ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

YENİ YÖNETMELİK VE
BAZI ÖNEMLİ HATIRLATMALAR
Yeni Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre dikkat edilmesi gereken bazı hususlar aşağıda
verilmiştir. Buradaki bilgiler özet çıkarımlardır; ayrıntı için Yönetmeliğimize başvurmakta yarar vardır.
1) TEZLİ YL PROGRAMLARI
1.1)

Tezli YL programlarının öğrencilerinin dersleriyle ilgili hususlar

1.1.a) Derslerin en fazla 2 tanesi, lisans öğreniminde almamış olmak koşuluyla, lisans derslerinden alınabilir.
1.1.b) Diğer üniversitelerden en çok 2 ders alınabilir
1.1.c)Başka üniversitelerde tezli ya da tezsiz programlarda alınıp bir derece için kullanılmamış/kullanılmayacak
ve başarı notu BB ve üzeri olan derslerden en çok 2 ders saydırılabilir.
1.1.d) Ders yükü toplam 60 AKTS’lik en az 7 ders (21 kredi)ve seminer dersi ile UAD ve YL Tez Çalışması
derslerinden oluşmak üzere toplam 120 AKTS’dir.
1.1.e) Derslerin başarı notu en az CC ve GNO en az 3,00/4,00 olmalıdır.
1.1.f) Bilimsel Araştırma Yöntemleri Ve Etiği dersi ile ilgili programın zorunlu ders(ler)inin alınıp başarılması
zorunludur.
1.2)

Tezli YL programlarının öğrencilerinin süreleri ile ilgili hususlar

1.2.a) Normal öğrenim süresi 4 , azami süre 6 yarıyıldır.
1.2.b) 4 yarıyıl sonunda dersler ve seminer dersi başarıyla tamamlanmazsa veya başarı ölçütleri sağlanamazsa
ilişik kesilir. (2016-2017 güz yarıyılı öncesi girişli ders aşamasındaki öğrencilerin dersleri tamamlaması için
azami süre 4 yarıyıldır.)
1.2.c) Azami süreler içinde tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen veya tezi başarısız
bulunarak reddedilen öğrencinin ilişiği kesilir. (2016-2017 güz yarıyılı öncesi girişli tez aşamasındaki
öğrencilerin tezini savunup başarması için azami süre 4 yarıyıldır.)
1.3)

Tezli YL programlarının öğrencilerinin tez çalışması ile ilgili hususlar

1.3.a) Tez konusu en geç 2.yarıyılın sonuna kadar Enstitü’ye önerilmelidir.
1.3.b) 3 kişilik YL tez jürilerinde, varsa 2.danışman jüri üyesi olamaz.
1.3.c) Tez sınavında tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin ilişiği kesilir.
1.3.d) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci düzeltmeleri yapıp en geç 3 ay içinde, aynı jüri önünde
tezini yeniden savunur. Bu savunmada başarısız bulunarak tezi reddedilen öğrencinin ilişiği kesilir.
1.4)

Tezli YL programlarının öğrencilerinin diplomaları ile ilgili hususlar
Tez savunma sınavında başarılı olan öğrenci Enstitü’nün Mezuniyet İşlemleri için tanımladığı süreçteki

işlemleri yapıp 1 ay içinde diploma için başvurmalıdır. Bu süre aşıldığı takdirde öğrencinin ve danışmanın talebi
ile 1 ay ek süre verilebilir. Bu süre sonunda da başvuru yapılmazsa, öğrenci koşulları yerine getirene kadar
diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresi dolduğunda ilişiği kesilir.
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2) TEZSİZ YL PROGRAMLARI
2.1)

Tezsiz YL programlarının öğrencilerinin dersleriyle ilgili hususlar

2.1.a) Programlar otuz kredi ve 90 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az 10 ders ile dönem projesinden oluşur.
2.1.b) Derslerin başarı notu en az CC ve en az GNO koşulu 3,00/4,00’ tür.
2.1.c) Programın zorunlu derslerinin alınıp başarılması zorunludur, başarısızlık durumunda tekrar alınır.
2.1.d) Derslerin en çok 3 tanesi, lisans öğreniminde alınmamış olması koşuluyla lisans derslerinden seçilebilir.
2.2)

Tezsiz YL programlarının öğrencilerinin süreleri ile ilgili hususlar
Öğrenim süresi en az 2 en çok 3 yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan öğrencinin ilişiği kesilir.

( Toplam süre 2016-2017 güz yarıyılı öncesi girişli olup ders aşamasındaki öğrenciler için 3, proje aşamasındaki
öğrenciler için 1,GNO’yu sağlayamamış fakat projesini başarmışlar için 1 yarıyıldır.)
2.3)

Tezsiz YL programlarının öğrencilerinin diplomaları ile ilgili hususlar
Öğrenci ciltlenmiş en az üç kopya dönem projesini dersin notunun sisteme girildiği tarih itibariyle bir ay

içinde Enstitüye teslim etmek zorundadır. Enstitü Yönetim Kurulu öğrencinin ve danışmanın talebi halinde
teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu sürenin sonunda dönem projesini teslim etmeyen öğrenci
koşulları yerine getirene kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin
dolması halinde Üniversite ile ilişiği kesilir.
3) DOKTORA PROGRAMLARI
3.1)

Doktora programlarının öğrencilerinin ders yükü ile ilgili hususlar

3.1.a) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam yirmi bir krediden
ve iki yarıyıl 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi, uzmanlık
alan dersi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş
öğrenciler için de en az kırk iki kredilik 14 ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi, uzmanlık alan dersi ve tez
çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur. Bir doktora programının dersleri toplam
kredi miktarının yarısını geçmemek kaydıyla zorunlu derslerden ve seçmeli derslerden oluşur. Zorunlu derslerin
başarılması şarttır, başarısızlık durumunda tekrar alınır.
3.1.b) Diğer üniversitelerden en fazla iki ders (bütünleşik Dr öğrencileri 4 ders) alınabilir.
3.1.c) Enstitümüzden ilişiği kesilip tekrar Enstitümüzde aynı programa kayıt olan öğrencinin daha önceki
programında alıp başarılı olduğu BB ve üstü derslerden en fazla programın toplam kredisinin %50 si kadar ders
kredileri kabul edilebilir.
3.1.d) Enstitümüzden ilişiği kesilip tekrar Enstitümüzde başka bir programa kayıt olan öğrencinin daha önceki
programında alıp başarılı olduğu BB ve üstü derslerden yüksek lisans ve doktora öğrencileri için en fazla 2 ders,
bütünleşik doktora öğrencileri için en fazla 4 ders kabul edilebilir.
3.1.e) Derslerin başarı notu en az CB, GNO en az 3,00/4,00 olmalıdır.
3.1.f) Bilimsel Araştırma Yöntemleri Ve Etiği dersi ile ilgili programın Doktora zorunlu ders(ler)i alınıp
başarılmalıdır. Başarısızlık durumunda bu dersler tekrar alınır.
3.2.) Doktora programlarının öğrencilerinin süreleri ile ilgili hususlar
3.2.a) Normal öğrenim süresi 8, azami süre 12 yarıyıldır.(Bütünleşik Dr öğrencileri için bu süreler 10 ve 14
yarıyıldır.)
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3.2.b) Doktora için gerekli kredili dersleri tamamlamanın azami süresi 4 (bütünleşik Dr öğrencileri için 6)
yarıyıldır. Bu sürede dersler başarıyla tamamlanmazsa ve GNO sağlanmazsa ilişik kesilir.
(2016-2017 güz yarıyılı öncesi girişlilerden ders aşamasındakiler için azami süre 4 yarıyıl, tez aşamasındakiler
için azami süre 8 yarıyıldır.)
3.2.c) Doktora programlarında anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer
yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için
en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir.
3.3)

Doktora programlarının öğrencilerinin tez çalışması ile ilgili hususlar

3.3.1) Yeterlik Aşaması
3.3.1.a) Derslerini başarıyla tamamlayan öğrenciler yeterlik sınavına iki ay içinde girebilirler. Yüksek lisans
derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç
yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır. Bir öğrenci bir yılda en fazla iki kez yeterlik
sınavına girebilir.
(2016-2017 güz yarıyılı öncesi girişli olup yeterlik sınavına girmemiş öğrenciler 2016-2017 güz yarıyılından
itibaren isterlerse 2 yarıyıl ek süre kullanıp, bu süre dolunca 2 yeterlik sınavı hakkı kullanır. Eğer bu öğrenciler
önceden yeterlik sınavına girip başarısız olmuşlarsa 2016-2017 güz ve bahar yarıyıllarında birer hak verilir, bu
haklarında başarısız olurlarsa ilişik kesilir.)
3.3.1.b) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda 100 puan
üzerinden en az 70 puan alarak başarılı olan öğrenci sözlü sınava alınır. Yazılı ve sözlü sınavların aritmetik
ortalaması 100 puan üzerinden en az 75 puan olmalıdır. Doktora yeterlik komitesi, sınav jürisinin önerilerini ve
öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna
salt çoğunlukla karar verir. Bu karar anabilim dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde
Enstitüye tutanakla bildirilir. Sözlü sınavda sorulan sorular tutanak altına alınır.
3.3.1.c) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci başarısız olduğu bölüm/bölümlerden bir sonraki yarıyılda
tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir.
3.3.2) Tez Önerisi Savunması ve Tez İzleme Aşamaları
3.3.2.a) Yeterlik sınavının başarılmasını izleyen 1 ay içinde Tez İzleme Komitesi (TİK) kurulmalıdır.
3.3.2.b) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın
amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur.
Öğrenci, tez önerisi ile ilgili Enstitünün belirlediği formata uygun yazılı bir raporu anabilim dalı aracılığı ile
sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır.
3.3.2.c) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya reddedileceğine salt
çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya ret yönünde salt çoğunlukla
verilen karar, anabilim dalı başkanlığınca işlemin bitişini izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.
3.3.2.d) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına sahiptir. Bu
durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay
içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez
önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
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3.3.2.e) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen sürede girmeyen
öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir.
3.3.2.f) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, ocak-haziran ve temmuz-aralık ayları arasında
birer defa olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Öğrenci bir sonraki tez izlemeye en erken beş ay sonra
girebilir. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce anabilim dalı aracılığı ile komite üyelerine Enstitünün
belirlediği formata uygun yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki
dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız
olarak belirlenir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin
Üniversite ile ilişiği kesilir. Birinci tez izleme komitesi toplantıları hariç diğer toplantılar bilişim teknolojileri
vasıtasıyla uzaktan yapılabilir.
3.4) Doktora tezinin sonuçlandırılması ile ilgili hususlar
3.4.a) Enstitü’nün Mezuniyet İşlemleri başlığı ile açıkladığı hususların yerine getirilmesi gerekir.
3.4.b) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç başarılı tez izleme komitesi raporu sunulması gerekir
3.4.c) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak tez hakkında salt çoğunlukla
kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirir. Bu karar,
anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi başarısız
bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en
geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da
başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş olanlardan
tezde başarılı olamayanlar için kayıtlı olduğu programda tezsiz yüksek lisans programı bulunması durumunda
talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
3.5) Doktora programlarının öğrencilerinin diplomaları ile ilgili hususlar
Tez savunma sınavında başarılı olan öğrenci Enstitü’nün Mezuniyet İşlemleri için tanımladığı süreçteki
işlemleri yapıp 1 ay içinde diploma için başvurmalıdır. Bu süre aşıldığı takdirde öğrencinin ve danışmanın talebi
ile 1 ay ek süre verilebilir. Bu süre sonunda da başvuru yapılmazsa, öğrenci koşulları yerine getirene kadar
diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresi dolduğunda ilişiği kesilir.
4) LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLER İÇİN BAZI ORTAK HÜKÜMLER
4.1)

Ders Sınavları ve Değerlendirme

4.1.a) Lisansüstü programlarında devam zorunludur. Derse devam oranı teorik derslerde yüzde yetmişin,
uygulamalı derslerde yüzde seksenin altında kalan öğrenci, ilgili dersin yarıyıl sonu sınavına giremez ve
başarısız sayılır. Başarısız oldukları dersleri tekrar ederler.
4.1.b) Öğrencinin başarı düzeyi, yarıyıl içinde yapılacak çalışmalar ve/veya ara sınavları ile yarıyıl sonu
çalışmalar ve/veya sınavlarıyla ölçülür.
4.1.c) Her ders için yarıyıl içinde yapılan çalışmalar ve ara sınavlar ile yarıyıl sonu sınavının başarı notuna hangi
oranlarda katılacağı öğretim üyesi tarafından yarıyıl başında belirlenir ve öğrenci bilgi sisteminde duyurulur.
Uzmanlık alan dersi, seminer dersi, dönem projesi ve tez çalışmaları hariç diğer derslerin yarıyıl içi ve yarıyıl
sonu değerlendirmeleri için belirlenen oranlar her biri için % 40’ın altında olamaz.
4.1.d) 39 uncu madde hükümlerine göre yatay geçiş yapan öğrencilerin önceden aldıkları, başka üniversiteden
alınan ve kayıtlı olunan derslerin başarı notları, Senato tarafından belirlenen 4’lük sistemdeki notları yüzlük
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sisteme dönüştürme tablosu ve aşağıdaki not dönüşüm çizelgesi kullanılarak harf notuna dönüştürülür. Diğer
üniversitelerden alınan derslerin harf notu çizelgede verilen harf aralıkları içinde yoksa alınan harf notunun
katsayısı esas alınıp çizelgedeki katsayılardan birisi ile eşdeğer ise eşdeğer olduğu katsayının harf notu; alınan
harf notunun katsayısı tabloda yoksa bir üst katsayı ve buna karşılık gelen harf notu olarak değerlendirilir.
4.1.e) 39 uncu madde hükümlerine göre yatay geçiş yapan öğrencilerin önceden aldıkları ve başka üniversiteden
alınan derslerin başarı notları, Senato tarafından belirlenen 4’lük sistemdeki notları yüzlük sisteme dönüştürme
tablosu ve aşağıdaki not dönüşüm çizelgesi kullanılarak harf notuna dönüştürülür.
Başarı Notu

Harf Notu

Katsayı

Başarı Derecesi

90 – 100
AA
4,00
Pekiyi
80 – 89
BA
3,50
İyi–Pekiyi
75 – 79
BB
3,00
İyi
70 – 74
CB
2,50
Orta–İyi
65 – 69
CC
2,00
Orta
60 – 64
DC
1,50
Geçer–Orta
50 – 59
DD
1,00
Geçer
49 ve altı
FF
0,00
Başarısız
4.1.f) Derslerden başarılı olma koşullarını yerine getiremeyen öğrenci, başarısız olduğu dersleri azami ders alma
süresi içinde tekrarlamak zorundadır. Başarısız olunan seçmeli derslerin yerine danışman önerisiyle aynı kredi
değerinde ve anabilim dalı başkanlığınca eşdeğer kabul edilen dersleri alabilir.
4.1.g) Öğrenci, Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile genel not ortalamasını yükseltmek için CB ve daha düşük not
alarak başarılı olduğu dersleri de azami ders alma süresinde tekrar alabilir. Tekrar alınan dersin en son alınan
notu geçerlidir.
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