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OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ  

MİMARLIK TASARIM VE GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 

RESİM BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç ve Kapsam 

MADDE 1– Bu Yönerge, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesindeki Mimarlık Tasarım ve Güzel 

Sanatlar Fakültesinin Resim Bölümü lisans programına “Özel Yetenek Sınavı” ile öğrenci 

alınmasına ilişkin temel ilkeleri, görevleri, usul ve esasları kapsamaktadır. 

Dayanak 

MADDE 2 –Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 14’üncü maddesine ve 

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzu’nda yer alan “Özel Yetenek Sınavı ile Seçme 

Yöntemi” ne ilişkin düzenlemeye dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

MADDE 3 - Bu Yönergede geçen; 

1) Bölüm Akademik Kurulu: “Özel Yetenek Sınavı” ile öğrenci alan resim bölümü 

kurulunu, 

2) Dekan: Fakülte Dekanını, 

3) Fakülte: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Mimarlık Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesini, 

4) İtiraz Değerlendirme Komisyonu: Adayların “Özel Yetenek Sınavı”na yönelik her 

türlü itirazını değerlendiren komisyonu, 

5) Özel Yetenek Sınavı: Özel yetenek gerektiren resim bölümüne  başvuran adaylara 

uygulanan sınavı, 

6) Rektör: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörünü, 

7) Rektörlük: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörlüğünü, 

8) Senato: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Senatosunu, 

9) Sınav Jürisi: “Özel Yetenek Sınavı”nı yapmakla görevli öğretim elemanlarından oluşan 

jüriyi, 

10) Sınav Görevlisi:"Özel Yetenek Sınavı" nda görevlendirilen akademik, idari, teknik ve diğer 

yardımcı personeli, 

11) Sınav İlanı "Özel Yetenek Sınavı" ile öğrenci alan Fakültenin hazırladığı ve Senato tarafından 

onaylanan ilan metnini, 

12) Sınav Yürütme Komisyonu: "Özel Yetenek Sınavı" ile öğrenci alan Fakültenin Yönetim 

Kurulu tarafından belirlenen komisyonu, 

13) Sınav Yürütme Komisyonu Başkanı:  Fakültenin dekan veya dekan yardımcısını, 

14) Üniversite: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesini, 

ifade eder. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

Başvuru ve Sınav Organizasyonu 

Sınav Takvimi 

MADDE 4- Özel Yetenek Sınavlarına ilişkin sınav takvimi (Öğrenci kontenjanları, başvuru 

koşulları, kayıt, sınav tarihleri ve yeri) Fakülte Kurulunun önerisi ve Üniversite Senatosunun 

onayıyla Fakültenin resmi web adresinden ilan edilir. 2022 yılı Özel Yetenek     Sınav Takvimi 

Tablo 1’de yer almaktadır. 

Tablo 1. 2022 yılı Özel Yetenek Sınavı ön kayıt ve sınav takvimi. 

 

Süreç Tarih Saat 
 

Ön kayıt başvuruları için online 

kayıt sisteminin açılması 

Online kayıt sisteminin ön kayıt 

işlemlerine kapatılması 

Ön kayıt başvuruları onaylanan 

adayların ilanı 

08 Ağustos 2022 10:00 

 

17 Ağustos 2022 17:00 

 

19 Ağustos 2022 10:00 

 
 

Sınav tarihi 
25 Ağustos 2022 09:00 

 

Sınav sonuçlarının ilanı 31 Ağustos 2022 - 
 

 

Ön Kayıt 

MADDE 5 – Resim Bölümüne ön kayıt işlemi, sınav takviminde yer alan tarihlerde fakültemiz 

ve üniversitemiz ana sayfalarında ilan edilecek olan internet adresi üzerinden çevrimiçi 

(online) olarak yapılacaktır. Başvurular son gün saat 17:00’e kadar devam edecektir. Şahsen ve 

posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 

Ön Kayıt Koşulları 

MADDE 6- 1) Ön kayıt yaptırabilmek için lise veya dengi bir ortaöğretim kurumundan (kesin 

kayıt tarihine kadar) mezun olan ve Temel Yeterlilik Testi’nden (TYT) en az 150 taban puan 

(Ortaöğretim Başarı Puanı=OBP eklenmeden) veya daha fazla puan almış olan adaylar 

başvurabilecektir. 

2) Yükseköğretim Kurumları Sınavı Kılavuzuna göre Özel Yetenek Sınavı başvurusu 

için adayların 2021 veya 2022 yılı Temel Yeterlilik Testine (TYT) girmiş olması 

gerekmektedir . 

3)  2021 yılı Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanını kullanacak adayların en az 200 

puan almış ve 2022 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) başvuru yapmış olması 

gerekmektedir. 

4) Merkezî yerleştirmeyle bir yükseköğretim programına kesin kayıt hakkı  

kazanmış adaylar da ön kayıt yaptırabilecektir. 
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5) Engelli adaylardan (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, MR (mental 

retardasyon) ile “yaygın gelişimsel bozukluklar” (otizm spektrum bozuklukları (OSB), Asperger 

sendromu, RETT sendromu, dezintegratif bozukluklar, sınıflanamayan grupta yer alan yaygın 

gelişimsel bozukluklar) hesaplanmış TYT puanı olanlar durumlarını ilgili yükseköğretim 

kurumuna “engelli sağlık kurulu raporu” ile belgelemeleri kaydıyla, öğretmenlik programları 

hariç olmak üzere özel yetenek sınavlarına kabul edilir. Bu adayların puanları, sınavın yapıldığı 

yıl dâhil 2 yıl süreyle geçerli olup 2021-YKS’de 100 ve üzeri puanı olan adaylar bu puanlarını 

2022 YKS’de özel yetenek sınavı başvurularında kullanabilecektir. Yukarıda belirtilen engeli 

olan adayların, durumlarını “engelli sağlık kurulu raporu” ile belgelemeleri kaydıyla özel 

yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara başvurmaları halinde TYT puanları değerlendirmeye 

katılmadan (Kılavuzda yer alan formül kullanılmadan) kendi aralarında yapılacak ayrı bir 

yetenek sınav sonucuna göre değerlendirilerek, yetenek sınavını kazananların kayıtları yapılır. 

Durumlarını bir Devlet veya Üniversite hastanesinden alacakları “Engelli Sağlık Kurulu 

Raporu” ile belgelemeleri kaydıyla ve bu raporu, Dekanlığın belirlediği özel yetenek sınav günü 

başlamadan, 30 dakika öncesine kadar Fakülte Öğrenci İşleri Birimine teslim etmeleri 

koşuluyla “Özel Yetenek Sınavı”na kabul edilecektir. Belgelerini teslim etmeyen öğrenciler 

sınava alınmayacak ve başvuruları geçersiz sayılacaktır. YKS 2022 yılı Kontenjan 

Kılavuzunda belirtilen sayının %10’u engelli adaylara ayrılmıştır. Sınavı kazanan engelli aday 

olmaması durumunda, engelli adaylar için ayrılmış olan kontenjan genel kontenjana eklenir. 

6) Başka bir yükseköğretim kurumunda disiplin suçu nedeniyle ilişiği kesilmiş 

olanlar ön kayıt yaptıramayacaklardır. 

7) Alan içi kabul edilecek lise alan kodları, Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla 

belirlenmiştir. (Liselerin El Sanatları, El Sanatları Teknolojileri; El Sanatları ve Çiçek Dekoratif 

El Sanatları, Grafik, Grafik Sanatlar; Grafik Tasarım, Grafik-Fotoğraf, Nakış, Resim, Resim 

Sanat, Sanat (Resim), Seramik, Seramik Sanatı, Tasarım ve Teknolojisi, Görsel İletişim Tasarımı 

ile Uygulamalı Resim alanlarından mezun olan adaylar) 

8) Adaylardan sınav ücreti alınmayacaktır. 

9) KKTC vatandaşı öğrencilerin ön kayıt işlemleri internet üzerinden 

yapılamayacağından adayların; kimlik belgesi veya süresi geçerli pasaport, sınav sonuç belgesi 

ve 1 adet vesikalık fotoğraf ile Dekanlığın belirleyeceği tarihlerde şahsen Fakülteye 

başvurmaları gerekmektedir. 

Başvuru Usulü 

MADDE 7- Adayların, Özel Yetenek Sınavlarına katılabilmek için, ilan edilen süre içerisinde ön 

kayıt işlemlerinin tamamlanmış olması zorunludur. Ön kayıt işlemleri, Fakültenin resmi internet 

sitesinde yer alan Mimarlık Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi (MTGSF) Özel Yetenek 

Sınavları Ön Kayıt Başvuru Sistemi üzerinden yapılır. Engelli adaylar bizzat ya da birinci/ikinci 

derece akrabaları ile Fakülteye başvuru yapabilirler. 

Engelli adaylar ile ilgili olarak yapılacak işlemler Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 

belirlediği kriterler çerçevesinde gerçekleştirilecektir. Engelli adayların, devlet veya üniversite 

hastanelerinden almış oldukları, engel oranını gösteren raporlarını başvuru anında ibraz etmeleri 

gerekir. 
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MADDE 8 - Online Kayıt Sisteminde ön kayıt işlemlerinin kapanmasının ardından yeni başvuru 

yapılamayacağı hususu göz önünde bulundurulmalıdır. Ön kayıt başvuru tarihlerinin son günü 

yapılan ön kayıt girişleri aynı gün içerisinde Ön Kayıt Onay Birimi tarafından kontrol edilecek, 

ancak hatalı başvuruların düzeltilmesi için adaylara geri dönüş yapılmayacaktır. Ön kayıt 

işlemlerinin takibi adayın kendi sorumluluğundadır. Başvurusu onaylanan adaylara sisteme 

kayıtlı iletişim bilgileri üzerinden başvuru onayının bildirilmesinden sonra, başvuru belgeleri 

üzerinde hiçbir değişiklik yapılamayacaktır. 

Ön kayıt sürecinde adaylardan; 

1. Ad-Soyad, TC. Kimlik Numarası, nüfus kayıt bilgileri, ikametgâh adresi ve iletişim 

bilgileri ile ilgili alanları doldurmaları, 

2. Vesikalık fotoğraf, (Son altı ay içerisinde çekilmiş, yüzü açık, adayların 

kolaylıkla tanınmalarını sağlayacak şekilde ön cepheden çekilmiş, net ve uygun çözünürlükte 

dijital ortama aktarılmış olmalıdır. Adayların, cepheden olmayan ve yüzlerini kapatabilecek 

güneş gözlüğü ve benzeri ögelerle birlikte çektirdikleri fotoğraflar veya başka bir fotoğraftan 

kesme-kopyalama yapılarak elde edilmiş, karanlık ortamda çekilmiş, bulanık veya öz 

çekim/selfie fotoğraflar kesinlikle kabul edilmeyecektir. Uygun olmayan fotoğraflar içeren ön 

kayıt başvuruları reddedilecektir. Ayrıca belirtilen özelliklere uygun olmayan ya da kişinin 

kendisine ait olmayan fotoğraflar ile yapılan başvurularda, başvuru doğrudan iptal edilebileceği 

gibi, sınav günü, fotoğraftan kimlik belirlemede güçlük çekilmesi halinde adayın sınava 

alınmayabileceği ya da sınavın geçersiz sayılabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.) 

3. 2022 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Sonuç Belgesi, 

4. Lise Diploması ya da Lise Mezuniyet Belgesi, 

5. Varsa bir Devlet veya Üniversite hastanesinden alınmış ve süresi geçerli olan 

Engelli Sağlık Kurulu Raporu’nun dijital ortama aktarılmış (pdf, jpeg, png vb. formatta 

taranmış) halini sisteme yüklemeleri istenir. 

6. Ön kayıtta verilen bilgilerden herhangi birinin yanlış olması durumunda adayın 

başvurusu geçersiz kabul edilir. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi söz konusu durumda yasal 

yollara başvurma hakkını saklı tutar. 

7. Ön kayıt işlemini tamamlayan adayların başvuru sistemi üzerinden “Sınav Giriş 

Belgesi”nin 2 adet çıktısını alarak sınav günü yanlarında getirmeleri gerekmektedir. 

Sınavlara Girebilmek İçin Gerekli Belgeler 

MADDE 9 – Adayların sınav sırasında yanlarında bulundurmaları gereken belgeler şunlardır: 

a) Kimlik (T.C. Nüfus Cüzdanının, süresi geçerli olan Pasaportun ya da Sürücü 

Belgesinin aslı), 

b) Sınav Giriş Belgesi (Belgede kullanılacak fotoğraf son 6 ay içinde çekilmiş 

olmalıdır). 

c)  Engel durumu bulunan adaylar için Devlet veya Üniversite hastanelerinden 

alınmış ‘Engelli Sağlık Kurulu Raporu’ 

 

T.C. Nüfus Cüzdanı (kimlik kartı), Sürücü Belgesi veya süresi geçerli olan 

pasaportu yanında olmayan adaylar sınavlara alınmayacaktır. 
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Sınavların Yapılışı 

MADDE 10 – Mimarlık Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi 2022 Özel Yetenek Sınavı, 

Senato tarafından onaylanan tarihlerde Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Mimarlık, 

Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi’nde yapılacaktır. Tek aşamadan oluşacak sınavın, yapılışı 

ve programı aşağıdaki gibidir: 

İmgesel Sınavı; 

Resim Bölümü “Konulu Hayali Kompozisyon Çizimi” sınavının süresi 90 dakikadır. Adayların 

sınav salonundaki yerleri kayıt altına alınır. Aday sınava başlamadan önce kağıdının sol üst 

köşesine adını soyadını yazar. Aday çizimini bitirdikten sonra Sınav Salon Sorumlusuna 

kağıdını teslim eder. Kağıdını teslim ederken mühürlü sınav kağıtlarında yer alan aday kimlik 

bilgileri sınav sonunda bantla kapatılır. Aday kendisine temin edilen 35x50 ebadındaki çizim 

altlığını görevliye teslim etmek zorundadır. Jüri, sınav kağıtlarını kimlik bilgileri kapalı olarak 

inceler. 

Değerlendirme ve Sonuçların İlanı 

MADDE 11 –Resim Bölümü sınav sonuçları; Özel Yetenek Sınav Puanının (ÖYSP) 

belirlenmesi ve Yerleştirme Puanının (YP) hesaplanmasıyla elde edilir. 

1-) Özel Yetenek Sınav Puanının (ÖYSP) Belirlenmesi 

Özel Yetenek Sınavı, İmgesel “Konulu Hayali Kompozisyon Çizimi Sınavında” adayların bir 

olayı, hikayeyi ya da metni görsel olarak betimleme ve kurgulama yeteneği ölçülür. Her bir sınav 

jürisi, adayların sınav evraklarını 100 puan üzerinden değerlendirir. Adayların  nihai Özel 

Yetenek Sınav Puanı, jüri üyelerinin vermiş oldukları puanların aritmetik ortalaması alınarak 

hesaplanır. 

2-) Yerleştirme Puanının (YP) Hesaplanması 

Yerleştirmeye esas olan puanın hesaplanması için aşağıdaki üç puan belli ağırlıklarla çarpılarak 

toplamı alınacaktır. 

• ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP) 

• Ortaöğretim Başarı Puanı 

• 2022-TYT Puanı (TYT-P) 

a) Aday aynı alandan geliyorsa (30.03.2012 tarihi itibarıyla bir mesleğe yönelik program 

uygulayan ortaöğretim kurumlarından mezun olan veya belirtilen tarih ve öncesinde öğrenim 

görmekte olan öğrenciler için uygulanacaktır. İlgili ortaöğretim kurumuna 30.03.2012 tarihinden 

sonra kayıt olan adaylar için uygulanmayacaktır.) 

YP (0,55 x ÖYSP x 5) + (0,12 x OBP) + (0,45 x TYT-P)+ ( 0,06 x OBP ) 

b) Aday diğer alanlardan geliyorsa 

YP = (0,55 x ÖYSP x 5) + (0,12 x OBP) + (0,45 x TYT-P) 

2021-YKS puanları ile bir yükseköğretim programına yerleştirilen veya özel 

yetenek sınavı sonucu kayıt olan adayların ortaöğretim başarı puanlarına ilişkin 

katsayıları yarıya düşürülecektir. Adaylar YP puanlarına göre en yüksek puandan 

başlamak üzere sıraya konacak ve kontenjan sayısı kadar aday sınavı kazanmış olacaktır.
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Kesin Kayıtlar 

MADDE 12- 1) Bir bölüme asıl listeden yerleşen adaylar kazanmış olduğu bölüme ilan edilen 

süre içinde kesin kayıt yaptırmak zorundadır. Süresi içinde kesin kayıt yaptırmayan aday, kayıt 

hakkını kaybeder. 

2) Asıl listede boş kontenjan kalması halinde resim bölümünün boş kontenjanı kadar 

yedek liste oluşturulur. Bu listeler belirlenen kayıt süresi içerisinde kontenjanlar dolana kadar 

Fakültenin resmi web sayfasında ilan edilerek güncellenir. 

3) Herhangi bir bölüme asıl listeden yerleşemeyen adaylar, yedek listelerine girmeye hak 

kazanmaları halinde, kontenjanlar dâhilinde birinci yedekten başlamak üzere yedek listesindeki 

sıraya göre kayıt yaptırabilirler. Listede sırası geldiği gün kesin kayıt yaptırmayan  aday hakkını 

kaybeder. 

 
Sınav Sonuçlarının İlanı 

Tablo 2. 2022 yılı Özel Yetenek Sınavını kazanan Asıl adaylar için kesin kayıt ve yedek 

kontenjanlara başvuran adaylar için yerleştirme takvimi. 

 

Süreç Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi 
 

Asıl kazanan adaylar için kesin kayıt 
05 Eylül 2022

 
07 Eylül 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MADDE 13- Sınav sonuçları Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Mimarlık Tasarım ve Güzel 

Sanatlar Fakültesinin resmi web sayfasında ilan edilir. Ayrıca Fakülte Özel Yetenek Sınavını 

kazanan asıl ve yedek adayların listeleri Fakülte  ilan panolarında duyurulur. Listelerin ilanından 

sonra verilen tarihler arasında asıl          olarak kazanan adayların kayıtları yapılacak ve kontenjanlar 

dolana kadar ilan edilen yedek listeden kayıtlara devam edilecektir. Kesin kayıt işlemleri 

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Öğrenci İşleri   Daire Başkanlığı tarafından yapılacaktır. 

Sınav Sonucuna İtiraz 

MADDE 14- Sınav sonucuna itirazda bulunacak  adaylar, sonuçların ilanından sonraki 2 işgünü 

içinde Dekanlığa yazılı olarak başvurabilirler. Bu süreyi geçiren adayların başvuruları işleme 

alınmayacaktır. Dekanlık, Fakülte Yönetim Kurulu onayıyla itirazları değerlendirmek üzere 3 

öğretim elemanından oluşan İtiraz Değerlendirme Komisyonu oluşturur. Komisyon, 

değerlendirmesini itiraz başvurularının bitiminden sonraki 2 işgünü içinde yapar ve sonucu 

yazılı olarak Dekanlığa iletir.

 Saat: 09:00 Saat: 17:00 

1.Yedek liste ilanı ve yedek listeden 09 Eylül 2022 12 Eylül 2022 

kesin kayıt Saat: 09:00 Saat 17:00 

2.Yedek liste ilanı ve yedek listeden 14 Eylül 2022 16 Eylül 2022 

kesin kayıt Saat: 09:00 Saat: 17:00 

3.Yedek liste ilanı ve yedek listeden 19 Eylül 2022 21 Eylül 2022 

kesin kayıt Saat: 09.00 Saat : 17:00 
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Dekanlık, Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla sonuçlandırılan itiraz değerlendirme sonucunu 

adaya yazılı olarak bildirir. 

Kayıt İçin Gerekli Belgeler 

MADDE 15- Kayıt için gerekli belgeler Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire 

Başkanlığı’nın resmi web sayfasında ilan edilir. 

*Kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan adayların kayıt için gerekli belgeler ile Osmaniye 

Korkut Ata Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na bizzat başvurmaları gerekir. Posta 

yoluyla yapılan başvurular kabul edilmez. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Sınav Jürisi ile Komisyonların Görev ve Sorumlulukları 

Sınav Yürütme Komisyonu ve Sınav Jürisinin Oluşturulması 

MADDE 16- "Sınav Yürütme Komisyonu", dekan veya bir dekan yardımcısının başkanlığında 

en az 3 üyeden oluşur. 

“Özel Yetenek Sınavı”, “Sınav Yürütme Komisyonu” tarafından yürütülür. Komisyon, 

sınavın yürütülmesiyle ilgili her türlü konuda karar verme yetkisine sahip olup verdiği kararlar 

yönüyle Fakülte Yönetim Kuruluna karşı sorumludur. Yönergede bulunmayan konular hakkında 

karar alma, uygulama, değerlendirme ve denetleme de “Sınav Yürütme Komisyonu”nun 

yetkisindedir. 

Dekanlık, alanında uzman öğretim elemanları arasından altı adayı Fakülte Yönetim 

Kuruluna önerir. Fakülte Yönetim Kurulu 6 aday arasından 3 veya 5’i asıl, 1'i yedek olmak üzere 

sınav jürisini belirler. 

Dekanlığın Görevleri 

MADDE 17 –Dekanlık sınavların yürütülmesi için aşağıdaki çalışmaları yapar. 

a) Sınav Jürisini oluşturmak. 

b) Sınav Yürütme Komisyonunu oluşturmak. 

c) Sınav sonuçlarının kaydını tutmak ve kesin kayıt yaptırmaya hak kazananlara ait asıl ve 

yedek listelerin ilanı için gerekli tüm tedbirleri almak. 

 ç) Sınav güvenliğini ve düzenini sağlamak. 

d) Sınav öncesinde sınav mekânları ile ilgili tanımlamalar ve yönlendirmeleri 

hazırlamak. 

Sınavlarda Görevli Personel 

MADDE 18 –Özel Yetenek Sınavı Dekanlık tarafından yürütülür. Sınav boyunca  tüm idari ve 

akademik personel görevlidir. Özel durumlar haricinde izin kullanılamaz. 

Sınav için gerekli olan akademik ve idari personel yeterli olmaması durumunda Sınav 

Yürütme Komisyonu veya Dekanlık, üniversite ve Fakülte birimlerinden görevli  personel talep 

edebilir. 
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İtiraz Yöntemi ve Başvuru Süresi 

MADDE 19 –Aday, bu Yönergede belirtilen koşullara göre  sonuç listelerinin ilanından itibaren 

2 iş günü içinde sonuçlara itiraz edebilir. Bu süreyi geçiren adayın başvurusu işleme alınmaz. 

İtiraz Değerlendirme Komisyonunun Görev ve Sorumlulukları 

MADDE 21 –“İtiraz Değerlendirme Komisyonu”, “Özel Yetenek Sınavı” ile öğrenci alan 

Fakültenin Yönetim Kurulu tarafından belirlenen 3 öğretim elemanından oluşur. Komisyon, 

itiraz değerlendirme sonucunu yazılı olarak Dekanlığa iletir. Dekanlık da değerlendirme 

sonucunu adaya yazılı olarak bildirir. 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

Hüküm Bulunmayan Haller 

MADDE 19 – Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile 

senato kararları uygulanır. 

Yürürlük 

MADDE 22- Bu yönerge, Üniversite Senatosu tarafından kabul edildiği tarihten itibaren 

yürürlüğe girer. 

MADDE 23- Bu yönerge gerektiğinde Dekanlığın talebi doğrultusunda 2022’den sonraki 

yıllarda Üniversite Senatosunun onayı ile değiştirilebilir. 

Yürütme 

MADDE 24- Bu yönergeyi Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü yürütür. 
 


