BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
BİTİRME TEZİ YÖNERGESİ
Madde 1. Bu yönergenin amacı Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi,
Coğrafya Bölümü Lisans Programında yer alan bitirme ödevinin bir sistem içerisinde
yürütülmesini sağlamaktır.
Madde 2. Bitirme ödevinin amacı; coğrafya bölümünden mezun olacak 7. ve 8. yarıyıl
öğrencilerinin bilgi kaynaklarına ulaşma, çeşitli yöntemlerle bilgi derleme, bu bilgileri
değerlendirme, teknik rapor yazma ve proje hazırlama ile ilgili teorik ve uygulamalı
çalışmalar yaparak bölümleri ile ilgili alanlarda becerilerini geliştirmektir.
Madde 3. 8. yarıyıldaki bitirme ödevi, 7. yarıyıldaki bitirme ödevinin devamı niteliğinde
olduğundan, 7. yarıyıldaki bitirme ödevini almayanlar veya 7. yarıyıldaki bitirme ödevini alıp
da başarısız olanlar 8. yarıyıldaki bitirme ödevini alamazlar.
Madde 4. Bitirme ödevi ilgili bölümün konularından seçilir. Her öğretim elemanı kendi
uzmanlık konusu ile ilgili alanlarda bitirme ödevi verebilir. Bitirme ödevi konuları ve
danışmanları, bölüm kurulunun onayından sonra kesinleşir.
Madde 5. Anabilim dalları, yaptırmayı planladıkları bitirme çalışması konularını, konuyla
ilgili ön şartları ve danışman önerilerini 6. yarıyılın sonunda yazılı olarak, bölüm
başkanlıklarına bildirirler.
Madde 6. Bitirme ödevi danışmanları, ilgili anabilim dalı öğretim üyeleri ve öğretim
görevlileri arasından, o yarıyılda gerçekleştirilmesi gerekli çalışma sayısına göre, anabilim
dalı kurulunca belirlenir. Anabilim dalı başkanlığınca kabul edilerek mazereti bulunmayan her
öğretim üyesi bitirme ödevi danışmanlığı görevi üstlenmek zorundadır.
Madde 7. Bitirme ödevi gruplar veya bireysel olarak yapılabilir. Ödevin grup veya bireysel
olması kararını danışman belirler.
Madde 8. Bölüm başkanlıkları öğrenci tercihlerini ve her konu için bölüm kurulunca
belirlenen kontenjanları dikkate alarak, her öğrenci veya öğrenci grubunun çalışma konusunu
ve danışmanını anabilim dalı başkanlıklarının da görüşünü alarak tespit eder ve listeler.
Kesinleşen bu listeler bölüm başkanlıklarınca, en geç öğretimin beşinci yarılın ikinci haftası
içinde öğrencilere duyurulur ve anabilim dallarına bildirilir.
Madde 9. Bitirme ödevi ilgili konu danışmanı tarafından programlanır ve yürütülür.
Madde 10. Bitirme ödevi güz ve bahar yarıyıllarında yapılır. Yaz öğretiminde bitirme ödevi
verilmez.
Madde 11. Bitirme ödevinin verilen yazım kılavuzuna uygun bir biçimde, yazılı olarak teslim
edilmesi zorunludur.

Madde 12. Bitirme ödevinin sonuçlandırılması, tez danışmanının gözetiminde gerçekleştirilir.
Tamamlanan bitirme ödevi, danışmanı tarafından değerlendirilerek ilgili bölüm başkanlığına
bildirilir. Bölüm başkanlığınca belirlenen bir program dâhilinde 8. yarıyılın sonunda en az iki
öğretim elemanından oluşan jüri önünde seminer şeklinde sunulur. Seminer herkese açıktır.
Madde 13. 7. yarıyıl sonunda öğrenci o yarıyıl içerisinde yapmış olduğu çalışmalarla ilgili bir
ara raporu danışmanına sunar. Bu rapor değerlendirilerek bitirme ödevinin 7. yarıyıldaki notu
danışmanı tarafından verilir. Bitirme ödevinin 8. yarıyıldaki başarı notu ise, jürilerin tezi
seminerde değerlendirip başarılı bulmasından sonra danışmanı tarafından verilir. Jürinin
başarısız bulduğu bitirme tezi dersi takip eden dönemde tekrar edilir.
Madde 14. Bitirme ödevinin başarılı sayılabilmesi için en az “C (2.0)” seviyesinde başarı
notu gereklidir.
Madde 15. Seminer sonuçları bölüm başkanlığınca ilan edilir.
Madde 16. Kabul edilen bitirme ödevi öğrenci tarafından fakülte dekanlığınca hazırlanan
bitirme ödevi kapağı formatı ile kapaklı olarak 3 nüsha hazırlanır ve bir nüshası bitirme ödevi
danışmanında, bir nüshası öğrencide, bir nüshası bölüm kütüphanesinde kalmak üzere, 1 adet
elektronik ortamdaki eki ile birlikte bölüme teslim edilir.
Madde 17. Bu yönergeyi Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi,
Coğrafya Bölüm Başkanı yürütür.

