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YÖNETMELİK
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinden:
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE
ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 6/8/2017 tarihli ve 30146 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi
Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Enstitü kurulu, anabilim/anasanat/bilim dallarındaki öğretim üyesi sayısı ve mevcut imkânları dikkate
alarak kontenjanlarla ilgili karar verir. Enstitü, öğrencinin kabul edeceği yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik
programlarının/bilim dallarının adlarını her programa alan içinden ve dışından kabul edilecek öğrenci sayısını, varsa
öğrencilerde aranacak nitelikleri ve son başvuru tarihini ilan eder. Söz konusu ilan, her yarıyıl başında öğrenci almak
üzere verilebilir. Bu ilanda yabancı uyruklu öğrenciler ve yurt dışında yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için
de kontenjanlar ayrıca belirtilebilir. Adaylar, hangi anabilim/anasanat/bilim dalında eğitim görmek istediklerini ilanda
belirtilen başvuru süresi içinde enstitüye başvurarak bildirir ve en fazla iki anabilim/anasanat/bilim dalına başvurabilir.
Aday öğrencilerin kayıt işlemleri enstitü tarafından düzenlenir ve yürütülür.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
“d) Yabancı dil belgesi bulunmayan adayların yabancı dil puanı sıfır (0) kabul edilerek hesaplama yapılır.
Yüksek lisans programına başvuran adayların değerlendirilmesinde adayın lisans not ortalaması ve yabancı dil puanı
YÖK eşdeğerlik tablosuna göre 100 üzerinden karşılığına dönüştürülür ve 100 üzerinden bir bilim sınavı ve/veya
mülakat yapılır. Bilim/mülakat sınavına girmeyen aday değerlendirme dışı bırakılır. Bilim/mülakat sınavının mazeret
sınavı yapılmaz. Bilim sınavı ve mülakatın beraber yapılması halinde iki sınavın katkısı eşit olarak değerlendirilir.”
“(2) Dereceye giren öğrenci kabulüne ilişkin esaslar şunlardır:
a) Tezli yüksek lisans programları için dereceye giren öğrenci kontenjanı anabilim/anasanat dalı kurulları
tarafından belirlenir ve her yarıyıl için bir öğrenci ile sınırlıdır. Başvurular, başvuru takviminde belirlenen süre içinde
“Dereceye Giren Öğrenci Başvuru Formu” ile alınır.
b) Öğrenim gördükleri lisans programını birinci, ikinci veya üçüncülük derecesiyle bitiren Osmaniye Korkut
Ata Üniversitesi mezunları lisans eğitimlerinin devamı niteliğindeki programın istediği minimum şartları sağlamaları
halinde kontenjan dışı kabul edilir.
c) Dereceye giren öğrenci kabulü ve başarı değerlendirmesi; ALES puanının %50’si, mezuniyet notunun
%50’si dikkate alınarak belirlenir.
(3) İş deneyimli öğrenci kabulüne ilişkin esaslar şunlardır:
a) Enstitülerin tezli yüksek lisans programlarına, üniversite-sanayi-toplum işbirliğini artırmak üzere kamu
veya özel sektörde çalışmakta olan adaylar, programın minimum şartlarını sağlamaları kaydı ile anabilim/anasanat dalı
başkanlıklarının ilgili kurul kararı ve EYK onayı ile kontenjan dışı kabul edilebilir. İş deneyimli öğrenci başvuruları
başvuru takviminde belirlenen süre içinde alınır.
b) İş deneyimli öğrenci kontenjanları tezli yüksek lisans programları için anabilim/anasanat dalı kurul kararı
ile belirlenir.
c) Adayların alanında lisans mezuniyetinden sonra en az iki yıllık iş tecrübesine sahip olması gerekir.
ç) Kayıt öncesi ilgili kurum ve anabilim/anasanat dalı başkanlıkları arasında çalışmanın yürütülmesi, kurumun
katkısına ilişkin bir çerçeve protokolün imzalanması ve bu protokolün EYK kararı ile onaylanması gerekir.
d) Adayların, programa başvuruları sırasında çalıştıkları sektörle ilgili üniversite-sanayi-toplum işbirliğine
katkı sağlayacak bir proje önerisi sunmaları gerekir.
e) İş deneyimli öğrenci kabulü ve başarı değerlendirmesi; ALES puanının %50’si, proje önerisi değerlendirme
notunun % 30’u, mülakat notunun % 20’si dikkate alınarak anabilim/anasanat dalı başkanlığının değerlendirmesi ve
EYK kararı ile gerçekleşir.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(2) Tezli yüksek lisans programı toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, uzmanlık
alan dersleri, seminer dersi ve en az iki dönemlik tez çalışmasından oluşur. Uzmanlık alan dersi, seminer dersi ve tez
çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programı bir eğitim-öğretim
dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla seminer dersi dahil en az sekiz ders ve tez çalışması olmak üzere toplam
en az 120 AKTS’den oluşur. Danışmanının uygun görmesi halinde öğrenci, 12 AKTS’den fazla olmamak koşulu ile
ilave ders alabilir.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.
“b) Öğrencinin talebi, danışmanın görüşü, anabilim/anasanat dalı kurulunun gerekçeli önerisi ve enstitü
yönetim kurulu kararı ile danışman değişikliği yapılabilir. Benzer şekilde danışmanın gerekçeli talebi,
anabilim/anasanat dalı kurulunun gerekçeli önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile öğrencinin danışmanı
değiştirilebilir. Öğrenci danışmanının üç aydan daha uzun süre ile yurt dışında görevlendirilmesi, hastalık, askerlik
görevi, kurum dışı atama ve benzeri zorunlu durumlarda anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi
üzerine EYK'nın uygun gördüğü hallerde danışman değişikliği yapılır. Danışman değişikliği EYK kararı ile kesinleşir.
Danışman değişikliğinde öğretim üyelerinin danışmanlık yükü dikkate alınır.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(3) Öğrencinin talebi, danışmanın görüşü, anabilim/anasanat dalı kurulunun gerekçeli önerisi ve enstitü
yönetim kurulu kararı ile danışman değişikliği yapılabilir. Benzer şekilde danışmanın gerekçeli talebi,
anabilim/anasanat dalı kurulunun gerekçeli önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile öğrencinin danışmanı
değiştirilebilir. Öğrenci danışmanının üç aydan daha uzun süre ile yurtdışında görevlendirilmesi, hastalık, askerlik
görevi, kurum dışı atama ve benzeri zorunlu durumlarda anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi
üzerine EYK'nın uygun gördüğü hallerde danışman değişikliği yapılır. Danışman değişikliği EYK kararı ile kesinleşir.
Danışman değişikliğinde öğretim üyelerinin danışmanlık yükü dikkate alınır.”
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(3) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam yirmi bir krediden
ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, uzmanlık alan dersleri, seminer,
yeterlilik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS’den oluşur. Lisans derecesi ile kabul
edilmiş öğrenciler için de en az kırk iki kredilik 14 ders, seminer, yeterlilik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak
üzere toplam en az 300 AKTS’den oluşur. Uzmanlık alan dersi, seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı
veya başarısız olarak değerlendirilir. Danışmanının uygun görmesi halinde öğrenci, 12 AKTS’den fazla olmamak
koşulu ile ilave ders alabilir.”
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin dördüncü ve yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(4) Gerekli hallerde öğrencinin talebi, mevcut danışmanın görüşü ve anabilim/anasanat dalı kurulunun
gerekçeli önerisi alınarak enstitü yönetim kurulu kararı ile danışman değiştirilebilir. Benzer şekilde danışmanın
gerekçeli talebi, anabilim/anasanat dalı kurulunun gerekçeli önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile öğrencinin
danışmanı değiştirilebilir. Öğrenci danışmanının üç aydan daha uzun süre ile yurt dışında görevlendirilmesi, hastalık,
askerlik görevi, kurum dışı atama ve benzeri zorunlu durumlarda anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi
üzerine EYK'nın uygun gördüğü hallerde danışman değişikliği yapılır. Danışman değişikliği EYK kararı ile kesinleşir.
Danışman değişikliğinde öğretim üyelerinin danışmanlık yükü dikkate alınır.”
“(7) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez
danışmanı, Üniversite kadrosu içinden veya dışından en az doktora derecesine sahip kişiler arasından olabilir. Bu
durumda, öğrencinin çalışmalarını izlemeyi ve derslerini belirlemeyi birinci danışman yürütür.”
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.
“ç) Tezli ve tezsiz programlar arasında yatay geçiş talepleri, anabilim/anasanat dalı kurulu tarafından (b)
bendinde belirtilen belgeler incelenerek ve öğrencinin programa geçişinin uygun olup olmayacağına ilişkin bir rapor
tutularak enstitüye bildirilmesi üzerine enstitü yönetim kurulunca karara bağlanır. Tezsiz yüksek lisans programından
tezli yüksek lisans programına öğrenci kabulünde, ALES notunun % 50’si ve öğrenim gördüğü tezsiz programdaki not
ortalamasının % 50’si dikkate alınarak kontenjan dahilinde başarı değerlendirme notuna göre sıralama yapılır.”
“ğ) Üniversitede araştırma görevlisi kadrosuna atanıp başka bir üniversitede öğrenim gören veya enstitüde
kadrosunun bulunduğu program açık olmadığından başka bir programda öğrenim gören araştırma görevlileri,
kadrolarının bulunduğu lisansüstü programın açılması ile birlikte başvuru yapmaları durumunda anabilim dalı
başkanlığının önerisi ve EYK kararı ile başka bir şart aranmaksızın yatay geçiş hakkı kazanır.”
MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(2) Azami eğitim süreleri içinde başarılı olamayan ya da mezun olamayan öğrencilerin Üniversiteden
ilişikleri kendiliğinden kesilir.”
MADDE 10 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 11 – Bu Yönetmelik hükümlerini Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü yürütür.
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