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Ders kayıtları otomasyon sistemi üzerinden akademik takvimde  belirtilen dönemlerde yapılmaktadır.





 Yüksek Lisans programında 2. yılını, doktora programında ise 4. yılını tamamlayan öğrenciler, tezsiz (

İ.Ö ) ile aynı anda farklı iki programda kayıtlı olan öğrenciler katkı payı/öğrenim ücretini yatırdıktan

sonra ders kaydı yapabilir. Bunun dışındaki öğrencilerin öğrenim harcı yatırmasına gerek yoktur.

 Derslerini ve seminerlerini tamamlayan öğrencilerin sadece Danışmanlık, Uzmanlık Alan Dersi ile Yüksek

Lisans Tezi ( Doktora Tezi ) dersini seçmeleri gerekir.

 Ders kayıt işlemi için öncelikli olarak öğrencilerin otomasyon sistemi üzerinden seçim yapmaları

gerekmektedir. İşlemi yaptıktan sonra kesinleştir butonuna basılması gerekmektedir. Daha sonraki

aşamada ise danışman öğretim üyesi tarafından ders kaydı onaylanmalıdır. Danışman tarafından yapılan onay

sonrasında ders kaydı tamamlanacaktır.





 Otomasyon üzerinde yapılacaktır. Lisansüstü öğrencisi, akademik takvimde belirtilen süre içinde kaydını yenilemek zorundadır. Akademik

takvimde belirtilen süre içerisinde kaydını yenilemeyen öğrenciler, derslere ve tez çalışmasına devam edemez, yeterlik ve tez

savunma sınavına giremez.

 Zamanında ders kaydını yapmayan öğrencilerin başvuruları akademik takvimde belirlenen ders ekleme-çıkarma haftasının son

gününe kadardır. Süresi dışındaki başvurular değerlendirmeye alınmaz.

 Öğrenciler her yarıyılda kayıtlarını kendileri yapmak zorundadır. Kayıt yenilemeyen öğrenci, kayıt yenilemediği dönemde öğrencilik

haklarından yararlanamaz ve kayıt yenilemediği dönem öğrenim süresinden sayılır.

 Öğrenciler, ders kayıtlarını takip eden iki hafta içinde kayıt yaptırdıkları dersi/dersleri danışman onayı ile bırakabilir veya yeni

dersler alabilirler.



1) İlgili dönemin başında ders kayıtlarının başlamasından önce bir dilekçe ile Enstitüye başvuran öğrenciye, EYK

tarafından, haklı ve geçerli kabul edilen mazeretinden dolayı en fazla iki yarıyıla kadar kayıt dondurma hakkı

verilebilir. Zorunlu hallerde bu süre, izni veren EYK tarafından uzatılabilir veya kısaltılabilir.

2) Bu süre içinde öğrenci derslere devam edemez ve sınavlara giremez. Kayıt donduran öğrencinin, kayıt dondurma süreleri

lisansüstü azami öğretim süresinden sayılmaz.

3) Kayıt dondurmaya ilişkin mazeretler, resmi belgeleri ile birlikte sunulmak şartıyla şunlardır:

a) Öğrencinin askere alınması,

b) Öğrencinin mesleği gereği yurt dışına çıkması veya yurt içinde/dışında bir kuruluşta görevlendirilmesi,

c) Öğrencinin sağlık raporu ile belgelendirilmiş sağlıkla ilgili mazereti; anne, baba, eş veya çocuğun uzayan hastalığı veya ölümü,



d) Ders yükünü başarıyla tamamlayan bir öğrencinin tez çalışmasının, cihaz veya malzeme teminindeki

güçlükler gibi kendi iradesi dışındaki nedenlerle aksaması,

e) Mahallin en yüksek mülki amirince verilen bir belge ile belgelendirilmiş olan tabii afetler nedeniyle

öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalmış olması,

f) EYK tarafından haklı ve geçerli kabul edilecek diğer nedenler.

3) Öğrenciler, izin süreleri sonunda ve normal kayıt döneminde kayıtlarını yaptırmak suretiyle öğrenimlerine

devam eder. Kendilerine iki yarıyıllık izin verilmiş öğrencilerden birinci yarıyıl sonunda

Üniversiteye dönmek isteyenlerin bir dilekçeyle ilgili enstitüye başvurmaları gerekir.



 Her öğrenciye, akademik programı izlemesini sağlamak üzere bir öğretim üyesi akademik danışman olarak atanır.

 Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı (ortak danışman)

atanabilir. İkinci tez danışmanının en az doktora derecesine sahip olması gerekir. İlgili EABD/EASD başkanlığının teklifi

ile ikinci tez danışmanı üniversite kadrosu dışındaki öğretim üyeleri arasından da atanabilir.

 Her öğrenciye eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla öğrenci bilgisi doğrultusunda EABD/EASD Kurulu önerisi ve

EYK onayı ile bir danışman atanır. Danışman atanmadığı takdirde yeni danışman atanıncaya kadar ilgili EABD/EASD

başkanı danışmanlık görevini yürütür.

 Tez danışmanının başka bir yükseköğretim kurumuna geçmesi durumunda ilgili EYK onayı ile bu danışmanlığı devam

edebilir.

 Ders danışmanı aynı zamanda tez danışmanıdır. Öğrenci ve/veya tez danışmanının talebi, EABD/EASD başkanlığının

görüşü ve ilgili EYK kararı ile danışman değişikliğine gidilebilir.



 Lisansüstü programlarda alınan derslerden sınava girebilmek için; kuramsal derslerde % 70,

uygulamalı derslerde % 80 devam etmiş olma şartı aranır.

 Devam yükümlülüğü, dersi veren öğretim üyesi tarafından takip edilir ve ilgili enstitü müdürlüğü

tarafından denetlenir.

 Bir dersin devam devam şartlarını sağlayamayan öğrenci devamsızlık nedeni ile o dersten başarısız

sayılır. Devamsızlık nedeniyle başarısız olanlar o dersin yarıyıl sonu/bütünleme sınavına giremezler.



 Sınavlar değerlendirmeye esas olacak şekilde; ödev, kısa süreli sınav, ara sınavı, yarıyıl sonu sınavı,

mazeret sınavı, muafiyet sınavı ve bütünleme sınavlarından oluşur.

 Başarı notu, yarıyıl içi çalışmaları not ortalamasının % 40’ı ile yarıyıl sonu sınavı veya bütünleme

sınavının % 60’ının toplamı alınarak hesaplanır.

 Ders başarı notu yüksek lisansta 65, doktorada ise 75’tir

 Ders başarı notları, not durum belgesinde 4’lük ,harf değerleri ve 100’lük değeri ile gösterilir.



Uzmanlık alan dersi, danışmanlık, yüksek lisans tezi ve doktora tezi, bir sonraki yarıyıl
başlamadan başarılı ya da başarısız olarak değerlendirilir.

İlgili EYK’nın uygun göreceği mazeretler sebebiyle, ara sınavlara giremeyen lisansüstü
öğrencilere, EYK’nca mazeret sınav hakkı verilir ve öğrenci o ders açılmasa dahi her
yarıyıl sonunda yapılacak sınavlara girmek zorundadır. Ancak devamsızlık sebebiyle başarısız
sayılan veya ilgili dersin ön koşullarını yerine getirmeyen öğrenci, açıldığı dönemde dersi
tekrarlar. Kısa süreli sınavlar ile yarıyıl sonu sınavları için mazeret sınav hakkı
verilmez. Dersin açılmaması veya programdan çıkartılmış olması halinde, ilgili
EABD/EASD başkanlığının önerisi ve EYK kararı ile o dersin yerine eşdeğer bir ders
belirlenir. Bu durumda öğrenci başarısız olup da tekrarlamak zorunda olduğu ders yerine
muadil dersten sorumlu olur.



NOT ( 100 ) 

LÜ

DÖRTLÜ BAŞARI 

NOTU

YÜKSEK 

LİSANS 

BAŞARI 

DERECESİ

DOKTORA 

BAŞARI 

DERECESİ

90-100 4 AA -

85-89 3.5 BA

80-84 3 BB -

75-79 2.5 CB -

65-74 2 CC - Başarısız

< 65 < 2 FF Başarısız Başarısız

MU Muaf

GR Girmedi

D Devamsız

G Geçti 

K Kaldı



 Kayıt yaptırılan derslerin başarılması zorunludur. Öğrenciler, ilgili EABD/EASD zorunlu, seçmeli ve kredisiz (alan

dışı seçmeli) dersleri ile Üniversite enstitülerinden birinden veya bir başka yükseköğretim kurumunun lisansüstü

programından aldıkları derslerden başarılı olamamaları durumunda tez aşamasına geçemezler.

 Zorunlu derslerden başarısız olan öğrenciler, başarısız oldukları dersleri açıldıkları ilk yarıyılda tekrarlamak zorundadır.

Öğrenciler, bu derslerin en geç müteakip yarıyıl içerisinde açılmaması durumunda, danışman ve ilgili EABD/EASD

başkanlığınca önerilen ve EYK’nca onaylanan eşdeğer dersleri alırlar. Özel durumlarda ve danışmanın olumlu görüşü

alınmak koşuluyla, ilgili yönetim kurulu ders tekrarını erteleyebilir, ders alınmışsa dersten çekilme izni verilebilir.

 Öğrenciler, genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla başarılı oldukları dersleri bir kez tekrarlayabilir. Başarı

ortalaması hesabında tekrarlanan dersler için öğrencinin aldığı en son not geçerlidir.



 Öğrenciler, bir dersin herhangi bir sınav sonucuna, sonucun ilan edildiği tarihten itibaren “beş iş günü” içinde

enstitü müdürlüğüne yazılı olarak itiraz edebilir. İlgili öğretim üyesi itiraz edilen sınavın evraklarını tekrar

inceleyerek, itirazın kendisine tebliğinden itibaren en geç “yedi gün” içinde değerlendirir ve sonucu evraklarla

birlikte enstitü müdürlüğüne yazılı olarak bildirir. Öğretim üyesinin inceleme sonucunda maddi hata bulması halinde

not değişikliği EYK kararı ile kesinleşir. Öğrencinin sonuca itirazını yinelemesi, EYK kararının ilanı itibari ile “yedi” gün

içinde Üniversite Yönetim kuruluna yazılı olarak başvurması ile gerçekleşir.

 Öğretim üyesinin sınav sonucunu düzeltme başvurusu, söz konusu dersin sonucunun ilan edildiği tarihten itibaren “yedi”

gün içinde enstitü müdürlüğüne gerekçe ve nedenlerini (otomasyona hatalı giriş, eksik ve/veya yanlış hesaplama vb),

belirten bir dilekçe ve düzeltmeye esas olacak ekleri ile gerçekleşir. Düzeltme işlemi EYK kararı ile kesinleşir.



 Öğrenci, daha önceki yıllarda başardığı lisansüstü derslerle ilgili ders muafiyet talebini her yarıyılın başlangıcından

itibaren ilk iki hafta içinde enstitüye başvurarak mezuniyet kredisine saydırabilir.

 Süresi içerisinde muafiyet talebinde bulunmayan öğrenciler kaydolduğu programın bütün eğitim ve öğretiminden

sorumludurlar.

BÜ dışındaki enstitülerden alınan ders kredileri;

a) Kayıtlı olduğu programın gerektirdiği kredi sayısının %70'ini geçemez. Bu madde BÜ enstitülerinden alınan dersler için

uygulanmaz.

b) Öğrenci, “12 ila 24 AKTS kredi” aktarımı için “bir yarıyıl”, “25 ve yukarısı AKTS kredisi” için “iki yarıyıl” kullanmış sayılır.

Bu madde tezsiz yüksek lisans programı öğrencilerine uygulanmaz.

c) Başarı notunun yüksek lisans için en az “65”, doktora için en az “75” olması gereklidir.



Kredi aktarma işlemi;

 Öğrencinin danışmanının uygun görüşünü içeren, ekinde ayrıntılı not durum belgesi ve ders içerikleri

bulunan yazılı başvurusu, EABD/EASD kurulunun olumlu kararı ve EYK kararı ile gerçekleşir.

Muafiyet taleplerinde başvuru dilekçesine aşağıdaki belgelerin onaylı örnekleri eklenir:

a) Derslerin kredilerini ve başarı durumlarını gösteren belgeler,

b) İlgili derslere ait ders bilgi paketleri,

c) İlgili kurumun yönetmelik referansı ya da not sistemini gösterir belgeler.



• Herhangi bir sebeple ilişiği kesilip daha sonra 2547 sayılı Kanun gereği yeniden kaydını
yaptıran öğrencilerin intibakı ilgili mevzuat kapsamında EYK tarafından yapılır.

• Farklı Enstitüden/Üniversiteden Ders Alma:

• a) Kayıtlı olduğu enstitüde açılmamış olmak kaydı ile farklı enstitüde açılmış olan lisansüstü
derslere de yazılabilir.

• b) Farklı enstitüden ders alma işlemi, öğrencinin yazılı başvurusu, Danışmanın uygun
görüşü, EABD/EASD başkanlığının onayı ve EYK kararı ile kesinleşir.

• c) Öğrenciler, kayıtlı olduğu enstitüden en az “6” ders almak şartı ile farklı enstitü ya da
üniversitelerden ders alabilirler.



 Farabi, Avrupa Birliği, Sokrates, Erasmus ve benzeri öğrenci değişimi programları çerçevesinde, yurt

içindeki ve yurt dışındaki üniversitelere bir veya iki yarıyıl süreyle öğrenci gönderilebilir.

 Öğrencilerin kayıtları, gönderildikleri süre içerisinde devam eder ve eğitim-öğretim süresinden sayılır.

Değişim programına katılan öğrenciler, gönderildikleri dönemde öğrenim gördükleri programda almaları

gereken dersler yerine, gönderildiği üniversitede aldıkları derslerden sorumlu sayılır.

 Bu derslerin seçimi, öğrenci danışmanlarının kontrolünde yapılır.

 İlgili EABD/EASD kurulunun teklifi ve EYK’nun onayı ile kesinleşir.

 Bu derslerden alınan notlar, bu uygulama esasları hükümlerine uygun şekilde not sistemine çevrilir,

öğrenci dosyasına işlenir, akademik ortalamaya katılır ve transkriptinde gösterilir.

 Öğrencinin gönderildiği üniversitede aldığı fakat başarısız olduğu derslerin yerine, eğitimini sürdürdüğü

programda almadığı dersler arasından, danışmanının teklifi, EABD/EASD kurulunun önerisi üzerine

EYK tarafından onaylanan dersler alınabilir.



(1) Üniversitede veya diğer bir yükseköğretim kurumunda, eşdeğer bir lisansüstü programda en az bir

yarıyıl okumuş ve almış olduğu tüm dersleri başarı ile tamamlamış öğrenciler, lisansüstü

programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir, ancak tez aşamasında yatay geçiş yapılmaz. Yatay

geçiş için enstitünün ilgili lisansüstü programına başvuru koşullarındaki şartlar geçerlidir.

(2) Doktora tez önerisi kabul edilmiş olan öğrenciler yatay geçiş yapamazlar.

(3) Yatay geçiş için başvuruların, yarıyıl başlangıcından önce enstitü tarafından ilan edilen tarihler

arasında ilgili enstitü müdürlüğüne yapılması zorunludur. Enstitü tarafından o dönem için bir

kontenjan açılmamış/ilan edilmemiş ise yatay geçiş başvuruları alınamaz/kabul edilemez.



(4) Yatay geçiş için başvuran öğrencinin not dökümü ve ders içerikleri, ilgili EABD /EASD kurulunca

oluşturulan komisyon tarafından değerlendirilir. Komisyon gerekli görmesi halinde ilgili öğrencinin müracaat

ettiği programa intibakı için ek dersler almasını önerebilir. Yatay geçiş işlemi, ilgili EYK kararı ile kesinleşir.

(5) Yatay geçiş için açılan kontenjanlara, belirlenen sayıdan fazla başvuru yapılması halinde, ALES puanının %

60’ı, not transkripti puanının % 30’u, yabancı dil puanının % 10’unun toplamının ortalaması alınarak en yüksek

ortalamadan aşağıya doğru sıralama ve öğrenci alımı yapılır. Bu halde gerekirse, yedek öğrenci ilanı ve alımı

olabilir.



Programlar Arası Geçiş

• 2 a) Bir tezli veya tezsiz yüksek lisans programına geçiş yapmak üzere
başvurulabilmesi için, Bingöl Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim
Yönetmeliği’nin ve Uygulama Esaslarının başvurulan tezli ya da tezsiz
yüksek lisans programının öngördüğü asgari şartların sağlanmış olması
gerekir.

• b) Öğrenci kayıtlı olduğu tezli/tezsiz yüksek lisans programından, aynı ismi taşıyan
tezli/tezsiz yüksek lisans programına geçiş yapabilir. Tezli/Tezsiz yüksek lisans
programları arasındaki geçişler mezun olduktan sonra yapılamaz. Tezli yüksek
lisans programına geçecek tezsiz yüksek lisans öğrencisinin dönem projesi dersini
tamamlamamış olası gerekir.



• c) Tezsiz yüksek lisans programlarından tezli yüksek lisans programlarına geçiş için,
EABD/EASD başkanlığının önerisi, EYK’nun kabulü ile belirli bir kontenjan ayrılır. Bu
şekilde bir eğitim-öğretim yarıyılında geçiş yapacak öğrenci sayısı, ilgili tezli yüksek lisans
programına takip eden eğitim-öğretim yarıyılı için ilan edilecek kontenjan sayısını
geçemez. Kontenjan açılmamış bir program için geçiş başvuruları kabul edilmez. Açılacak
kontenjanlar, ders kayıt haftasından en geç 2 hafta önce ilgili enstitünün web sayfasında
ilan edilir. İlanı müteakip ders kayıtlarının başlamasına kadar öğrenci başvuruları alınır. Tezli
yüksek lisans programına geçişi kabul edilen öğrenci tez önerisi vermek için gerekli asgari
koşulları sağlamış ise ders ekle/çıkar haftasının en geç son gününe kadar tez önerisini
vererek Yüksek Lisans Tezi dersinin kaydını yapabilir.

• ç) Tezsiz yüksek lisans programından tezli yüksek lisans programına geçiş yapmak isteyenler için
belirlenen kontenjan sayısından fazla başvuru yapılması halinde, lisans mezuniyet puanının %
50’si ve ALES puanının % 50’sinin toplamı alınarak sıralama ve öğrenci alımı yapılır.



• d) Tezli yüksek lisans programlarına geçiş talebiyle başvuru yapan öğrenci, kayıtlı 
olduğu tezsiz yüksek lisans programının asgari koşullarını sağlayacak 
sayıdaki dersleri almış ve en az 80/100 ağırlıklı not ortalaması üzerinden 
başarı ile tamamlamış olması zorunludur. 

• e) Tezsiz yüksek lisans programlarına geçiş talebiyle başvuru yapacak öğrencinin 
kayıtlı olduğu tezli yüksek lisans programının asgari koşullarını sağlayacak sayıdaki 
tüm dersleri almış ve başarı ile tamamlamış olması zorunludur. 

• f) Tezsiz yüksek lisans programına geçmek isteyen öğrenci, derslerini tamamladığı 
dönemi takip eden dönemde belirlenen ders ekle çıkar haftasının en geç son gününe 
kadar geçiş başvurusunu yapabilir. 



• h) Tezli/tezsiz yüksek lisans programlarına geçiş yapan öğrencinin daha önce 

kayıtlı olduğu tezsiz/tezli yüksek lisans programında almış olduğu dersler, 

öğrencinin talebi, ilgili EABD/EASD başkanlığının önerisi ve EYK kararıyla 

geçiş yaptığı tezli/tezsiz yüksek lisans programındaki derslerin yerine 

saydırılabilir. 

• i) Programlar arası geçiş bir kez yapılabilir. Tezsiz yüksek lisans 

programından tezli yüksek lisans programına geçiş yapan öğrencinin önceki 

programda geçirdiği süre öğrenim süresinden sayılır. 



• j) 27/07/2017 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında alınan karar 
gereğince Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği Tezli Yüksek Lisans 
programından Tezsiz Yüksek Lisans programına geçen öğrencilerin tezsiz yüksek 
lisans programını tamamlayabilmesi için kendisine 1 dönem ek süre verilir. 

• k) Tezsiz yüksek lisans programına geçiş yapan öğrenci, ilgili programda alacağı 
ders ve uygulamalar için bu uygulama esaslarında belirlenen esaslara göre öngörülen 
öğrenim ücretini öder. 

• m) Tezli yüksek lisans programına geçiş yapan öğrenci programın normal öğrenim 
süresini aşması halinde öğrenci katkı payını öder. 



1) https://obs.bingol.edu.tr/oibs/ogrenci/login.aspx adresinden kullanıcı adı ve şifre yazılarak sisteme 

giriş yapılır.

2) Solda bulunan “Kullanıcı İşlemleri” altındaki “Belge Talebi” linkine tıklanır.

3) Açılan belge talebi ekranındaki “Talep eden kurum adı”, “Talep nedeni” alanları doldurulur. Ardından 

belge türü “Elektronik imzalı” olarak seçilir ve belge tipi olarak hangi belge isteniyor ise ( öğrenci 

belgesi veya transkript ) seçilir. “Belge Talebi Gönder” butonuna tıklanır.

4) Belli bir süre sonra belge kurum tarafından onaylanacaktır ve listede “Belge göster” butonuna tıklayarak 

belge görüntülenebilir ve çıktısı alınarak kullanılabilir.







TEZSİZ YÜKSEK LİSANS

(1) Tezsiz yüksek lisans programlarına müracaat edecek adaylarda ALES puanı getirme şartı aranmaz. Tezsiz
yüksek lisans programlarına müracaat eden adaylar, lisans mezuniyet not ortalamasına göre program
sıralamasına dahil edilirler.

(2) “Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden ve 60 AKTS’den az olmamak kaydıyla en az on ders ile
dönem projesi dersinden oluşur.”

(3) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu
programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına
bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı
tamamlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(4) Tezsiz yüksek lisans programı öğrencisi, dönem projesine yazıldığı yarıyılın başladığı tarihten itibaren
on beş gün içinde proje konusunu enstitüye iletmek üzere ilgili anabilim dalına bildirir. Öğrenci,
proje dersini tekrarlayacağı yarıyıl başında proje dersine tekrar kayıt olmak şartıyla enstitüye bildirmek üzere
proje konusu değişikliği talebinde bulunabilir.



TEZSİZ YÜKSEK LİSANS

• (5)Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak ve derslerini
başarıyla bitirmek koşulu ile dönem sonunda Enstitüye yazılı bir rapor vermek zorundadır.
Dönem projesi, ilgili öğretim üyesi tarafından başarılı veya başarısız olarak
değerlendirilir. Başarılı olan öğrenci, tamamladığı dönem projesini, iki nüsha halinde ve
verilen süresi içinde ilgili enstitüye teslim eder. Süre uzatmakla birlikte iki dönemde üst üste
başarısız olunması halinde, öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

• (6)Tezsiz Yüksek lisans öğrencisinin normal süresi içinde ders veya dönem projesini
tamamlayamaması halinde; sadece dönem derslerinden veya hem dönem derslerinden hem proje
dersinden kalmış ise, öğrenim ücretinin 1 taksitinin dönem dersi sayısına bölünmesinden elde
edilen tutarın kalınan ders sayısı ile çarpımı sonucu elde edilen miktarını öder. Eğer öğrenci,
sadece dönem projesi dersinden üçüncü döneme kalmış ise, belirlenen süresi içinde öğrenim
ücretinin 1 taksitinin 1/3’ünün tutarını Bingöl Üniversitesi’nin ilgili hesabına yatırır.





a) Tezli yüksek lisans programında, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için

Üniversite kadrosunda bulunan bir tez danışmanını en geç birinci yarıyılın başında; öğrencinin

danışmanıyla beraber belirlediği tez konusunu da en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar

enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez konusu enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir.

b) Tezli yüksek lisans programlarındaki öğrencilerin tez aşamasına geçebilmesi için, uzmanlık alan dersi

hariç en az “48” AKTS kredilik EABD/EASD Başkanlığının öngördüğü zorunlu ve seçimlik

derslerden başarılı olması ve AGNO’sunun en az 65 olması zorunludur.

c) Zorunlu ders yükünü tamamlamak koşuluyla, danışmanın onayını taşıyan ve tez önerisi yazım

kurallarına göre hazırlanan tez önerisi en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar EABD/EASD

başkanlığına iletilir. Anabilim dalı kurul kararı ile ilgili enstitüye gönderilen tez önerisi EYK kararı ile

kesinleşir.







 Altı AKTS kredilik seminer dersi 4. dönem sonuna kadar tamamlanır. Seminer çalışmasının bir kopyası,

danışman tarafından başarılı/başarısız olarak belirlenen değerlendirme sonucu ile birlikte enstitüye teslim

edilmek üzere ilgili anabilim dalına sunulur.

 Kredisiz dersler, uzmanlık alan dersi, seminer ve tez çalışmasının başarı ile tamamlanması halinde G

(Geçer), başarısızlığı durumunda K (Kalır) harf notu kullanılır. Başarı notu (G) ve (K) ile takdir edilen

dersler not ortalaması hesaplamasında değerlendirilmeye alınmaz.

 Tez, seminer, yeterlik gibi her türlü çalışmaların başarı durumu, ilgili enstitü müdürlüğüne ulaştırılması ve

onayı ile kesinleşir; öğrenci işleri otomasyon programında veya duyuru panolarında ilan edilir.



 Tezli yüksek lisans programında eğitim alan bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Senato tarafından

belirlenen yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur.

 Yüksek lisans tez jürisi, tez danışmanı ve ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının

önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri de

Üniversite dışından olmak üzere üç veya beş öğretim üyesinden oluşur. Jürinin üç kişiden

oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.

 Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay

içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu

izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez sınavı, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve

alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir.



 Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme

kararı verir. Bu karar enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde

ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

 Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

 Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde düzeltmeleri yapılan tezi

aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi kabul

edilmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

 Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi

yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans

diploması verilir.



Tez savunma sınavı tarihi ve yeri, danışman tarafından belirlenerek ilan
edilmek üzere sınav tarihinden en az yedi gün önce yazılı olarak
enstitüye bildirilir. Sınav, ilan edilen tarihte dinleyiciye açık olarak yapılır.

Tez konusu EYK kararı ile değiştirilen öğrenci, tekrar tez önerisi
vermek zorundadır. İlgili öğrenci öğrenim süreci içinde EYK karar tarihini
takip eden en az altı ay içinde tezini teslim edemez.





 Tez sınavında başarılı olmak ve Senato tarafından belirlenen mezuniyet için gerekli diğer koşulları da

sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az sekiz ve elektronik ortamda kaydedilmiş

iki kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi

şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine tezli yüksek lisans diploması verilir. Enstitü

yönetim kurulu talep halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine

getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından

yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde enstitü ile ilişiği kesilir.

 Mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının ilgili Enstitüye teslim

edildiği tarihtir.







 Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile

kabul edilenler için dört yarıyıl (2 Yıl), lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır (3 Yıl). Bu süre içinde

kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya genel not ortalaması yüzlük sistemde 75’in altında kalan öğrencinin ilgili

enstitü yönetim kurulu kararı ile ilişiği kesilir.

 Komite tarafından üst üste iki kez, aralıklı olarak ise üç kez başarısız bulunan veya üst üste iki kez, aralıklı olarak

üç kez, süresinde tez gelişim raporu vermeyen öğrencinin ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile ilişiği kesilir.

 Tez önerisi üst üste iki kez reddedilen öğrencinin ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile ilişiği kesilir.

 Tezi hakkında düzeltme verilen bir öğrencinin, altı ay içerisinde düzelttiği tezi ikinci savunmada reddedilirse

öğrencinin ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile ilişiği kesilir.



 Öğrenci ders aşamasında bir seminer vermek zorundadır.

 Seminer dersi, 6 AKTS kredilik olup, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Seminerden başarısız

olunması halinde tekrarlanır. Seminer metni dönem sonunda ilgili EABD/EASD Başkanlığı

aracılığı ile enstitüye gönderilir. Seminer çalışmasının bir kopyası, danışman tarafından

başarılı/başarısız olarak belirlenen değerlendirme sonucu ile birlikte enstitüye teslim edilmek

üzere ilgili anabilim dalına sunulur.

 Doktora yeterlik sınavı; ders ve seminerini başarıyla tamamlayan, yüksek lisans derecesi olan

doktora öğrencileri en geç beşinci yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler en geç

yedinci yarıyıl içinde doktora yeterlik sınavına alınır.



 Zorunlu derslerden ve seminerden başarılı olan, zorunlu kredilerini tamamlayan öğrenci yeterlilik sınavına

girer. Yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Doktora yeterlik komitesi, sınav jürisinin önerilerini,

öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek, öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna

salt çoğunlukla karar verir.

 Doktora programı; dersler, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez raporları ve tez çalışmasından oluşur. Doktora

programındaki yüksek lisans derecesi olan öğrencilerin yeterlik aşamasına geçebilmesi için, uzmanlık alan dersi

hariç en az “48” AKTS kredilik EABD Başkanlığının öngördüğü zorunlu ve seçimlik dersten başarılı olmak zorundadır.

Doktora programına lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenciler, yeterlik aşamasına geçebilmeleri için, en az

42 ulusal kredilik 14 ders almaları gerekmektedir. Bu öğrenciler. uzmanlık alan dersi hariç, EABD

Başkanlığının öngördüğü zorunlu ve seçimlik derslerden en az 90 AKTS kredilik derslerden başarılı olmak

zorundadır.



 Doktora yeterlik komitesi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa

bile, toplam kredi miktarının 1/3’ünü geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir.

 Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılda, lisans derecesi ile kabul

edilmiş öğrenci ise en geç yedinci yarıyılda yeterlik sınavına girer.

 Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci başarısız olduğu bölüm/bölümlerden bir sonraki yarıyılda tekrar

sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile ilişiği

kesilir.



 Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi

ve enstitü yönetim kurulu onayı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur.

 Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka enstitü

anabilim/anasanat dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının atanması

durumunda ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir.

 Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının

önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.



Tez önerisi kabul esasları şunlardır:

a) Yeterlik sınavını başaran öğrenci en geç altı ay içerisinde yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını

kapsayan tez önerisini, sözlü savunmadan en az on beş gün önce tez izleme komitesi üyelerine verir. Tez önerisi

komite önünde sözlü olarak savunulur. Tez izleme komitesi tez önerisinin kabul veya reddine salt çoğunlukla karar

verir. Bu karar, Anabilim/Anasanat dalı başkanlığınca savunmayı izleyen üç gün içinde enstitüye bir tutanakla bildirilir.

b) Tez önerisi reddedilen öğrenciler, yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sahiptirler. Bu durumda yeni bir

tez izleme komitesi oluşturulabilir. Programa aynı danışman ile devam etmek isteyen bir öğrenci tez önerisi

savunmasını izleyen üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren bir öğrenci ise altı ay içinde tez önerisi

savunmasına tekrar alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin ilgili enstitü yönetim kurulu kararı

ile ilişiği kesilir.



 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, toplantı tarihinden en az bir ay

önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve

birsonraki 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 enstitü ile ilişiği kesilir.

 Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen sürede girmeyen öğrenci

başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir.



 Doktora programı öğrencileri en az 3 tane Tez izleme raporu sunmalıdır.

 Doktora programı öğrencileri; tez teslim tarihinden önce, sadece kendisi ve tez danışmanının yazar olarak yer

aldığı, tez çalışmasından üretilmiş bir makaleyi yurt içi/dışı hakemli bir dergide yayınlamış veya yayına kabul

ettirmiş olmalıdır. Öğrencinin kendisinin veya tez danışmanı ile birlikte başka isimlerin de yazar olarak yer aldığı

SCI, SCI-Expanded, SSCI veya AHCI kapsamındaki dergilerde ilgili alanda olmak kaydıyla yayınlamış veya

yayına kabul edilmiş bir makalesi de bu şartı sağlar. Ayrıca ilgili yayında Danışman ve Öğrencinin adres

kısmında Bingöl Üniversitesinin adının geçmesi şartı aranır.

 Yayınlanmış/yayına kabul edilmiş makale, danışmanın ön yazısı ve doktora tezi ile birlikte enstitüye

teslim edilir.



 Doktora tez jürisi, danışman ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile

atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi Üniversite dışından olmak

üzere danışman dahil beş öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer

alabilir.

 Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak

öğrenciyi tez savunmasına alır. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunumu ve bunu izleyen soru-cevap

bölümünden oluşur. Tez savunma toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan

dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

 Tez savunma sınavı en az 60 dakika, en çok 120 dakika süreli, tez çalışmasının sunulması ile soru-cevap bölümünden

oluşur. Tez çalışmasının sunulması dinleyicilere açık olarak yapılır. Jüri üyeleri tarafından öğrenciye tezi ile ilgili veya

gerekirse tez dışından sorular sorulabilir.



 Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya

düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı

başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi başarısız bulunarak

reddedilen öğrencinin enstitü 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 enstitü ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı olamayanlar için

talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

 Tez savunma sınavı tarihi ve yeri, danışman tarafından belirlenerek ilan edilmek üzere sınav tarihinden en az

yedi gün önce yazılı olarak enstitüye bildirilir. Sınav, ilan edilen tarihte dinleyiciye açık olarak yapılır.

 Tez konusu EYK kararı ile değiştirilen öğrenci, tekrar tez önerisi vermek zorundadır. İlgili öğrenci öğrenim süreci

içinde EYK karar tarihini takip eden en az altı ay içinde tezini teslim edemez.



 Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla doktora tezinin ciltlenmiş en

az 10 kopyasını ve elektronik ortamda kaydedilmiş iki kopyasını tez sınavına giriş tarihinden

itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci

doktora diploması almaya hak kazanır. Enstitü yönetim kurulu başvuru üzerine teslim süresini en

fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar

diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde enstitü ile

ilişiği kesilir.

 Mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının ilgili Enstitüye teslim

edildiği tarihtir.



(1) Yüksek lisans ve doktora tezlerinin ilk kez veya tez jürisi tarafından verilen ek süre sonunda jüri önünde savunulabilmesi için;

a) İntihal yazılım programı kullanılarak benzerlik indeksini gösteren raporun ilgili enstitü tarafından alınması,

b) Tezdeki benzerlik oranının en fazla %30 olması,

c) İlgili enstitü tarafından onaylanmış intihal raporunun tezle birlikte ilgili jüri üyelerine dağıtılması gerekir.

(2) İlk defa enstitülere teslim edilen tezlerin intihal taraması yapıldıktan sonra, benzerlik oranı yüksek çıkan tezler yeniden gözden

geçirilir. Bununla beraber tezin savunulmasından sonra varsa jürinin istediği düzeltmelerin de yapılmasından sonra enstitüler

tarafından tezin son şeklinin intihal raporu alınır. Gerekirse yeniden düzeltme istenebilir.

(3) Son düzeltmeden sonra, ilgili enstitü tarafından tezin intihal benzerlik oranının ne olduğuna dair, öğrenci ve tez

danışmanı tarafından imzalanmış bir taahhütname alınır.

İntihal taraması için tezin son hali : fbe@bingol.edu.tr adresine gönderilir.



Her öğrenciye enstitü tarafından kurum uzantılı bir mail adresi açılacaktır ve bilgilendirmeler bu mail

adresi üzerinden yapılacaktır.

Öğrenci mail adresi:

Öğrenci numarası@bingol.edu.tr

Şifre: Tc nin ilk beş rakamı

mailto:numarası@bingol.edu.tr


Öğrenci İşleri : Mücahide GÜNGÖR OFLAZ ( 426 216 00 12/ Dahili : 5161 )

Tez İşleri : Orhan SAYDAN ( 0 426 216 00 12/ Dahili : 5056 )

Faks:  0 426 216 00 34

E-Posta: fbe@bingol.edu.tr ve fbe.bingoluniv@gmail.com

mailto:fbe@bingol.edu.tr
mailto:fbe.bingoluniv@gmail.com



