
 

UZAKTAN ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİ ALIM İLANI 

          2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında, Amasya Üniversitesi Fen Bilimleri 

Enstitüsünün aşağıda belirtilen Yenilenebilir Enerji ve Uygulamaları ile Öğretim Teknolojileri 

Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına öğrenciler alınacaktır. 

Tezsiz Yüksek Lisans Programına öğrenci kabulünde, ALES puanı ve YDS-ÜDS puan şartı 

aranmamaktadır. 

Tezsiz Yüksek Lisans Programı (UZEM) Başvuru Şekli 

Başvurular; http://obs.amasya.edu.tr/oibs/ogrsis/basvuru_login.aspx adresinden 

yapılacak olup, Sisteme “Yeni Kullanıcı” olarak giriş yapan adayın e-posta adresine “şifre” 

gönderilecektir. Adaylar, e-postalarına gönderilen şifreleri ile birlikte “Mevcut Kullanıcı” 

olarak sisteme girerek başvurularını yapacaktır. Adaylar başvuru esnasında hiçbir belge 

göndermeyecek, beyan ettiği bilgilerin belgesini, sisteme yükleyecek ve ön kayıtta belgeler 

enstitüye teslim edilecektir. Tercih hatası yapan ve/veya başvuruda asıl belgelerinden farklı 

beyanda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. 

 

Program Ana Bilim Dalı Kontenjan Açıklama/Müracaat Şartı 
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 Mühendislik, Teknoloji ve Teknik Eğitim 

Fakültelerinin herhangi bir bölümü, Fen 

Edebiyat veya Fen Fakültelerinin Fizik, 

Kimya, Matematik bölümleri, İktisadi ve İdari 

Bilimler Fakültelerinin İşletme, İktisat 

bölümleri ve Eğitim Fakültelerinin Fizik, 

Kimya, Matematik ve Fen Bilgisi 

Öğretmenliği bölümü Lisans Mezunu Olmak 

• Bu programın ücreti:  
 Kredi başına 100 TL olup toplam                            

da 3.000 TL’dir. Ayrıca her dönem için 129 

TL materyal ücreti ödenecektir. 

http://obs.amasya.edu.tr/oibs/ogrsis/basvuru_login.aspx


 

Değerlendirme Esasları: 

1. Programa öğrenci kabulündeki değerlendirmede; lisans mezuniyet not ortalaması (100'lük 

sisteme göre) dikkate alınır ve adaylar en yüksek puandan itibaren sıralanarak ilan edilen 

kontenjan sayısına göre İlgili Tezsiz Yüksek Lisans Programına yerleştirilir.  

2. Kesin kayıt yaptırmayan adayların yerine değerlendirme puanına göre yedek adaylardan 

öğrenci alınır.  

3. Transkript belgesinde genel not ortalaması 4’lük sistemde olup, 100’lük not karşılığı 

bulunmayanlar için YÖK’ün 100’lük not dönüşümü tablosu dikkate alınarak hesaplama 

yapılır. 

4. Transkript belgesinde genel not ortalaması 4’lük sistemde olup, mezun olduğu 

üniversitesinin 100’lük not dönüşümünü kullanacak adaylar; kesin kayıt hakkı 

kazandıkları takdirde kendi üniversitelerinden alacakları 100’lük not karşılığının 

belirtildiği “İlgili makama / İsme” yazılmış resmi onaylı belgeyi beyan etmek 

zorundadırlar. (Üniversitelerin web sayfalarından alınan onaylı/onaysız dönüşüm 

tablo çıktıları kabul edilmeyecektir)  

Kesin Kayıtta İstenecek Belgeler  

1. Lisans diplomasının ya da geçici mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi, Yurtdışındaki 

yükseköğretim kurumlarından mezun olan adaylar için diploma ya da mezuniyet 

belgelerinin Yükseköğretim Kurulu’nca düzenlenen denklik belgesi ile birlikte ibraz 

edilmesi zorunludur, 
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 Eğitim Fakültesi mezunu olmaları veya 

pedagojik formasyon belgesine sahip olmaları 

gerekmektedir. 

 Tezsiz Yüksek Lisans Programının süresi 
azami 3 yarıyıldır. 

• Bu programın ücreti:  
 Kredi başına 100 TL olup toplam                            

da 3.000 TL’dir. Ayrıca her dönem için 129 TL 

materyal ücreti ödenecektir. 



2.  100’lük not sistemine göre mezuniyet not ortalaması belirtilmiş Lisans not dökümü 

(transkript) belgesinin aslı ve fotokopisi, Transkript belgesinde genel not ortalaması 4’lük 

sistemde olup, 100’lük not karşılığı bulunmayanlar için YÖK’ün 100’lük not dönüşümü 

tablosu esas alınacaktır,  

3. Transkript belgesinde genel not ortalaması 4’lük sistemde olup, mezun olduğu 

üniversitesinin 100’lük not dönüşümünü kullanacak adaylar; kesin kayıt hakkı 

kazandıkları takdirde kendi üniversitelerinden alacakları 100’lük not karşılığının 

belirtildiği “İlgili makama / İsme” yazılmış resmi onaylı belgeyi beyan etmek 

zorundadırlar. (Üniversitelerin web sayfalarından alınan onaylı/onaysız dönüşüm 

tablo çıktıları kabul edilmeyecektir)  

4. Pedagojik Formasyon Belgesi (Eğitim Fakültesi mezunu olmayanlar için), 

5. Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi,  

6. Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi, 

7. 2 adet fotoğraf 

8. Öğrenci dönem ücretinin yatırıldığına dair dekont 

9. Belgeler Enstitümüz tarafından aslı gibidir yapılacaktır. 

 

       Yukarıda istenilen belgelerden herhangi birinin eksik ve/veya hatalı olması halinde 

hiçbir şekilde kesin kayıt yapılmayacaktır. 

 

• Başvuruların Geçersiz Sayılacağı ve Öğrenci Kaydının İptal Edileceği Durumlar 
 

1) Başvuru sırasında adayların yanlış beyanda bulunması ve eksik belge sunması halinde 

adayların başvuruları Amasya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 

ilgili hükmü gereğince, Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile geçersiz sayılacak ve kayıtları 

iptal edilecektir. 

2) Bu kılavuzda belirtilen usullere uygun olmayan, başvuru süresi içerisinde başvuru 

yapmayan ve istenilen belgeleri göndermeyen veya teslim etmeyen adayların başvuruları 

geçersiz sayılacak ve kayıtları iptal edilecektir. 

3) İstenen belgeleri süresi içinde ibraz etmeyen, beyan edilen bilgileri ile ibraz edilen 

belgeleri arasında uyumsuzluk olan adayların başvuruları geçersiz sayılacak ve kayıt 

hakları iptal edilecektir. 

4) İlanda belirtilen şartlara uygun kontenjana başvurmayan adayların başvuruları geçersiz 

sayılacak ve kayıtları iptal edilecektir. 



5) Belgelerinde silinti, kazıntı olan veya okunmayan belge sunan, kayıtta belgelerin asıllarını 

ve fotokopilerini sunmayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. 

6)  Lisansüstü programlara yerleştirilen adayların kayıt hakları, 2017-2018 Eğitim-Öğretim 

Yılı Güz yarıyılı için geçerlidir. Süresi içerisinde kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar 

kayıt hakkını kaybedecektir. 

7) Sonradan anlaşılsa dahi gerçeğe aykırı belge/belgelere dayalı olarak kayıt yaptıranların 

ilişiği kesilecek, mezun olanların diplomaları dahil tüm belgeleri iptal edilecek ve 

haklarında kanuni işlem başlatılacaktır. 

8) Başvuru yapan adayların sisteme girerken yapmış oldukları bilgilerin sorumluluğu 

adayların kendilerine aittir. 

9) Adaylar kendi durumlarını üniversitenin resmi internet adresinden takip etmelidirler, 

sonuçlar adaylara ayrıca tebliğ edilmeyecektir. 

 

Uzem Tezsiz Yüksek Lisans (UZEM) Başvuru Tarihleri  

 

İletişim: Akbilek Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No:7 AMASYA / MERKEZ 

Tel: (0358) 260 00 47 /Dahili: 2142-2141-2207-2137 

Fax: (0358) 260 00 48 

E-mail: fenbilimleri@amasya.edu.tr, sosyalbilimler@amasya.edu.tr  

Uzam Hakkında Bilgi İçin: http://uzem.amasya.edu.tr/ 

Online Ön Başvuru Adresi: http://obs.amasya.edu.tr/oibs/ogrsis/basvuru_login.aspx 

 Başvurularının Kabulü 10.07.2017 26.07.2017 

 Yüksek Lisans ve Doktora Başvuru Sonuçlarının Açıklanması 03.08.2017 

 İtiraz Süresi 04.08.2017 

 Ön Kayıt Tarihleri 07.08.2017 09.08.2017 
 Ön Kayıt Yaptıran Adaylara Ait Belgelerin Komisyon  
 Tarafından İncelenmesi  
 

10.08.2017  11.08.2017 

 Asil Listesinin İlanı 15.08.2017 

 Yedek Adaylardan Ön Kayıt Yaptırmaya Hak Kazananların İlanı 15.08.2017 

 Yedek Adaylardan Kayıt Yaptırmaya Hak Kazananların Ön Kayıt Tarihi 16.08.2017 18.08.2017 

 Yedek Adaylardan Kayıt Yaptırmaya Hak Kazananların Ön Kayıt  
 Belgelerinin Komisyon Tarafından İncelenmesi ve Sonuçların İlanı 21.08.2017 

 Ders Kaydı 05.09.2017 15.09.2017 

mailto:fenbilimleri@amasya.edu.tr
mailto:sosyalbilimler@amasya.edu.tr
http://uzem.amasya.edu.tr/

