ESOGÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA 7417 SAYILI YASA KAPSAMINDA
YENİDEN EĞİTİM HAKKI KAZANANLAR İÇİN UYGULAMA USUL VE
ESASLARI
05 Temmuz 2022 tarih ve 31887 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7417
Sayılı Kanun’un 35.maddesi ile 2547 Sayılı Kanun’a eklenen geçici 83. maddeden yararlanmak
isteyen ve 05 Temmuz 2022 tarihinden önce ilişiği kesilen Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
lisansüstü öğrencilerinin, eğitim-öğretime dair yükümlülükleri ve intibak işlemleri bu Usul ve
Esaslara göre yapılacaktır.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde lisansüstü öğrenimi gören öğrencilerden 05 Temmuz
2022 tarihine kadar, kendi isteğiyle ilişikleri kesilenler dâhil, terör suçu ile kasten öldürme
suçlarından (madde 81, 82 ve 83), işkence suçundan (madde 94 ve 95), eziyet suçundan (madde
96), cinsel saldırı (madde 102), çocukların cinsel istismarı (madde 103), uyuşturucu veya
uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan (madde 188) mahkum olanlar ile sahte belge sebebiyle
kaydı iptal edilenler ile kayıt sırasında sahte belge verenler ile 05.12.1951 tarihli ve 5846 sayılı
Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 71 inci maddesinde yazılı suçlar 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, her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler ile bir programı Asıl
listeden kazanarak kayıt yapma hakkı elde ettikleri halde kayıt yaptırmayanlar bu maddenin
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört ay içinde ilişiklerinin kesildiği veya kayıt hakkı
kazandıkları enstitüye başvuruda bulunmaları şartıyla belirlenen esaslara göre 2022-2023
eğitim-öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilirler.
Yeniden öğrenime başlayanların askerlik ertelemeleri 25.06.2019 tarihli ve 7179 sayılı
Askeralma Kanununun 20 nci maddesindeki usul ve esaslara göre yapılır. Bu maddenin
yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta olanlar terhislerini takip eden 2 ay içinde
ilgili kayıtları yapılan enstitüye başvurmaları halinde bu maddede belirtilen haklardan
yararlandırılır.
Öngörülen başvuru süresi içinde mücbir sebeplerle başvurmayanların, mücbir sebebin ortadan
kalktığı tarihten itibaren bir ay içinde, sağlık nedenleri ile başvurmayanların ise buna ilişkin
heyet raporunu 05.12.2022 tarihi mesai bitimine kadar ibraz etmeleri halinde bu kanundan
yararlanabilirler.
Başvuru yapanlardan söz konusu Kanundan yararlanma hakkına sahip olanların eğitimöğretime dair yükümlülükleri ve intibak işlemleri bu Usul ve Esaslara göre yapılacaktır. Bu
Usul ve Esaslarda yer almayan hallerde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının “7417 Sayılı
Kanun İle 2547 Sayılı Kanuna Eklenen Geçiçi Madde 83 Uygulama İlkeleri” geçerlidir.
GENEL HÜKÜMLER
1. Halen tezsiz yüksek lisans hariç lisansüstü bir programa kayıtlı olanlar, Lisansüstü Eğitim
Öğretim Yönetmeliği hükümleri uyarınca sadece bir lisansüstü programa kayıtlı olabileceği
dikkate alınarak, bu durumdakilerin halen devam ettikleri tezsiz yüksek lisans hariç
lisansüstü programdaki kayıtlarını en geç “Lisansüstü Başvuru, Değerlendirme ve Kayıt
Tarihleri” tablosunda belirtilen kesin kayıt başvuru tarihine kadar sildirmeleri koşuluyla
kayıt hakkı kazandıkları lisansüstü programa, tabloda belirtilen kesin kayıt tarihleri
süresince kesin kayıtları yapılır. Kesin kayıtlar ilgili enstitüye şahsen veya noter onaylı
vekaletname yoluyla yapılacaktır. Kesin kayıtlarda “Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Lisansüstü Kesin Kayıt Süreci Öğrenci Aydınlatma Metni” ile “Eskişehir Osmangazi
Üniversitesi Lisansüstü Kesin Kayıt Süreci Öğrenci Açık Rıza Metni”nin öğrenci tarafından
imzalanmış ıslak imzalı hali sunulmalıdır.
2. 05.07.2022 tarihinden önce Üniversitemizin bir programını kazanarak Asıl listeden kayıt
yapma hakkı elde ettikleri halde kayıt yaptırmayanlar başvuru yapabilir.
3. 02 Eylül 2022 tarihi mesai bitiminden önce başvuru yapanlar 2022-2023 eğitim-öğretim yılı
Güz yarıyılında öğrenime başlayabilecektir. 05 Eylül 2022 tarihi ve sonrası başvuranlar ise
2022-2023 eğitim-öğretim yılı Bahar yarıyılında öğrenime başlayabilir.
4. Başvuru yapanların kesin kayıtları ve intibakları, aşağıda belirtilen “Lisansüstü Başvuru,
Değerlendirme ve Kayıt Tarihleri”ne göre ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından yapılan
değerlendirme işlemlerinden sonra yapılır.
Lisansüstü Başvuru, Değerlendirme ve Kayıt Tarihleri (Güz Dönemi)
Başvuru Tarihleri
Başvuru Sonuçlarının İlanı
Kesin Kayıt Tarihleri

05 Temmuz 2022 - 02 Eylül 2022 (Mesai
Bitimine kadar)
16 Eylül 2022
19-23 Eylül 2022

Lisansüstü Başvuru, Değerlendirme ve Kayıt Tarihleri (Bahar Dönemi)
Başvuru Tarihleri

05 Eylül 2022 - 07 Kasım 2022 (Mesai Bitimine
kadar)

Mazeretli olarak Son Başvuru Tarihi
05 Aralık 2022
(Sağlık nedeniyle)
Başvuru Sonuçlarının İlanı
06 Ocak 2023
Kesin Kayıt Tarihleri
06 - 10 Şubat 2023
5. Başvurular, ilgili enstitüye şahsen veya noter onaylı vekaletname yoluyla yapılacaktır. 07
Kasım 2022 tarihinden sonra yapılan başvurular ile eksik belge ile yapılan başvurular
dikkate alınmayacaktır (Posta, e-posta, kargo vb. yoluyla yapılan başvurular kabul
edilmeyecek ve değerlendirmeye alınmayacaktır).
6. Bir programa yerleştirildiği halde kayıt yaptırmayan ve programı daha sonra kapatılanların,
kayıt hakkı kazandığı yarıyılda Üniversitenin yetkili kurulları tarafından belirlenen eşdeğer
bir programa intibakları yapılır.
7. Lisansüstü programlardan ilişiği kesilenlerin, ilişiğinin kesildiği enstitüye başvurarak
öğrencilik hakkı kazanmaları halinde, Üniversitemize yatay geçişleri yürürlükte olan
“Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği”nin
öngördüğü şartlar çerçevesinde değerlendirilir.
8. Kesin kayıt için istenilen belgeler ile kayıt işlemlerine ilişkin kural ve süreçler ilgili enstitü
web sitesinden duyurulur. İstenilen belgeleri ilan edilen tarihler arasında teslim etmeyenlerin
başvurusu ve işlemleri geçersiz sayılır, bu durumda daha sonra hiçbir hak talebinde
bulunulamaz.
9. Kayıt hakkı kazanarak intibakı yapılan öğrenciler, yürürlükteki Eskişehir Osmangazi
Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ile Eskişehir Osmangazi
Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Uygulama Usul ve Esasları ve
Üniversitenin ilgili kurul kararlarına tabidir.
DERSLERİN SAYILMASI VE İNTİBAK İLE İLGİLİ HÜKÜMLER
1. Kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilere ilişiğinin hangi aşamada kesildiğine bakılmaksızın

kayıt yaptırdıkları yarıyıldan (2022-2023 öğretim yılı güz/bahar yarıyılı) itibaren azami
süreler başlatılarak; tezsiz yüksek lisans programları için 3, yüksek lisans programları için
6, doktora/sanatta yeterlik programları için 12, lisansa dayalı doktora/sanatta yeterlik
programları için 14 yarıyıl azami süre verilir.
2. İlişiğinin hangi aşamada kesildiğine bakılmaksızın almış olduğu derslerden kayıt olduğu
yarıyıl esas alınarak en çok beş akademik yıl öncesi alınıp başarılmış dersler sayılabilir.
(2022-2023 güz yarıyılında öğrenime başlayacak olanların en geç 2017-2018 güz
yarıyılında, 2022-2023 bahar yarıyılında öğrenime başlayacak olanların ise en geç 20172018 bahar yarıyılında alınıp başarılı oldukları dersleri sayılır.)
3. İlgili Kanundan yararlanarak öğrencilik ve kesin kayıt hakkı kazanan tezli yüksek lisans ve
doktora/sanatta yeterlik öğrencilerinin, eğitim-öğretimlerine devam edebilmeleri için
ilişiklerinin kesildiği aşamaya bakılmaksızın ilgili anabilim dalının zorunlu, seçmeli dersleri
ve seminer dersi ile ‘’bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği’’ konularını
içeren en az bir dersi de alması ve başarması gerekir.
4. İlişiğinin kesildiği doktora/sanatta yeterlik programlarına kayıtlı olduğu dönemde yabancı
dil belgesi sunmayanlar en geç yeterlik sınavına girecekleri yarıyılın ilk haftasına kadar
yabancı dil belgesi sunmalıdır. Yabancı dil belgesi olarak; YDS, e-YDS, YÖKDİL, eYÖKDİL veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen Uluslararası yabancı dil sınav
sonuçları kabul edilir. Bu durumdaki öğrencilerin YDS, e-YDS, YÖKDİL, e-YÖKDİL
sınavlarından en az 55 veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen Uluslararası yabancı
dil sınavlarından eşdeğeri bir puan almaları gerekir. YDS, e-YDS, YÖKDİL, e-YÖKDİL
sınavlarının geçerlilik süresi sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren dil belgesinin
enstitüye sunulduğu tarih itibari ile en fazla 5 yıldır. Bu sınavların ÖSYM tarafından
eşdeğerliği kabul edilen Uluslararası yabancı dil sınavlarının geçerlilik süresi ise sınav
sonuç belgesinde belirtilen süre kadardır.
5. Kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerin aşamasına göre intibak işlemleri aşağıdaki şekilde
yapılacaktır:
a) Bilimsel Hazırlık/Dil Hazırlık/TÖMER aşamasında ilişiği kesilenler; (Tezli/Tezsiz
Yüksek Lisans (Normal-İkinci-Uzaktan Öğretim)/Doktora)
Bilimsel Hazırlık/Dil Hazırlık/TÖMER aşamasında ilişiği kesilenlerden; Bilimsel Hazırlık
öğrencilerine bilimsel hazırlık derslerini tamamlamak üzere 2 yarıyıl süre verilir. Dil Hazırlık
öğrencilerine dil hazırlık için 2 yarıyıl süre verilir. TÖMER öğrencilerine Türkçe Eğitimi
almaları için 2 yarıyıl süre verilir. Bu öğrenciler için verilen süreler azami sürelerinden
sayılmaz.
b) Ders aşamasında ilişiği kesilenler; (Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans (Normal-İkinciUzaktan Öğretim)/Doktora/Sanatta Yeterlik)
Ders aşamasında ilişiği kesilenlerden;
Tezsiz Yüksek Lisans öğrencilerine alması gereken zorunlu ve/veya seçmeli derslerini ve
dönem projesini tamamlamak üzere 3 yarıyıl azami süre verilir.
Tezli Yüksek Lisans/Doktora/Sanatta Yeterlik öğrencilerine ilgili anabilim dalının zorunlu,
seçmeli dersleri ve seminer dersi ile ‘’bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği’’
konularını içeren en az bir dersini tamamlamak üzere ders aşamasında azami 4 yarıyıl süre
verilir.
Lisansa Dayalı Doktora/Sanatta Yeterlik öğrencilerine ilgili anabilim dalının zorunlu,
seçmeli dersleri ve seminer dersi ile ‘’bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği’’

konularını içeren en az bir dersini tamamlamak üzere ders aşamasında azami 6 yarıyıl süre
verilir.
c) Tez aşamasında ilişiği kesilenler; (Tezli Yüksek Lisans)
Tez aşamasında ilişiği kesilenlerden;
İlgili anabilim dalının zorunlu, seçmeli dersleri ile seminer dersini ve bilimsel araştırma
teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir dersi sayılanların tez aşamasına
intibakı yapılır, tezlerini tamamlamak üzere 6 yarıyıl süre verilir.
İlgili anabilim dalının zorunlu, seçmeli dersleri ile seminer dersinin ve bilimsel araştırma
teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir dersinin sayılmaması halinde
tez aşamasına intibakı yapılmaz; bu durumdaki öğrenciler, ders aşamasının koşullarını yerine
getirmek üzere ders aşamasından öğrenimine devam eder.
d) Doktora/Sanatta Yeterlik Yeterlik aşamasında ilişiği kesilenler;
Doktora/sanatta yeterlik yeterlik aşamasında ilişiği kesilenlerden;
İlgili anabilim dalının zorunlu, seçmeli dersleri ile seminer dersini ve bilimsel araştırma
teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir dersi sayılanların
doktora/sanatta yeterlik yeterlik aşamasına intibakı yapılır, bu öğrecilerden kayıt oldukları
yarıyıl itibariyle doktora/sanatta yeterlik öğrencilerinin en geç üçüncü yarıyılın, lisansa dayalı
doktora/sanatta yeterlik öğrencilerinin en geç beşinci yarıyılın sonuna kadar doktora/sanatta
yeterlik yeterlik dersine kaydını yaptırarak yeterlik sınavına girmesi gerekir. Bu durumdaki
öğrenciler doktora/sanatta yeterlik öğrenimini tamamlamak üzere kayıt olduğu yarıyıldan
itibaren doktora/sanatta yeterlik için azami 12 yarıyıl/lisansa dayalı doktora/sanatta yeterlik
için azami 14 yarıyıl süre verilir.
İlgili anabilim dalının zorunlu, seçmeli dersleri ve seminer dersi ile ‘’bilimsel araştırma
teknikleri ile araştırma ve yayın etiği’’ konularını içeren en az bir dersinin sayılmaması halinde
yeterlik aşamasına intibakı yapılmaz; bu durumdaki öğrenciler, ders aşamasının koşullarını
yerine getirmek üzere ders aşamasından öğrenimine devam eder.
E) Doktora/Sanatta Yeterlik Tez Önerisi Savunması aşamasında ilişiği kesilenler;
Tez önerisi aşamasında ilişiği kesilenlerden;
İlgili anabilim dalının zorunlu, seçmeli dersleri ve seminer dersi ile ‘’bilimsel araştırma
teknikleri ile araştırma ve yayın etiği’’ konularını içeren en az bir dersi sayılanların tez önerisi
aşamasına intibakı yapılır, bu öğrencilerin ilk kayıt yarıyılında tez önerisi dersine kaydı
yapılarak tezlerini tamamlamak üzere doktora/sanatta yeterlik için azami 12 yarıyıl/lisansa
dayalı doktora/sanatta yeterlik için azami 14 yarıyıl süre verilir. Bu durumdaki öğrencilerin
kesin kayıtlarının yapıldığı yarıyıla ait akademik takvimde belirtilen bütünleme sınavlarının
son gününe kadar tez önerisi savunma sınavına girmesi gerekir.
İlgili anabilim dalının zorunlu, seçmeli dersleri ve seminer dersi ile ‘’bilimsel araştırma
teknikleri ile araştırma ve yayın etiği’’ konularını içeren en az bir dersinin sayılmaması halinde
tez önerisi aşamasına intibakı yapılmaz; bu durumdaki öğrenciler, ders aşamasının koşullarını
yerine getirmek üzere ders aşamasından öğrenimine devam eder.
g) Doktora/Sanatta Yeterlik Tez aşamasında ilişiği kesilenler;
Tez aşamasında ilişiği kesilenlerden;
İlgili anabilim dalının zorunlu, seçmeli dersleri ve seminer dersi ile ‘’bilimsel araştırma
teknikleri ile araştırma ve yayın etiği’’ konularını içeren en az bir dersi sayılanların tez önerisi
aşamasına intibakı yapılır, bu öğrencilerin ilk kayıt yarıyılında tez önerisi dersine kaydı

yapılarak tezlerini tamamlamak üzere doktora/sanatta yeterlik için azami 12 yarıyıl/lisansa
dayalı doktora/sanatta yeterlik için azami 14 yarıyıl süre verilir. Bu durumdaki öğrencilerin
kesin kayıtlarının yapıldığı yarıyıla ait akademik takvimde belirtilen bütünleme sınavlarının
son gününe kadar tez önerisi savunma sınavına girmesi gerekir.
İlgili anabilim dalının zorunlu, seçmeli dersleri ve seminer dersi ile ‘’bilimsel araştırma
teknikleri ile araştırma ve yayın etiği’’ konularını içeren en az bir dersinin sayılmaması halinde
tez aşamasına intibakı yapılmaz; bu durumdaki öğrenciler, ders aşamasının koşullarını yerine
getirmek üzere ders aşamasından öğrenimine devam eder.
HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER
Bu usul ve esaslarda hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleriyle ilgili enstitünün
yönetim kurulu ve/veya senato kararları uygulanır.

