
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ ENSTİTÜLERİNİN 

 MEVCUT LİSANSÜSTÜ  

ÖĞRENCİLERİ İÇİN UYGULAMA ESASLARI 

2016-2017 eğitim öğretim yılı Güz yarılından önce kayıt yaptırmış öğrencilere, 2016-2017 öğretim yılı 

güz yarıyılından başlamak üzere aşağıdaki süreler uygulanacaktır. 

BİLİMSEL HAZIRLIK 

1- Bilimsel hazırlık öğrenimini sürdüren öğrenciler azami 2 yarıyılda bilimsel hazırlık programını 

tamamlamak zorundadır.  

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS 

1- Ders aşamasında bulunan öğrenciye, derslerini ve projesini tamamlaması için azami 3 yarıyıl 

süre verilir. 

2- Ders aşamasında genel not ortalamasını sağlayamamış fakat projesini başarı ile tamamlamış 

olan öğrenciye, not ortalamasını 3.00/4.00 sağlayabilmesi için azami 1 yarıyıl süre verilir. 

3- Proje aşamasında bulunan öğrenciye projesini tamamlaması için azami 1 yarıyıl süre verilir. 

TEZLİ YÜKSEK LİSANS 

1- Ders aşamasında bulunan öğrenciye derslerini tamamlaması için azami 4 yarıyıl süre verilir. 

Ve bu süre Programı tamamlamak için tanınmış olan azami süreden (6 yarıyıl) düşülür. Bu 4 

yarıyıl sonunda derslerini başarı ile tamamlayamayan öğrencinin ilişiği kesilir.  

2- Tez aşamasında bulunan öğrenciye tezini tamamlaması için azami 4 yarıyıl süre verilir. Bu 4 

yarıyıl sonunda tez savunma sınavına girmek zorundadır.  

DOKTORA / SANATTA YETERLİLİK 

1- Ders aşamasında, derslerini tamamlaması için azami 4 yarıyıl süre verilir. Bu 4 yarıyıl sonunda 

derslerini başarı ile tamamlayamayan öğrencinin ilişiği kesilir.  

2- Derslerini başarı ile tamamlamış fakat yeterlilik sınavına girmemiş öğrenciye 2 yarıyıl ek süre 

verilir. Bu süreyi izleyen 2 yarıyılda birer yeterlilik sınavı hakkı verilir.  

3- Yeterlilik sınavına girmiş ancak başarılı olamamış öğrencilere 2016-2017 öğretim yılı Güz 

yarıyılında 1 yeterlilik sınavı hakkı verilir. Eğer başarısız olursa 2016-2017 bahar yarıyılında 

olmak üzere ilave 1 sınav hakkı daha verilir. Bu sınavda da başarılı olamayan öğrencinin ilişiği 

kesilir. 

4- Tez aşamasında, tezini tamamlaması için azami 8 yarıyıl süre verilir. Bu süre zarfında 

Yönetmelikte belirtilen hükümleri yerine getirerek tez savunma sınavına girmek zorundadır.  

5- Tez önerisi savunmasında ve TİK toplantılarında başarı ölçütü olarak yeni Yönetmeliğin ilgili 

maddeleri uygulanır.  

6- Bütünleşik doktora programlarında kayıtlı olan öğrencilere yukarıda verilen 1 ve 3. 

Maddelerde bulunan azami sürelere ilave olarak 2 yarıyıl verilir. 

DİĞER HUSUSLAR 

1- Mevcut kayıtlı öğrenciler eski yönetmelik AKTS koşullarına tabidir. Yeni AKTS koşullarını 

sağlamak isteyen öğrenciler yukarıda belirtilen süreler içerisinde bunu sağlamak 

zorundadır. 

2- Sürelerle ilgili yukarıda belirtilen konuların dışındaki diğer hususlar yeni Yönetmelikteki 

hükümlere tabidir. 


