T.C.
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
SENATO KARARI
Karar Tarihi :15.08.2018
Karar No
: 13320152-050.02.04-17
GÜNDEM: 6-7143 Sayılı Kanunun 15. Maddesi ile 2547 Sayılı Kanuna eklenmiş olan geçici
78. Maddesi ile 44.ve 46.maddelerinin Üniversitemizde uygulama esaslarının belirlenmesinin
görüşülmesi.
KARAR : 6-18 Mayıs 2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe
giren 7143 sayılı Kanunun 15. Maddesi ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa eklenen Geçici 78.
Maddesine göre, yükseköğretim kurumlarında hazırlık dahil bütün sınıflarda intibak, ön lisans, lisans
tamamlama, lisans, lisansüstü (yüksek lisans, doktora, sanatta yeterlik, tıpta uzmanlık, diş hekimliğinde
uzmanlık) öğrenimi gören öğrencilerden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar, kendi isteğiyle
ilişikleri kesilenler dahil, terör suçundan hüküm giyenler ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik
Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum
veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler
hariç bu maddenin yürürlüğe girdiği 18/05/2018 tarihinden önce; Üniversitemizden her ne sebeple
olursa olsun ilişiği kesilenler, Üniversitemizde bir programı kazandıkları halde kayıt yaptıramayanlar
ve bunlardan halen tutuklu veya hükümlü olan öğrenciler hakkında yapılacak olan işlemlere ilişkin 18
Mayıs 2018 Tarih ve 30425 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanarak Yürürlüğe Giren 7143 Sayılı
Kanunun 15. Maddesi ile 2547 sayılı Kanuna Eklenen Geçici 78. Maddenin ile 44.ve 46.
Maddelerinin Uygulanmasına İlişkin Esasların aşağıdaki şekilde kabulüne oy birliği ile
7143 Sayılı Kanunun 15 nci maddesi ile 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa eklenen Geçici 78 inci
madde kapsamından,
UYGULAMA ESASLARI
1. Üniversitemizce tespit edilen terör suçundan hüküm giyenler ile terör örgütlerine veya Milli
Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum
veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisaki yahut bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler hariç,
kendi isteği de dahil her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilen, bir programı kazandığı halde kayıt
yaptırmayan ile ilişik kesme tarihinden sonra hüküm giyen (bu maddenin ilk cümlesindeki hususlar
hariç) önlisans, lisans ve lisansüstü (yüksek lisans, doktora, Sanatta yeterlik, Tıpta Uzmanlık ile Diş
Hekimliğinde Uzmanlık, Eczacılıkta Uzmanlık) öğrencilerinin 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun
Geçici 78 inci maddesi hükümlerinden yararlanabileceklerine Üniversitelerince tespit edilen terör
suçundan hüküm giyenler ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli
güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti
veya iltisaki yahut bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler hariç halen tutuklu veya hükümlü
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olanların 18 Eylül 2018 tarihine kadar ilgili yükseköğretim kurumuna başvurması halinde 2547 sayılı
Yükseköğretim Kanunun Geçici 78 inci maddesi hükümlerinden yararlanabileceğine,
2. Üniversitelerince tespit edilen terör suçundan hüküm giyenler ile terör örgütlerine veya Milli
Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum
veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler hariç
halen tutuklu veya hükümlü olanların 18 Eylül 2018 tarihine kadar ilgili yükseköğretim kurumuna
başvurması halinde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun Geçici 78 inci maddesi hükümlerinden
yararlanabileceğine,
3. Yükseköğretim kurumlarından 18 Mayıs 2018 tarihinden önce ilişiği kesilen öğrencilerin ilişiklerinin
kesildiği yükseköğretim kurumuna bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört ay içinde
başvuruda bulunmaları hâlinde, bu Kanunun 44 üncü maddesinde yer alan esaslara göre, 2018-2019
eğitim-öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilmesine,
Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta olanlar terhislerini takip eden 2 ay
içinde başvurmaları halinde, bu maddede belirtilen haklardan yararlandırılır.
4. Yükseköğretim kurumları ile çeşitli kurumlar arasında yapılan protokol uyarınca açılmasına
Yükseköğretim Kurulu tarafından izin verilen önlisans ile lisans tamamlama programlarından ilişiği
kesilen öğrencilerin de 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun Geçici 78 inci maddesi hükümlerinden
yararlanabileceklerine,
5. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Geçici 78 inci maddesinde öngörülen başvuru süresi içinde
mücbir sebeplerle başvuramayanların, mücbir sebebin ortadan kalktığı tarihten itibaren bir ay içinde
sağlık nedenleri ile başvuramayanların ise buna ilişkin heyet raporunu 18.10.2018 tarihi mesai bitimine
kadar ibraz etmeleri halinde bu kanundan yararlanabileceğine,
6. Yükseköğretim kurumlarından ilişiği kesildikten sonra TC vatandaşlığından çıkmış / çıkarılmış ve
yabancı uyruklu statüsüne geçmiş kişilerden vatandaşlık haklarının kullanılmamasına ilişkin alınmış
yargı kararı olmaması durumunda 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun Geçici 78 inci maddesi
hükümlerinden yararlanabileceklerine,
7. Hukuken geçerli olmayan yollarla kayıt yaptırdığı gerekçesiyle okuldan ilişiği kesilen kişilerin
madde kapsamından yararlanamayacaklarına,
8. Anadal lisans programından mezun olan ancak, çift anadal ve yan dal programlarından ilişiği kesilen
öğrencilerin madde kapsamından yararlanamayacaklarına,
9. Anadal lisans programından ilişiği kesildiği için çift anadal lisans programından ilişiği kesilen
öğrencilerin de çift anadal programına yeniden kayıt yaptıramayacaklarına,
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10. Eğitim Enstitüsü gibi kapatılan yükseköğretim kurumlarının öğrenci alımı durdurulan veya
kapatılan ön lisans, lisans veya lisansüstü programlarından ilişiği kesilen veya bu programlara yerleşen
öğrencilerden,
a. Ebelik, hemşirelik gibi 2 yıllık ön lisans programları ile eğitim enstitülerinden ilişiği kesilenler için;
üniversitenin bu programlarla ilgili 4 yıllık lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokulu bulunuyorsa,
öğrencinin ayrıldığı programdan alması gereken dersleri bu fakülte veya yüksekokullarda
tamamlamalarına ve başarılı olmaları durumunda almaları gereken 2 yıllık programların diplomalarının
verilmesine,
b. Öğrenci alımı durdurulan veya kapanan ikinci öğretim programı öğrencilerinin üniversitedeki aynı
programın birinci öğretiminde eğitimlerine devam etmelerine, ancak üniversiteye giriş yılı itibariyle
aynı veya farklı ilde bulunan başka bir yükseköğretim kurumunun taban puanını sağlamaları şartıyla
ikinci öğretim programına geçiş yapabilmelerine, bu durumdaki öğrenciler için kontenjan sınırlaması
uygulanmamasına.
c. Kapatılan programlara yerleşen ancak kayıt yaptırmayan öğrencilerin, üniversitesinin ilgili kurulları
tarafından eşdeğer bir programa intibakının yapılmasına,
13. Bir lisans programından ön lisans diploması alarak ayrılanların da, söz konusu maddeden
yararlanarak lisans programına kayıt yaptırabileceklerine veya istemeleri halinde Meslek
Yüksekokullarında önlisans programına intibak ettirilebileceklerine,
17. 7143 sayılı Kanun uyarınca kayıt hakkı kazananların derse devam, daha önce başarılı olduğu
derslerin intibakı vb. eğitimle ilgili devam koşullarının ilgili kurulları tarafından karara bağlanmasına,
18. Öğrencilerin kayıt hakkı kazandığı veya ilişiğinin kesildiği ön lisans, lisans veya lisansüstü
programın bağlantısının değişmiş olması halinde, söz konusu programın aktarıldığı yükseköğretim
kurumuna başvurmasına,
20. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun Geçici 78 inci maddesinden yararlanarak “ayrıldığı
yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırıp işinin veya ikametinin

Eskişehirde bulunduğunu

belgeleyenler, üniversiteye giriş yılı itibarıyla geçmek istediği programın taban puanını sağlamaları
halinde, eşdeğer diploma programlarına yatay geçiş yapabilirler”
a. Öğrencinin geçmek istediği programın üniversiteye giriş yılı itibariyle öğrenci almaması ve daha
sonra öğrenci almaya başlaması veya puan türünde değişiklik olması durumunda söz konusu
programlar için 2017 yılı ÖSYS taban puanlarına göre işlem yapılmasına, 2017 yılında programın
öğrenci almaması durumunda programın öğrenci aldığı son yıldaki ÖSYS taban puanına göre işlem
yapılmasına, Dikey geçiş ile yerleşen öğrencilerin ise ilgili yıldaki DGS puanının dikkate alınarak söz
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konusu işlemlerin yürütülmesine,
c. Üniversitemizde yer alan örgün programlara söz konusu yatay geçiş işleminin yalnızca 2018-2019
eğitim öğretim yılında yapılmasına, bu tarihten sonra Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve
Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi
Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılmasına,
d. Bu durumdaki adayların Yükseköğretim kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar
Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin
Yönetmeliğin Ek Madde 1’ine ilişkin usul ve esaslarda yer alan şartları taşımaları halinde bu madde
kapsamında başvuru yapabilmelerine,
21. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun Geçici 78 inci maddesi kapsamında Üniversitemizde öğrenci
statüsü kazananların başvurmaları halinde Anadolu Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve İstanbul
Üniversitesi bünyesindeki açık öğretim önlisans veya lisans düzeyindeki eşdeğer programlara yatay
geçiş yapabilmesine, yatay geçiş için süre kısıtlaması uygulanmamasına, ancak konuya ilişkin başvuru
tarihlerinin ilgili üniversiteler tarafından öğrencilere duyurulmasına ve öğrencilerin duyurulan
tarihlerde adı geçen üniversitelere başvuru yapmasına,
22. Lisansüstü programlardan ilişiği kesilen öğrencilerden işinin veya ikametinin başka bir ilde
bulunduğunu belgeleyenlerin, ilişiğinin kesildiği yükseköğretim kurumuna başvurarak öğrencilik
hakkını elde etmesi durumunda, işinin veya ikametinin bulunduğu ildeki yükseköğretim kurumlarında
aynı veya benzer lisansüstü programların bulunması, üniversitenin ilgili kurulları tarafından
belirlenecek şartları sağlaması ve söz konusu programlara kabul edilmesi durumunda yatay geçiş
yapabilmelerine,
23. Halen örgün ön lisans veya lisans programına kayıtlı öğrencilerin Yükseköğretim Kurulu’nun aynı
anda aynı seviyede başka bir örgün programda eğitime devam edemeyeceğine ilişkin kararı
çerçevesinde kayıtlı oldukları programla aynı düzeydeki örgün bir programa başvuran bu durumdaki
öğrencilerin halen devam ettikleri örgün yükseköğretim programından kayıtlarını sildirmeleri kaydıyla
daha önce kayıtlı olduğu veya kayıt hakkı kazandığı programa kayıt yaptırabilmesine,
24. Halen tezsiz yüksek lisans hariç lisansüstü bir programa kayıtlı öğrencilerin Lisansüstü Eğitim
Öğretim Yönetmeliği hükümleri uyarınca sadece bir lisansüstü programa kayıtlı olabileceği dikkate
alınarak, bu durumdaki öğrencilerin halen devam ettikleri tezsiz yüksek lisans hariç lisansüstü
programdaki kayıtlarını sildirmeleri kaydıyla daha önce kayıtlı oldukları veya kayıt hakkı kazandıkları
lisansüstü programa kayıt yaptırabilmesine,
25. Söz konusu kanunun yayımı tarihinden önce birden fazla yükseköğretim kurumuna dönme hakkı
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kazananların ise bunlardan bir tanesine kayıt hakkının olduğuna,
26. Belirli sağlık şartları öngörülen programlardan, bu şartları sağlayamamaları nedeniyle kaydı
yapılamayan veya kaydı silinen öğrencilerle ilgili olarak, ÖSYM tarafından başka bir programa
yerleştirilme işlemi yapılmışsa yapılan işlemin dikkate alınmasına, ÖSYM tarafından başka bir
programa yerleştirilmemişse, üniversite tarafından sağlık raporu istenmeyen öğrencinin ilgili yılda
programın puan türünde yükseköğretim kurumlarında Türkiye geneli en düşük taban puanı sağlaması
kaydıyla başka bir programa devam imkanı tanınmasına, üniversitede benzer bir programın yer
almaması halinde öğrencinin söz konusu programa yerleştirildiği yıldaki ÖSYS taban puanı dikkate
alınarak Yükseköğretim Kurulu tarafından öğrencinin tercihleri de dikkate alınarak uygun görülecek
bir programa yerleştirilmesine,
28. Öğretim dili Türkçe olan programlardan ilişiği kesilen ve sonradan programın öğretim dili tamamen
yabancı dil veya en az %30 yabancı dil olan programlara kayıt yaptıran öğrencilerin, 18 Eylül 2018
tarihinde Yabancı Diller bölümünce yapılacak zorunlu yabancı dil yeterlilik sınavından“başarılı olan”
ile girdiği ulusal veya uluslararası düzeyde Üniversite Senatosunca kabul edilen bir yabancı dil
sınavından yeterli puanı almış olduklarını eğitimlerine devam etmesine başarılı olamayan öğrencinin
söz konusu programa yerleştirildiği yıldaki ÖSYS taban puanı dikkate alınarak alınacak 5 tercihle
beraber başka bir yükseköğretim kurumuna yerleştirilmek üzere Yükseköğretim Kurulu’na
gönderilmesine,
29. Tıpta Uzmanlık ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık hariç diğer araştırma görevlisi kadrolarından ilişiği
kesilenlerin, araştırma görevlisi kadrosuna dönemeyeceğine ancak istemeleri halinde ilişiklerinin
kesildiği lisansüstü programa kayıt olabileceklerine, Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) veya Diş
Hekimliğinde Uzmanlık (DUS), Eczacılıkta Uzmanlık (EUS) sonucunda araştırma görevlisi iken kendi
isteğiyle veya herhangi bir nedenle ilişiği kesilen ve yükseköğretim kurumlarına başvurarak aftan
yararlanacak öğrencilerin 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesindeki şartları sağlamaları halinde, eğitim
yapacağı anabilim dalı veya bilim dalı ilgili kurumu tarafından bildirilerek, 2547 sayılı Yükseköğretim
Kanununun Geçici 78 inci maddesi çerçevesinde araştırma görevlisi kadrosu verilmesi talep edilmesi
halinde, Yükseköğretim Kurulu tarafından ilgili anabilim dalı veya bilim dalına kadro kullanım izni
verilmesine ve daha önce ilgili programda geçirmiş oldukları sürenin toplam uzmanlık süresinden
düşülerek intibaklarının sağlanmasına,
30. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Geçici 78 inci maddesi uyarınca yükseköğretim
kurumlarına dönerek kayıt yaptıran öğrencilerden kayıt tarihinden itibaren azami süresinin
başlamasına, program süresinin ise “2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında
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Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin
Tespitine Dair Bakanlar Kurulu Kararının 1. maddesi 7 inci fıkrası uyarınca hesaplanmasına,
31. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Geçici 78 inci maddesi uyarınca 2018-2019 eğitim öğretim
yılında eğitime devam hakkı verilenlerden katkı payı/öğrenim ücretinin 2018-2019 eğitim öğretim yılı
başında yeni kayıt yaptıran diğer öğrencilerle birlikte alınmasına, kayıt tarihinden önceki yıllar için
herhangi bir katkı payı/öğrenim ücreti alınmamasına,
32. Kayıt yaptırıp 2017-2018 eğitim öğretim yılında eğitime devam etmeyen öğrencilerden 2018-2019
eğitim öğretim yılı güz yarıyılına yatay geçiş yapacakların kayıt yaptırdıkları yükseköğretim kurumuna
ayrıca katkı payı/öğrenim ücreti ödemesi gerekmediğine,
33. Anılan Kanun uyarınca 2018-2019 eğitim-öğretim yılında eğitime devam hakkı verilen devlet
yükseköğretim kurumlarındaki öğrenciler için “Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak
Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Karar” hükümlerinin uygulanmasına,
karar verilmiştir.
Ön lisans ve Lisans Başvuru, Değerlendirme ve Kayıt Tarihleri
Son Başvuru Tarihi

18 Eylül 2018

Son Değerlendirme Tarihi

24 Eylül 2018

Kayıt Tarihleri

26-28 Eylül 2018

Yatay Geçiş Son Başvuru Tarihleri

18 Eylül 2018

Yatay Geçiş

Değerlendirme

ve

Kayıt 26 -28 Eylül 2018

Tarihleri
Başvuru Şekli

Başvurular Şahsen veya Posta yolu ile kabul
edilir

Birim yönetim kurullarının yapması gereken İşlemler
Birimler, ön lisans ve lisans programı öğrencilerinin durumlarını Tabi oldukları Eskişehir Osmangazi
Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitimi Öğretim Yönetmenlikleri hükümlerine göre , Lisansüstü
öğrencilerinin durumlarını ise Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim
Yönetmeliği hükümlerine göre değerlendirilmelidir.
a) Söz konusu maddeden yararlanmak üzere başvuran öğrencilerin eşdeğerlik ve intibak işlemleri ile
ilgili her türlü işlem ilgili komisyon - kurul tarafından yapılmalı ve komisyon raporu esas alınarak ilgili
birim Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanmalıdır.
b) Öğrencinin intibak programı oluşturulurken, halen uygulanmakta olan öğrenim planlarına göre
programından mezun olabilmesi için gerekli AKTS kredisi göz önüne alınmalı intibak ettirildiği
sınıftaki öğrencilerin mezuniyet değerlendirme şablonlarına tabi olarak öğretim programı
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zorunluluklarını yerine getirmesi sağlanmalıdır.
c) Kayıtları kabul edilen öğrencilerin intibak ettirildikleri süre kadar ilgili programın azami süresinden
düşülerek 2547 sayılı Yükseköğretim kanununun 44 c maddesi hükümlerince öğrenim haklarını
kullanırlar.
d) Alınan Yönetim kurulu kararların bir sureti öğrencinin kendisine tebliğ edilir , bir sureti de Öğrenci
İşleri Daire Başkanlığına gönderilir.
e) Ön lisans ve lisans programlarında yüzlük sistemde 49 ve altındaki notlar başarısız kabul edilir, harf
notuna dönüşümü yapılmaz. 50 ve üzeri notlar öğrencinin not durum belgesinde dersin 4 lük sistemdeki
karşılığı bulunmuyorsa ve başarısız ifadesi yoksa 25’ e bölünerek en yakın katsayıya göre harf notuna
dönüştürülür.
28. Öğretim dili Türkçe olan programlardan ilişiği kesilen ve sonradan programın öğretim dili tamamen
yabancı dil veya en az %30 yabancı dil olan programlara kayıt yaptıran öğrencilerin Yabancı Diller
bölümünce yapılacak zorunlu yabancı dil yeterlilik sınavından “başarılı olan” ile girdiği ulusal veya
uluslararası düzeyde Üniversite Senatosunca kabul edilen bir yabancı dil sınavından yeterli puanı almış
olduklarını eğitimlerine

devam etmesine başarılı olamayan

öğrencinin söz konusu programa

yerleştirildiği yıldaki ÖSYS taban puanı dikkate alınarak alınacak 5 tercihle beraber başka bir
yükseköğretim kurumuna yerleştirilmek üzere Yükseköğretim Kurulu’na gönderilmesine,
Zorunlu hazırlık programından kaydı silinen öğrenciye ne hak verilecek (Sadece sınav İki yıl süre )
Lisansüstü Öğrenciler
Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora Programlarından 7143 Sayılı Yasada Belirtilen Geçerli
Gerekçelerle Yeniden Eğitim Hakkı Kazananlar İçin Usul ve Esaslar
a) Bilimsel Hazırlık /Dil Hazırlık Programlarından ilişiği kesilenler;
Bilimsel Hazırlık/Dil Hazırlık programlarından ilişiği kesilen öğrenciler, 2018-2019 öğretim yılı Güz
yarıyılında ilgili programa kaydedilir ve azami iki yarıyıl süre verilerek intibakları yapılır.
b) Tezli / Tezsiz Yüksek Lisans/Doktora Programlarından ders aşamasında ilişiği kesilenler;
Öğrencilerin mevcut yönetmelik hükümlerine tabi olarak kayıtları, 2018-2019 öğretim yılı Güz
yarıyılında başlayacak şekilde yapılır. Bu durumdaki tezsiz yüksek lisans öğrencilerine azami iki, tezli
yüksek lisans ve doktora öğrencilerine azami dört yarıyıl süre verilir. Öğrencilerin geçmişte alıp başarılı
oldukları derslerin sayılıp/sayılmayacağı ve bu duruma göre kalan süreleri ilgili kurullarda karara
bağlanır.
c) Tezsiz Yüksek Lisans Programlarından dönem projesi aşamasında ilişiği kesilenler;
Öğrencilerin mevcut yönetmelik hükümlerine tabi olarak kayıtları, 2018-2019 öğretim yılı Güz
yarıyılında başlayacak şekilde yapılır. Bu durumdaki tezsiz yüksek lisans öğrencilerine azami bir
dönem süre verilir. Bu süre 2018-2019 öğretim yılı Güz yarıyılında başlar.
d) Tezli Yüksek Lisans Programlarından tez aşamasında ilişiği kesilenler;
Öğrencilerin mevcut yönetmelik hükümlerine tabi olarak kayıtları, 2018-2019 öğretim yılı Güz
yarıyılında başlayacak şekilde yapılır. Bu durumdaki tezli yüksek lisans öğrencilerine azami iki yıl
(dört yarıyıl) süre verilir. Bu süre 2018-2019 öğretim yılı Güz yarıyılında başlar.
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e) Doktora Yeterlik aşamasında ilişiği kesilenler;
Öğrencilere mevcut yönetmelik hükümlerine tabi olarak 2018-2019 öğretim yılı Güz ve Bahar
yarıyıllarında birer kez kullanılmak üzere, akademik takvime uygun şekilde azami iki sınav hakkı
verilir.
f) Doktora Tez Önerisi Savunması aşamasında ilişiği kesilenler;
Öğrencilere mevcut yönetmelik hükümlerine tabi olarak 2018-2019 öğretim yılı Güz ve Bahar
yarıyıllarında birer kez kullanılmak üzere akademik takvime uygun şekilde azami iki savunma hakkı
verilir.
g) Doktora Tez aşamasında ilişiği kesilenler;
Öğrencilerin mevcut yönetmelik hükümlerine tabi olarak kayıtları, 2018-2019 öğretim yılı Güz
yarıyılında başlayacak şekilde yapılır. Bu durumdaki doktora öğrencilerine azami dört yıl (sekiz
yarıyıl) süre verilir. Bu süre 2018-2019 öğretim yılı Güz yarıyılında başlar.
Genel Hükümler
a)Lisansüstü programlardan ilişiği kesilen öğrencilerin kayıtları ve intibakları, aşağıda belirtilen
“Lisansüstü Başvuru, Değerlendirme ve Kayıt Tarihleri ”ne göre ilgili kurullar tarafından yapılan
değerlendirme işlemlerinden sonra yapılır.
Lisansüstü Başvuru, Değerlendirme ve Kayıt Tarihleri
Son Başvuru Tarihi

18 Eylül 2018

Başvuru Sonuçlarının İlanı

24 Eylül 2018

Kayıt Tarihleri

26-28 Eylül 2018

Yatay Geçiş Son Başvuru Tarihleri

05 Ekim 2018

Yatay Geçiş

Değerlendirme

ve

Kayıt 08 -12 Ekim 2018

Tarihleri
Başvuru Şekli

Başvurular Şahsen veya Posta yolu ile kabul
edilir

b) Halen tezsiz yüksek lisans hariç lisansüstü bir programa kayıtlı öğrencilerin, lisansüstü eğitim
öğretim yönetmeliği hükümleri uyarınca sadece bir lisansüstü programa kayıtlı olabileceği dikkate
alınarak, bu durumdaki öğrencilerin halen devam ettikleri tezsiz yüksek lisans hariç lisansüstü
programdaki kayıtlarını sildirmeleri kaydıyla daha önce kayıtlı oldukları veya kayıt hakkı kazandıkları
lisansüstü programa kayıtları yapılır.
c)Üniversitemizde yer alan lisansüstü programlara bu kanun çerçevesinde yapılacak yatay geçiş işlemi
için yalnızca 2018-2019 eğitim öğretim yılı Güz yarıyılında ve 05.10.2018 günü mesai bitimine kadar
başvuru yapılmalıdır. Bu başvurular, yürürlükteki Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim
ve Öğretim Yönetmeliği hükümlerine göre sonuçlandırılır. Bu kapsamdaki yatay geçişler için, sadece
2018-2019 öğretim yılı Güz yarıyılında kontenjan verilmiş programlara üç kişiyi geçmemek üzere
yatay geçiş kontenjanı verilir.
d) Bu kanuna göre kayıt hakkı kazanarak intibakı yapılan öğrenciler, yürürlükteki Eskişehir Osmangazi

T.C.
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
SENATO KARARI
Karar Tarihi :15.08.2018
Karar No
: 13320152-050.02.04-17
Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümlerine tabidir.
karar verildi.

Üye
Prof. Dr. Ahmet ÇABUK

Başkan
Prof. Dr. Ali ARSLANTAŞ
Rektör V.
Üye
Prof. Dr. Ali ARSLANTAŞ

Üye
Prof. Dr. Kamil ÇOLAK

Üye
Prof. Dr. Vural BÜTÜN
Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı

Üye
Prof.Dr. Emrah FERHATOĞLU
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı

Üye
Prof. Dr. Abdurrahman KARAMANCIOĞLU
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dekanı

Üye
Prof. Dr. Ali ARSLANTAŞ
Tıp Fakültesi Dekanı

Üye
Prof. Dr. Ali KOÇ
Ziraat Fakültesi Dekanı

Üye
Doç. Dr. Kamil SARITAŞ
İlahiyat Fakültesi Dekan V.

Üye
Prof. Dr. Kamil ÇOLAK
Eğitim Fakültesi Dekan V.

Üye
Prof. Dr. Ali ARSLANTAŞ
Diş Hekimliği Fakültesi Dekan V.

Üye
Prof. Dr. Hasan Hüseyin ERKAYA
Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekan V.

Üye
Prof. Dr. Ahmet ÇABUK
Turizm Fakültesi Dekan V.

Üye
Prof.Dr. Ferruh YÜCEL
Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı

Üye
Prof. Dr. Hürriyet ERŞAHAN
Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü

Üye
Prof. Dr. Mustafa ANIK
Metalurji Enstitüsü Müdürü

Üye
Prof. Dr. Hasan Veysi GÜNEŞ
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü

Üye
Prof. Dr. Nurullah UÇKUN
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü

Üye
Prof. Dr. Eyüp ARTVİNLİ
Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü

Üye
Prof. Dr. Y. Saim Cavit CAN
Devlet Konservatuvarı Müdürü
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Üye
Prof. Dr. Sema USLU
Sağlık Hizm. Meslek Yüksekokulu Müdürü

Üye
Dr. Öğr. Üyesi Osman AYTEKİN
Sivrihisar Meslek Yüksekokulu Müdür V.

Üye
Öğr. Gör. Cafer YILDIRIM
Mahmudiye Atçılık MYO Müdürü

Üye
Doç. Dr. Osman Nuri ÇELİK
ESOGÜ Meslek Yüksekokulu Müdürü

Üye
Prof. Dr. Fatma Asiye ŞENAT

Üye
Prof. Dr. Yaşar SARI

Üye
Doç. F.Deniz KORKMAZ ELASHRY
(Katılmadı)

Üye
Prof. Dr. Şule BAYRAK

Üye
Prof. Dr. Nuray GİRGİNER

Üye
Prof. Dr. Zekeriya ALTAÇ
(Katılmadı)

Üye
Prof. Dr. İdris AKYÜZ

Üye
Prof. Dr. Rafet ASLANTAŞ
(Katılmadı)

Üye
Prof. Dr. Cengiz ÇETİN
(Katılmadı)

Üye
Prof. Dr. Kürşat YENİLMEZ
(Katılmadı)

Üye
Prof. Dr. Menderes TARCAN

