
                                                                           T.C. 

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ 

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 

2021-2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI “BAHAR” YARIYILI KONTENJANLARI VE 

BAŞVURU KOŞULLARI 
  

 

Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı için aşağıda belirtilen programlara öğrenci 

alacaktır. Kontenjanlar, başvuru koşulları ve diğer konulara ilişkin açıklamalar aşağıda yer almaktadır. 

 

BAŞVURU SÜRECİ 
 

  Başvurular Sosyal Bilimleri Enstitüsü web sayfasından online olarak yapılacaktır. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul  

edilmeyecektir.  

*Sınav saatleri ve yapılış şekli özel başvuru koşulları ve kontenjanlar tablosunda belirtilmiştir. 

● Aynı anda iki lisansüstü programa (tezsiz yüksek lisans hariç, tezli yl/doktora) kayıt yaptırılamaz, devam edilemez.  

 

BAŞVURU KOŞULLARI 

 

1) TEZLİ YÜKSEK LİSANS 
●  Başvuru yapılacak olan programa ait özel başvuru koşullarını sağlıyor olmak.  

● Son beş yıl içinde yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı (ALES)’ndan 55,00 puan almış olmak 

● Lisans mezuniyet not ortalamasının 100 tam puan üzerinden yüzlük sistemde en az 50,00 veya dörtlük sistemde en az 2,00 olması    

   gerekmektedir. (Yüzlük sistem dışında düzenlenmiş olan not çizelgesi dönüşümü Yükseköğretim Kurulu tarafından 09.10.2008    

   tarihinde yayımlanan Dönüşüm Tablosu (https://oyp.yok.gov.tr/Documents/Anasayfa/4lukSistem.pdf ) esas alınarak yapılacaktır.) 

 

2) DOKTORA 
● Başvuru yapılacak olan programa ait özel başvuru koşullarını sağlıyor olmak.   

● Son beş yıl içinde yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı (ALES)’ndan en az 55,00 puan almış olmak. 

● Son beş yıl içinde YDS’den en az 55,00 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen diğer sınavlardan bu puana eşdeğer bir puan 

almış olmak. 

● Yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının 100 tam puan üzerinden yüzlük sistemde en az 70.00 veya dörtlük sistemde en az 2,00 ve eşdeğer olması 

gerekmektedir. 

 

3) TEZSİZ YÜKSEK LİSANS 
●  Başvuru yapılacak olan programa ait özel başvuru koşullarını sağlıyor olmak.  

● Lisans mezuniyet not ortalamasının 100 tam puan üzerinden yüzlük sistemde en az 50,00 veya dörtlük sistemde en az 2,00 olması 

gerekmektedir. (Yüzlük sistem dışında düzenlenmiş olan not çizelgesi dönüşümü Yükseköğretim Kurulu tarafından 09.10.2008 tarihinde 

yayımlanan Dönüşüm Tablosu esas alınarak yapılacaktır.) 

● Tezsiz Yüksek Lisans Programı için dönem ücreti 3000 TL olup, programın 1 yılda tamamlanması halinde ödenecek olan toplam ücret 

6000 TL’dir. 

 

4) YATAY GEÇİŞ  
● Başvurular ilgili Anabilim Dalı Başkanlıklarına (17-28 Ocak 2022 tarihlerinde)  şahsen yapılacaktır. 

Başvuru Sırasında İstenen belgeler; 

1- Fotoğraf (Güncel vesikalık). 

2- Askerlik durum belgesi (Erkek adaylar için). 

3- Lisans / Yüksek lisans diploması.  

4- Lisans / Yüksek lisans not durum belgesi (Transkript).  

5- Öğrenci Belgesi. 

6- ALES belgesi. 

7- Disiplin cezası almadığına dair belge. 

8-Adli Sicil Belgesi (son 6 ay içerisinde e-devletten alınan karekodlu). 

 

 

Başvuru Tarihi 17-28 Ocak 2022   (28 Ocak 2022 Saat: 17:00 ‘a kadar) 

Ön Değerlendirme İlan Tarihi 31 Ocak 2022 

Yazılı ve/veya Mülakat Sınav Tarihi 

(Doktora ve Tezli Yüksek Lisans İçin) 
02 Şubat 2022* 

Kazananların İlanı  04 Şubat 2022  

Kesin Kayıt Tarihi 07-09 Şubat 2022 

Yedek Kayıt Tarihi 10-11 Şubat 2022 

Ders Kayıt Tarihi 21-25 Şubat 2022 

Ders Ekleme-Çıkarma ve Danışman Onayı  28 Şubat-04 Mart 2022 

Bahar Yarıyılı Eğitimi 28 Şubat-10 Haziran 2022 

https://oyp.yok.gov.tr/Documents/Anasayfa/4lukSistem.pdf


 

ÖZEL BAŞVURU KOŞULLARI ve KONTENJANLAR 
 

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS KONTENJANLARI 

Anabilim Dalı Kontenjan Aranan Şartlar 

İşletme  30 
Üniversitelerin veya YÖK tarafından denkliği kabul edilen herhangi bir 

lisans programından mezun olmak. 

Yönetim ve Organizasyon 20 
Üniversitelerin veya YÖK tarafından denkliği kabul edilen herhangi bir 

lisans programından mezun olmak. 

Muhasebe ve Finansman 30 
Üniversitelerin veya YÖK tarafından denkliği kabul edilen herhangi bir 

lisans programından mezun olmak. 

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 30 
Üniversitelerin veya YÖK tarafından denkliği kabul edilen herhangi bir 

lisans programından mezun olmak. 

 
TEZLİ YÜKSEK LİSANS KONTENJANLARI 

Anabilim Dalı 

Kontenjan 

Aranan Şartlar 

ALES 

Puan 

Türü 

Sınav Tarihi/ 

Şekli 
Alan 

içi 

Alan 

Dışı 

Yönetim ve 

Organizasyon 
2 2 

Alan İçi: Üniversitelerin ilgili fakültelerinin İşletme 

Bölümü lisans mezunu olmak. 

Alan Dışı: Üniversitelerin ilgili fakültelerinin ya da 

yüksekokullarının İşletme Bölümü dışındaki 

bölümlerin birinden lisans mezunu olmak. 

EA 

Tarih: 02.02.2022 

Saat: 10:00 

(Yüz yüze) 

 

Siyaset Bilimi ve 

Kamu Yönetimi  

7 

 

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Kamu Yönetimi, 

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Sosyoloji, 

Uluslararası İlişkiler, Hukuk, Tarih lisans 

bölümlerinin birinden mezun olmak. 

EA 

Tarih: 02.02.2022 

Saat: 10:00 

(Yüz yüze) 

 

 

DOKTORA KONTENJANLARI 

YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI 

Anabilim Dalı Kontenjan Aranan Şartlar 

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Tezli YL* 3 

-Son beş yıl içinde yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim 

Sınavı (ALES)’ndan en az 55,00 puan almış olmak. 

-Yatay geçiş için öğrencinin, programın kabul şartlarını taşıması ve 

geldiği programda devam ettiği derslerin tamamını başarmış ve bu 

derslerden başarı notu ortalamasının yüksek lisans için 4,00 

üzerinden en az 2,50 ya da yüzlük not sisteminde YÖK’ün belirlediği 

eşdeğerlik tablosundaki karşılığı olması gerekir. 

-Tezsiz yüksek lisansta öngörülen süreyi aşmamış olmak. 

Türk Dili ve Edebiyatı Tezli YL 2 

- Son beş yıl içinde yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim 

Sınavı (ALES)’ndan en az 55,00 puan almış olmak. 

- Yatay geçiş için öğrencinin, programın kabul şartlarını taşıması ve 

geldiği programda en az 1 (bir) yarıyıl okuduğunu ve almış olduğu 

derslerin tamamından başarılı olduğunu gösterir bir belge sunması gerekir. 

- Not ortalamasının yüksek lisans için 4,00 üzerinden en az 2,50 ya da 

yüzlük not sisteminde YÖK’ün belirlediği eşdeğerlik tablosundaki 

karşılığı olması gerekir. 

Türk Dili ve Edebiyatı Doktora  2 

- Son beş yıl içinde yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim 

Sınavı (ALES)’ndan en az 55,00 puan almış olmak. 

- Yatay geçiş için öğrencinin, programın kabul şartlarını taşıması ve 

geldiği programda en az 1 (bir) yarıyıl okuduğunu ve almış olduğu 

derslerin tamamından başarılı olduğunu gösterir bir belge sunması gerekir. 

- Not ortalamasının yüksek lisans için 4,00 üzerinden en az 3,00 ya 

da yüzlük not sisteminde YÖK’ün belirlediği eşdeğerlik 

tablosundaki karşılığı olması gerekir. 

(*) 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. 

Anabilim Dalı 

Kontenjan 

Aranan Şartlar 

ALES 

Puan 

Türü 

Sınav 

Tarihi/Şekli 
Alan 

İçi 

Alan 

Dışı 

Siyaset Bilimi ve 

Kamu Yönetimi 
2 --- 

Üniversitelerin Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi veya 

Kamu Yönetimi Anabilim Dalında Tezli Yüksek Lisans 

mezunu olmak. 

EA 

Tarih: 02.02.2022 

Saat: 10:00 

(Yüz yüze) 



 

ÖN DEĞERLENDİRME: 

 

» Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programına başvuran adaylardan yazılı sınava alınacak 

aday sayısı; ilan edilen kontenjanın 4 (dört) katı, ile sınırlıdır. Yazılı sınava ve mülakata çağrılacak adayların sıralaması 

ALES Puanının %50’si, Lisans mezuniyet notunun %40’ı ve Yabancı Dil Puanının %10’unun toplamı alınarak 

hesaplanacaktır. Yabancı dil belgesi bulunmayan adayların yabancı dil puanı sıfır kabul edilerek hesaplama yapılır. 

 

DEĞERLENDİRME: 

 

» Tezli Yüksek Lisans Programları İçin Değerlendirme;  

Adayların değerlendirilmesi yapılırken ALES puanının %50’si, lisans mezuniyet not ortalamasının %20’si, YDS ya da 

eşdeğer yabancı dil puanının %10’u (yabancı dil puanı olmayan veya müracaat sırasında sınav sonuç belgesini ibraz 

etmeyen adayların yabancı dil puanı sıfır kabul edilecektir), bilim sınavı sonucunun %20’si esas alınacaktır. Yüksek 

lisans giriş sınavı başarı puanı 55,00 veya daha fazla olan adaylar puanlarına göre sıralanacak, kontenjan dahilinde asıl 

liste ile birlikte yedek liste ilan edilecektir. Giriş sınavı başarı puanlarının eşit olması halinde sırasıyla ALES, lisans 

mezuniyet ve yabancı dil puanı yüksek olan adaya öncelik tanınacaktır.  

Mülakat/Bilim sınavına girmeyen aday başarısız sayılacaktır. 

» Doktora Programları İçin Değerlendirme;  

Adayların değerlendirilmesi yapılırken ALES puanının %50’si, yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının %15’i, YDS 

ya da eşdeğer yabancı dil puanının %15’i ve bilim sınavı sonucunun %20’si esas alınacaktır. Doktora giriş sınavı başarı 

puanı 65,00 veya daha fazla olan adaylar puanlarına göre sıralanacak, kontenjan dahilinde asıl liste ile birlikte yedek 

liste ilan edilecektir. Giriş sınavı başarı puanlarının eşit olması halinde sırasıyla ALES, yüksek lisans mezuniyet ve 

yabancı dil puanı yüksek olan adaya öncelik tanınacaktır.  

Mülakat/Bilim Sınavına girmeyen aday başarısız sayılacaktır. 

» Tezsiz Yüksek Lisans Programları İçin Değerlendirme;  

Adayların değerlendirilmesi yapılırken lisans mezuniyet not ortalaması esas alınacaktır. Mezuniyet notu 50 ve üzeri 

olan adaylar not ortalamasına göre sıralanarak, kontenjan dâhilinde asıl ve yedek liste ilan edilir. Mezuniyet notlarının 

eşit olması durumunda mezuniyet yılı yeni olan adaya öncelik tanınır. 

 

 

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

kazananların getirecekleri evraklar hakkında duyuru yapılacaktır.  

-Covid-19 Pandemisi dolayısıyla yayımlanan ilanda yapılacak olan değişiklikler hakkında Sosyal Bilimler Enstitüsü 

Enstitü Yönetim Kurulu yetkili olup, http://sbe.osmaniye.edu.tr/ web adresimizden ayrıca duyurulacaktır.  

-Sınava maske ile katılmak zorunludur. 

 

 

 

http://sbe.osmaniye.edu.tr/
http://sbe.osmaniye.edu.tr/

