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T.C. 

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ 

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN 
 

2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında Üniversitemize bağlı Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne aşağıdaki tabloda belirtilen 

programlara öğrenci alımı yapılacaktır. 

 

PROGRAMIN ADI KONTENJAN YATAY GEÇİŞ ALES PUAN TÜRÜ 

İşletme Tezsiz Yüksek Lisans Programı (*) 40 --- --- 

Muhasebe ve Finansman Tezsiz Yüksek Lisans Programı (*) 30 --- --- 

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı 10 2 (**) EA 

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı 50 --- --- 

(*) Programa kayıt yaptıran öğrenci sayısı 10 (on) kişi olmaması halinde, Enstitü Yönetim Kurulu bu programın açılmamasına karar verebilir. Bu 

programlara kayıt yaptıran adayların talep etmeleri ve diğer tezsiz programların kontenjanları boş kalması halinde Enstitü Yönetim Kurulu Kararı 

ile geçiş yapmaları sağlanabilir ya da ücretleri iade edilir. 

(**) Belirtilen yatay geçiş kontenjanı için Enstitümüz Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans Programına kayıtlı 

öğrencilerimiz öngörülen normal süreyi aşmamak kaydıyla başvurabilirler. 

 

 BAŞVURU KOŞULLARI 

 

A- Tezli Yüksek Lisans Programına Başvurabilmek İçin; 
1. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Tezli Y. Lisans: Üniversitelerin veya YÖK tarafından denkliği kabul edilen herhangi bir programdan 

lisans mezunu olmak. 

2. Son 5 (beş) yıl içinde yapılmış olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı’na (ALES) girmiş ve bu sınavdan Eşit Ağırlık puan 

türünden en az 55 puan almış olmak. 

3. Lisans mezuniyet not ortalamasının 100 tam puan üzerinden yüzlük sistemde en az 50.00 veya dörtlük sistemde en az 2.00 ve eşdeğer 

olması gerekmektedir. 

B- Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına Başvurabilmek İçin; 
1. Üniversitelerin veya YÖK tarafından denkliği kabul edilen herhangi bir lisans programından mezun olmak. 

2. Lisans mezuniyet not ortalamasının 100 tam puan üzerinden yüzlük sistemde en az 50.00 veya dörtlük sistemde en az 2.00 ve eşdeğer 

olması gerekmektedir. 

C- Yatay Geçiş Başvuru Koşulları ve Gerekli Belgeler; 
 

Yatay geçiş kontenjanları için Enstitümüze aşağıda istenen belgelerle, şahsen (ya da noter onaylı vekili ile) veya Posta yolu ile yapılan 

başvurular kabul edilecektir. (Posta yolu ile yapılan başvurularda belgelerde eksiklik olması durumunda sorumluluk adaya aittir.) 

 

1. Başvuru dilekçesi, 

2. Bağlı bulunduğu programda en az 1 (bir) yarıyıl okuduğunu ve almış olduğu derslerin tamamından başarılı olduğunu gösterir bir belge 

(Tezsiz Y. Lisans Programından Tezli Y. Lisans Programına yapılan yatay geçiş başvurularında Proje dersinden başarılı olma şartı 

aranmaz), 

3. Okuduğu yarıyılları ve disiplin durumunu gösteren belge, 

4. Not ortalaması Yüksek Lisans için 4,00 üzerinden en az 2,50; yada 100’lük sistemde Yükseköğretim Kurulunun belirlediği eşdeğerlik 

tablosundaki bu notlara karşılık gelen not, 

5. ALES belgesi, (son 5 (beş) yıl içinde yapılmış olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Sınavı’na (ALES) girmiş ve istenilen puan 

türünden en az 55 puan almış olmak.) 

6. 2 Adet vesikalık fotoğraf, 

7. T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı fotokopisi, 

8. Öğrenci Belgesi. 

 

D- Özel Öğrenci Olarak Başvurabilmek İçin; 
Üniversitelerin lisansüstü programlarında kayıtlı olan öğrenciler aşağıda belirtilen belgelerle, ilanda belirtilen tarih aralığında Enstitümüze 

özel öğrenci statüsünde başvuru yapabilir. 

 Enstitü Başvuru Formu, 

 Yüksek Lisans veya Doktora yaptığına dair öğrenci belgesi (Son bir ay içinde alınmış olacak), 

 Yüksek Lisans not döküm belgesi, 

 Kimlik fotokopisi, 

 Vesikalık fotoğraf (1 adet) 

Açıklama: Başvurusu uygun bulunan adaylar sadece 2020-2021 bahar dönemi için özel öğrenci hakkı elde edecektir. 
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DEĞERLENDİRME 
1. 

Tezli yüksek lisans programı başvuranları; ALES standart puanının %50’si, lisans mezuniyet not ortalamasının %20’si, YDS ya da 

eşdeğer sınav puanının %10’u (yabancı dil sınavına girmeyen veya müracaat sırasında sınav sonuç belgesini ibraz etmeyen adayların 

yabancı dil puanı sıfır kabul edilecektir), mülakat/bilim sınavı sonucunun %20’si esas alınacaktır. Giriş sınavı başarı puanının eşit olması 

halinde mezuniyet yılı yeni olan adaya öncelik tanınır. 

*COVİD-19 Pandemisi nedeniyle tezli yüksek lisans programına başvuru yapan adayların mülakat/bilim sınavı puanları herhangi 

bir sınava girmeksizin 100 puan verilmiş olarak kabul edilecektir. 

2. 
Tezsiz yüksek lisans programı başvuranları; Lisans diploma notları esas alınarak sıralama yapılır. Lisans diploma notu 50 veya daha 

fazla olan adaylar puan sırasına göre sıralanarak, kontenjan dâhilinde asıl liste ile yedek liste ilan edilir. Giriş sınavı başarı puanının eşit 

olması halinde mezuniyet yılı yeni olan adaya öncelik tanınır. 

3. Yatay geçiş başvuruları; Tezsiz yüksek lisans programından tezli yüksek lisans programına yatay geçiş yapmak isteyen adayların  

geçişinin uygun olup olmayacağına ilişkin değerlendirme jürisi tarafından bir rapor tutularak enstitüye bildirilmesi üzerine enstitü yönetim 

kurulunca karara bağlanır.  Tezsiz  yüksek  lisans programından, Tezli  Yüksek  Lisans  Programına öğrenci  kabulünde,  ALES sınav 

puanının  %50’si ve adayın öğrenim gördüğü tezsiz programdaki not ortalamasının %50’si dikkate alınarak kontenjan dahilinde başarı 

değerlendirme notuna göre sıralama yapılır. 

 

 ONLİNE BAŞVURULAR HAKKINDA AÇIKLAMALAR 
 T.C. Uyruklu Adaylar müracaatlarını Enstitümüzün https://obs.osmaniye.edu.tr/oibs/ogrsis/basvuru_login.aspx adresine ONLINE 

olarak yapacaklardır. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 

 Enstitümüz programlarına yapılacak olan online başvurularda sisteme yüklenecek olan Transkript, Diploma ve Yabancı Dil Puanı gibi 

belgelerin eksiksiz olarak pdf formatında; vesikalık olarak çekilmiş fotoğrafların ise jpg formatında yüklenmesi zorunludur. 

Başvuruların mutlaka öğrenci tarafından onaylanması gerekmektedir. Yapılan başvurular Enstitü tarafından görevli personellerce 

incelenecektir. Adayların eksik ya da hatalı yaptığı başvurular için süresi geçmeden sisteme tekrar giriş yaparak istenilen şekilde 

düzeltmeleri gerekmektedir. Başvuru süresi bitiminde hatalı yapılan tüm başvurular geçersiz sayılacaktır. Hatasız yapılan başvurular 

için başvuru ekranında Değerlendirmeye Alındı şeklinde yazacaktır. 

 Yüzlük sistem dışında düzenlenmiş olan not çizelgesi dönüşümü Yükseköğretim Kurumu tarafından 09.10.2008 tarihinde yayınlanan 

dönüşüm tablosu esas alınarak yapılacaktır. 

 

 

BAŞVURU ŞEKLİ, TARİH VE SAAT BİLGİLERİ 
 

Başvuru Tarihleri (Tezli, Tezsiz Y.Lisans) 

18-22 OCAK 2021 (T.C. uyruklu adaylar online başvuru 

yapacaktır.) 
https://obs.osmaniye.edu.tr/oibs/ogrsis/basvuru_login.aspx 

Yazılı ve/veya Mülakat Sınav Tarihi (Tezli Y. Lisans 

Programları) 

Mülakat ve/veya bilim sınavı yapılmayacak olup; tüm 

adayların puanı 100 üzerinden değerlendirilecektir.  

Kazananların İlanı 29 OCAK 2021 Saat: 17:00’de 

Kesin Kayıt Tarihi ve Yeri (Tezli, Tezsiz Y.Lisans) 
01-02-03 ŞUBAT 2021 Sosyal Bilimler Enstitüsü 

Müdürlüğüne yapılacaktır. (Enstitüler Binası Kat:3) 

Yedek Kayıt Tarihi 04-05 ŞUBAT 2021 

Yatay Geçiş Başvuru Tarihi ve Yeri 
18-22 OCAK 2021 Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğüne 
yapılacaktır. (Enstitüler Binası Kat:3) 

Yatay Geçiş Kesin Kayıt Tarihi ve Yeri 01-05 ŞUBAT 2021Sosyal Bilimler Enstitüsü 

Özel Öğrenci Başvuru Tarihi ve Yeri 
08-09-10 ŞUBAT 2021Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğüne 

yapılacaktır. (Enstitüler Binası Kat:3) 

Özel Öğrenci Kesin Kayıt Tarihi ve Yeri 11-12 ŞUBAT 2021 Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü 

DERS KAYIT TARİHİ 08-12 ŞUBAT 2021 

DERS EKLEME- ÇIKARMA VE DANIŞMAN ONAY 15-19 ŞUBAT 2021 

GÜZ YARIYILI EĞİTİMİ 15 ŞUBAT 2021– 28 MAYIS 2021 

Not: Yapılacak olan tüm ilan ve duyuruları http://sbe.osmaniye.edu.tr/ adresinden takip ediniz. Kesin kayıt hakkı kazananların getirecekleri 

evraklar ve dönemlik harç ücret miktarları hakkında duyuru yapılacaktır. 

Covid-19 Pandemisi dolayısıyla yayınlanan ilanda yapılacak olan değişiklikler yine http://sbe.osmaniye.edu.tr/ web adresimizden ayrıca 

duyurulacaktır. 
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