslararası İslam ve Din Bilimleri Fakültesinde Yönetim 
Kurulunca üç öğretim elemanından oluşturularak iki yıllığına görevlendirilen komisyonu, 

  ç) Bölüm / Bölüm Başkanı: Uluslararası İslam ve Din Bilimleri Fakültesi dışındaki 
fakültelerde ilgili Bölümü / Bölüm Başkanını, 

  d) Danışman: Bölüm Başkanı / Bitirme Tezi Komisyonu tarafından Bitirme Tezi 
yönetmekle görevlendirilen öğretim üyesini veya öğretim görevlisini, 

  e)  Fakülte: Uluslararası İslam ve Din Bilimleri Fakültesi dışındaki fakülteleri,  

  f) Yönetim Kurulu: Bitirme Tezi Dersinin yer aldığı lisans programının bağlı 
bulunduğu fakültenin Yönetim Kurulunu 

  ifade eder. 

 

Bitirme Tezinin amacı ve kapsamı 

MADDE 5 - (1) Derslerde edinilen bilgilerin sistematik bir şekilde kullanılmasını 
sağlama ve analiz yeteneği kazandırma amacını taşıyan Bitirme Tezi, öğrencinin bu yeteneği 
belgelemek üzere kayıtlı olduğu fakültenin / bölümün anabilim dallarından birinde ilgili 
kaynaklardan yararlanarak, bilimsel bir yöntemle hazırlayıp jüri önünde sınavını verdiği 
çalışmayı ifade eder.  
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Bitirme Tezi Dersini alma ve konu belirleme süreçleri 

MADDE 6 - (1) Bitirme Tezi Dersini, diğer derslerin alınmasına ilişkin şartları 
taşıyan ve ilk dört yarıyıldan başarısız dersi bulunmayan öğrenciler alabilir. Derse yazılım 
işlemleri diğer derslerdeki usule göre ve aynı süre içinde gerçekleştirilir. 

(2) Bölüm Başkanı / Bitirme Tezi Komisyonu, bölüm / fakülte öğretim üyelerinin 
veya öğretim görevlilerinin en çok kaç Bitirme Tezi danışmanlığı yapabileceğini belirleyerek 
Bitirme Tezi konularını sekizinci yarıyıl ders kayıt haftasından önce ilan eder; ancak 
öğrencilerin bu konuda ön hazırlık çalışması yapabilmeleri için Danışmanları yedinci 
yarıyılda belirleyebilir.  

 (3) Öğrenci sekizinci yarıyılın ilk iki haftası içerisinde Danışmanla konu mutabakatı 
sağlayarak Bitirme Tezi Başvuru formundan üç nüsha doldurur, birini kendisi muhafaza eder, 
diğerlerini Danışmana ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim eder. Başvuruların 
tamamlanmasını izleyen bir hafta içinde Bölüm Başkanı / Bitirme Tezi Komisyonu tarafından 
sonuçlar ilan edilir.  

 

Bitirme Tezinin yönetimi ve teslimi 

MADDE 7 - (1) Bitirme Tezi Danışmanın sorumluluğunda yürütülür. Öğrenci yaptığı 
çalışmaları bir rapor halinde ara sınav dönemi başında Danışmana sunar. Danışman bu 
çalışmaları değerlendirerek bir ara sınavı notu verir.  

(2) Bitirme Tezi sekizinci yarıyıl derslerinin sona erdiği gün Danışmanın onayını 
takiben spiral ciltli olarak üç nüsha halinde ve ayrıca dijital ortamda Öğrenci İşleri Daire 
Başkanlığına teslim edilir. Bu süre içinde tezini teslim edemeyen öğrencinin müteakip yarıyıl 
veya yarıyıllarda Bitirme Tezi Dersine tekrar kayıt yaptırması gerekir. 

 

Bitirme Tezinin yazımı ve düzenlenmesi 

MADDE 8 - (1) Bitirme Tezinin yazımı ve düzenlenmesi “İstanbul 29 Mayıs 
Üniversitesi Bitirme Tezi Yazım Kılavuzu”na göre yapılır. 

Bitirme Tezi Dersi sınavına girebilme koşulu 

MADDE 9 - (1) Bölüm Başkanı / Bitirme Tezi Komisyonu teslim edilen Bitirme 
Tezlerinin ön incelemesini yaptıktan sonra en geç yarıyıl sonu sınavlarının başladığı günde 
bitirme sınavına girmeye hak kazananların listesini Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirir. 

 

Bitirme Tezi Dersi sınavı 

MADDE 10 - (1) Bitirme Tezi Dersinin sınavı en geç yarıyıl sonu sınavlarının bittiği 
günü izleyen üç gün içinde, en az üç kişilik bir jüri tarafından sözlü olarak yapılır. Tez 
danışmanı jürinin doğal üyesi olup diğer üyeler Bölüm Başkanı / Bitirme Tezi Komisyonu 
tarafından seçilir. 

(2) Sözlü sınav sonucunda jüri Bitirme Tezinde düzeltme yapılmasını gerekli görürse 
istenen düzeltmenin bütünleme sınavlarının son gününe kadar yapılması gerekir. Bu sınavda 
da jüri düzeltmeyi gerekli görürse ve tek ders hakkı varsa öğrenci gerekli değişiklik veya 
düzeltmeyi yaparak tek ders sınavı tarihlerinde tekrar bitirme tezi sınavına girebilir. Belirtilen 
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süreler içinde gerekli düzeltmeler yapılmazsa Bitirme Tezi başarısız kabul edilir. Bu fıkrada 
belirtilen sınavlarda başarılı bulunmayan öğrencinin müteakip yarıyıl veya yarıyıllarda  

 

Bitirme Tezi Dersine tekrar kayıt yaptırması gerekir.  

(3) Herhangi bir aşamada sözlü sınav sonucunda başarılı bulunan öğrenci Bitirme 
Tezinin son halinden ciltli bir nüshayı belirlenen şekle uygun olarak ve ayrıca dijital ortamda 
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim eder.  

(4) Bitirme Tezi Dersi başarı notu, tez danışmanı tarafından verilen ara sınav notunun 
%40’ı ile Bitirme Tezi sınavında alınan notun %60’ından oluşur. Bitirme Tezi sınav notu jüri 
üyelerince verilen notların ortalaması alınarak belirlenir. 

 

 

Bitirme Tezi Dersinin tekrar alınması 

MADDE 11 - (1) Bu Yönergenin 7 inci ve 10 uncu maddeleri uyarınca Bitirme Tezi 
Dersine tekrar kayıt yaptırıldığında Bölüm Başkanının / Bitirme Tezi Komisyonunun onayı 
ile Bitirme Tezi aynı veya başka bir konuda,  aynı veya başka bir öğretim elemanından 
alınabilir. 

 

Hüküm bulunmayan haller 

MADDE 12 - (1) Bu Yönergenin öngörmediği durumlar Yönetim Kurulu tarafından 
değerlendirilip sonuca bağlanır. 

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönergenin 6 ıncı maddesinin 1 inci fıkrasında yer alan 
“ilk dört yarıyıldan başarısız dersinin bulunmaması şartı” Uluslararası İslam ve Din Bilimleri 
Fakültesine 2010-2011 eğitim-öğretim yılında kaydolan öğrenciler bakımından aranmaz. 

 

Yürürlükten kaldırılan yönerge 

MADDE 13- (1) Üniversite Senatosunun 06.08.2013 tarih ve 2013/09-5 sayılı 
kararıyla kabul edilip yürürlüğe konan İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 
Bitirme Tezi Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır. 

Yürürlük 

MADDE 14 - (1) Bu Yönerge İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Senatosu tarafından 
kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 15 - (1) Bu Yönergeyi İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Rektörü yürütür. 

 

 


