ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

DÖNEM PROJESİ ŞEKİLSEL
KONTROLÜ, ORİJİNALLİK RAPORU
ALINMASI VE MEZUNİYET İŞLEMLERİ
SÜRECİ
1) Danışman tarafından uygun bulunan Dönem Projesi öğrenci tarafından “pdf” olarak, en geç
akademik takvimde belirtilen yarıyıl sonu sınavlarının ilk haftasında şekilsel kontrol ve
orijinallik raporu alınması için “ Dönem Projesi Şekilsel Kontrolü ve Orijinallik Raporu
Alınması Başvurusu” Formu ile birlikte fbe.tez.isleri@tm.ogu.edu.tr e-posta adresine
gönderilir.
2) Şekilsel kontrolden geçen Dönem Projesinin orijinallik raporu Enstitü tarafından alınır.
Şekilsel kontrolü geçemeyen Dönem Projesi gerekli düzeltmeler için öğrenciye iade edilir.
3) “ESOGÜ FBE YL/DR Tezleri ve Dönem Projeleri için Orijinallik Raporu Alınması ve
Kullanılmasına Dair Uygulama Esasları” nda belirlenen benzerlik oranı şartlarını sağlayan
Dönem Projesi için “depo var” ayarı ile alınan orijinallik raporunun tüm sayfaları danışman ve
öğrenci tarafından imzalanır.
4) Dönem Projesinin benzerlik oranı “-ESOGÜ FBE YL/DR Tezleri ve Dönem Projeleri için
Orijinallik Raporu Alınması ve Kullanılmasına Dair Uygulama Esasları” nda belirlenen oranların
üzerinde ise öğrenciye bilgi verilir ve öğrenci tarafından Dönem Projesinde gerekli
düzenlemeler yapılır.
5) Şekilsel kontrolü ve orijinallik raporu alınması işlemlerini geçen dönem projesi en geç yarıyıl
sonu sınavlarının son gününe kadar danışmana teslim edilir. Danışman tarafından yarıyıl sonu
sınavlarının son not girişi tarihine kadar dersin not girişi yapılır.
6) Mezuniyet işlemleri için
a- Şekilsel kontrolü ve orijinallik raporu alınması işlemlerini geçen dönem projesi öğrenci
tarafından ciltletilir (en az üç nüsha);
b- Anabilim dalı başkanı ve danışman tarafından ilgili sayfası imzalanmış olarak en geç kayıtlı
olunan yarıyılın akademik takvimde belirtilen yarıyıl sonu sınavlarını takip eden beş iş günü
içinde Enstitü’ ye teslim edilir.
c- Tüm sayfaları danışman ve öğrenci tarafından imzalanmış orijinallik raporu da ciltlenmiş
dönem projesi ile birlikte Enstitü’ ye teslim edilir.
d- İlişik Kesme Dilekçesi Enstitü’ ye teslim edilir.
7) Programın gerektirdiği mezuniyet şartlarını sağlayan, Dönem Projesi onaylanmış ve Dönem
Projesi dersi YT olan öğrencinin mezuniyeti Enstitü Yönetim Kurulu’nda görüşülür.
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