
 
SAYFA NO (1) 

 

EK-1 

AMASYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 

2020–2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı  

Lisansüstü Öğrenci Kontenjanları ve Başvuru Şartları 

2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında, Enstitümüzün aşağıda verilen Anabilim Dallarındaki Lisansüstü programlarına öğrenci alınacaktır. İlgili 

programlara başvuru, kayıt tarihleri, kontenjanlar ve başvuru koşulları aşağıda belirtilmiştir. 

Programın 

Türü 
Programın Adı 

ALES 

Taban 

Puanı ve 

Türü 

Yabancı Dil 

Puanı 

 

Yazılı Bilimsel 

Değerlendirme 

Sınavı 

        

Kontenjan 

Bilgileri 
Açıklama / Başvuru Şartları 

Tezli Yüksek 

Lisans 
Sınıf Eğitimi 

55/EŞİT 

AĞIRLIK 
- 

 

 

- 

Alan İçi: 20 

Alan Dışı : 4 

Tezsizden 

Tezliye Geçiş: 2 

Alan İçi: Sınıf Öğretmenliği veya Sınıf Eğitimi Lisans 

mezunu olmak. 

Alan Dışı: Okul Öncesi Eğitimi, Rehberlik ve Psikolojik 

Danışmanlık Anabilim Dalları lisans Mezunu olmak. 

Tezsizden Tezliye Geçiş: Sınıf Eğitimi veya Sınıf 

Öğretmenliği tezsiz yüksek lisans mezunu olmak. 
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Doktora Sınıf Eğitimi 
55/EŞİT 

AĞIRLIK 

YDS veya 

geçerliliği 

Üniversitelerarası 

Kurulca kabul 

edilen bir 

yabancı dil 

sınavından en az 

55 puan almış 

olmak.  

Bilim Sınavı 

Yapılacak 

18.09.2020 

(Cuma 

Saat:14.00’da) 

6 

 

Sınıf Öğretmenliği veya Sınıf Eğitimi Tezli Yüksek Lisans 

Mezunu olmak. 

Tezli Yüksek 

Lisans 

Felsefe ve Din 

Bilimleri 
55/SÖZEL - - 14 

İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği/ 

İlahiyat Fakültesi, İslami İlimler Fakültesi, Din Bilimleri 

Fakültesi, Uluslararası İslam ve Din Bilimleri Fakültesi 

Mezunu olmak. 

Doktora 
Felsefe ve Din 

Bilimleri 
55/SÖZEL 

YDS veya 

geçerliliği 

Üniversitelerarası 

Kurulca kabul 

edilen bir 

yabancı dil 

sınavından en az 

55 puan almış 

olmak.  

Bilim Sınavı 

Yapılacak 

18.09.2020 

(Cuma 

Saat:14.00’da) 

6 
Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı Tezli Yüksek 

Lisans Mezunu olmak. 

Tezli Yüksek 

Lisans 

Türk Dili ve 

Edebiyatı 
55/SÖZEL - 

 

- 16 

Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Edebiyatı, Türk Dili ve 

Edebiyatı Öğretmenliği, Türkoloji, Halkbilim veya Çağdaş 

Türk Lehçeleri ve Edebiyatları bölümlerinden mezun 

olmak. 
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Tezli Yüksek 

Lisans 
Eğitim Yönetimi 

55/ SÖZEL- 

EŞİT 

AĞIRLIK 

- - 15 

Eğitim Fakültesinin herhangi bir bölüm ve programından 

mezun olmak veya herhangi bir  lisans programından 

mezunu olup, pedagojik formasyon belgesine sahip olmak. 

Tezli Yüksek 

Lisans 

Temel İslam 

Bilimleri 
55/SÖZEL - - 27 

İlahiyat Fakültesi, İslami İlimler Fakültesi, Dini İlimler 

Fakültesi, Uluslararası İslam ve Din Bilimleri Fakültesi, 

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bölümü ve İ.D.K.A.B 

Bölümü Lisans mezunu olmak. 

Tezli Yüksek 

Lisans 

İngiliz Dili 

Eğitimi 
75/SÖZEL 

YDS veya 

geçerliliği 

Üniversitelerarası 

Kurulca kabul 

edilen bir 

yabancı dil 

sınavından en az 

85 puan almış 

olmak. 

- 8 

İngiliz Dili Eğitimi veya İngilizce Öğretmenliği Lisans 

programından mezun olmak. 

Tezli Yüksek 

Lisans 
Tarih 55/SÖZEL - 

 

- 25 

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakülteleri, Fen Edebiyat veya 

Fen Edebiyat Fakültelerinin Tarih Bölümü lisans 

programlarından mezun olmak. 
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Doktora Yakın Çağ Tarihi 55/SÖZEL 

YDS veya 

geçerliliği 

Üniversitelerarası 

Kurulca kabul 

edilen bir 

yabancı dil 

sınavından en az 

55 puan almış 

olmak. 

 

Bilim Sınavı 

Yapılacak 

18.09.2020 

(Cuma 

Saat:14.00’da) 

5 

Tarih Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans mezunu olmak. 

Tezli Yüksek 

Lisans 

Sosyal Bilgiler 

Eğitimi 
55/SÖZEL - 

 

- 6 

 

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Lisans programı mezunu 

olmak. 

*Alan dışı kontenjan ile lisansüstü programlara yerleşecek adaylara bilimsel hazırlık programı uygulanacaktır. 
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LİSANSÜSTÜ BAŞVURULAR 

 

2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI 

BAŞLANGIÇ BİTİŞ 

Yüksek Lisans ve Doktora Başvurularının Kabulü 24.08.2020 16.09.2020 

Yabancı Uyruklu Adayların Başvurularının Kabulü 24.08.2020 16.09.2020 

Yatay Geçiş Başvurularının Kabulü 24.08.2020 16.09.2020 

Doktora Yazılı Bilim Sınavı 
18.09.2020  

(Cuma Saat:14.00’da) 

Yüksek Lisans ve Doktora Başvuru Sonuçlarının Açıklanması 21.09.2020 

Kayıt Tarihleri 21.09.2020 23.09.2020 

I. Yedek Adayların İlanı ve Kayıt Tarihleri 24.09.2020 25.09.2020 

II. Yedek Adayların İlanı ve Kayıt Tarihleri 28.09.2020 29.09.2020 

Yeni Kayıt Öğrencileri için Ders Kayıt Tarihleri 23.09.2020 30.10.2020 

Özel Öğrenci Başvuru ve Kayıtları 05.10.2020 09.10.2020 
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          T.C. 

AMASYA ÜNİVERSİTESİ 

2020/2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI  

LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ 

BAŞVURU ŞEKLİ, GEREKLİ BELGELER, KESİN KAYIT, BAŞVURU 

ŞARTLARI/DEĞERLENDİRME VE BAŞVURULARIN İPTAL EDİLECEĞİ DURUMLAR  

 

 Başvuru Şekli 

1. Lisansüstü programlara yapılacak başvurular, ilanda belirtilen tarihlerde online olarak yapılır ve 

sonuçlandırılır. İlan edilen süre dışında yapılan başvurular dikkate alınmaz. (Yabancı Uyruklu, Yatay 

Geçiş ve Özel Öğrenci başvuruları online yapılmayacaktır. Adaylar şahsen başvurularını 

yapacaklardır.) 

2. Online başvuru sistemine kayıt olurken mezuniyet bilgileri YÖKSİS veri tabanından, ALES ve 

Yabancı Dil puan bilgileri ÖSYM sisteminden otomatik olarak alınacak olup, mezun ve puan bilgileri 

eksik ve yanlış olanların ilgili kurumlara müracaat etmeleri gerekmektedir.  

3. Başvurusu onaylanmayan, belgeleri sisteme yükleyemeyen, yanlış bilgi ve belge beyanında 

bulunanların başvuruları kabul edilmeyecektir. 

4. Adaylar, 2020-2021 Güz Yarıyılı başvuru döneminde tezsiz yüksek lisans programı hariç olmak üzere 

Enstitüye ait programlardan sadece birine başvuru yapabilirler.  

5. Online başvuru sistemi dışında bizzat şahsen (elden) veya posta yoluyla yapılan başvurular kesinlikle 

kabul edilmeyecektir. 

6. Kesin kayıtlar bittikten sonra yedek alımlar için boş kontenjanların ilanı, I. Yedek alımları 24-25 Eylül 

2020 tarihleri arasında; II. Yedek alımları 28-29 Eylül 2020 tarihleri arasında olacaktır. Yedek öğrenci 

listesi, kazanan adayların ilan edildiği listede gözükecektir. Sadece bu yedek listesindeki öğrenciler 

boş kalan kontenjanlara başvurabilecektir. Bu boş kalan kontenjanlara başvuru sadece e-mail ile 

olacaktır ve boş kontenjanlara başvuru yapmayan yedek listedeki öğrencilerin yedekten girme hakkı 

olmayacaktır. Yedek listeden kayıt süreci için Enstitümüzün web sayfası dikkatlice takip edilmelidir.  

7. Doktora programına başvuru yapıp başvurusu onaylanan adayların, 18.09.2020 tarihinde saat:14:00’da 

bilim sınavına girmeleri zorunludur. Bilim sınavına girecek adayların listesi ayrıca ilan 

edilmeyecektir.  Bilim sınavına girmeyen adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. 

8. Doktora programına başvuru yapıp başvurusu onaylanan adayların, 18.09.2020 tarihinde saat:10.00’da 

bilim sınavına girmeleri zorunludur. Bilim sınavına girecek adayların listesi ayrıca ilan 

edilmeyecektir.  Bilim sınavına girmeyen adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. 

9. Adaylar, online başvuru yaptıktan sonra aynı sistemden başvurularının durumunu takip etmelidirler. 

Başvuru durumu sistemde “onaylandı” olarak görünüyorsa başvuru gerçekleşmiş demektir.  
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10. Kazanan adaylar Enstitümüz web sayfasından duyurulacak ve belirtilen tarihlerde kesin kayıtlarını 

yaptıracaklardır. 

11. Online başvuruyu yapmadan önce başvuru ana sayfasındaki “Enstitü Başvuru Sistemi Kullanım Kılav

uzunu” İncelemeniz önemle rica olunur. 

12. Online başvuru esnasında yapılacak hataların tümünden adayın kendisi sorumludur. 

13. Başvuru yapmak için https://obs.amasya.edu.tr/oibs/ina_app/ adresine tıklayınız. 

 Başvuru Sistemine Yüklenecek Gerekli Belgeler 

a) Yüksek Lisans İçin Sisteme Yüklenecek Belgeler 

1. Lisans diplomasının düzenlendiği kurum tarafından aslı gibidir yapılmış nüshası veya noter onaylı 

nüshası ya da e-devlet üzerinden alacakları mezuniyet belgesi  (Yurtdışındaki yükseköğretim 

kurumlarından mezun olan adaylar için diploma ya da mezuniyet belgelerinin Yükseköğretim 

Kurulu’nca düzenlenen *denklik belgesi ile birlikte ibraz edilmesi zorunludur), 

*https://denklik.yok.gov.tr/sikca-sorulan-sorular adresinden denklik belgesi hakkında daha detaylı bilgi 

edinebilirsiniz. 

2. Lisans not dökümü (transkript) belgesinin düzenlendiği kurum tarafından aslı gibidir yapılmış nüshası 

veya noter onaylı nüshası (lisans tamamlama ise ön lisans transkripti ile birlikte)   

3. ALES veya eşdeğer bir puan aldığını gösterir barkodlu sonuç belgesi,  

4. Yabancı Dil Sınavı Barkodlu Sonuç Belgesi (varsa) 

5. Nüfus Cüzdanın fotokopisi,  

6. Askerlik ile ilişiğinin olmadığına dair güncel durum belgesi (E-Devletten alınan belge de geçerlidir.) 

7. Mevzuata uygun fotoğraf (Sisteme yüklenen fotoğraf vesikalık formatında olmalıdır.) 

b) Doktora İçin Sisteme Yüklenecek Belgeler 

1. Tezli yüksek lisans diplomasının düzenlendiği kurum tarafından aslı gibidir yapılmış nüshası veya 

noter onaylı nüshası ya da e-devlet üzerinden alacakları mezuniyet belgesi, 

2. Yüksek lisans not dökümü (transkript) belgesinin düzenlendiği kurum tarafından aslı gibidir yapılmış 

nüshası veya noter onaylı nüshası,  

3. Lisans diplomasının düzenlendiği kurum tarafından aslı gibidir yapılmış nüshası veya noter onaylı 

nüshası ya da e-devlet üzerinden alacakları mezuniyet belgesi,   

4. Lisans not dökümü (transkript) belgesinin düzenlendiği kurum tarafından aslı gibidir yapılmış nüshası 

veya noter onaylı nüshası 

5. ALES veya eşdeğer bir puan aldığını gösterir sonuç belgesi, 

6. YDS/YÖKDİL’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliği kabul edilen bir yabancı 

dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan aldığını gösterir sonuç belgesi, 

8. Askerlik ile ilişiğinin olmadığına dair güncel durum belgesi (E-Devletten alınan belge de geçerlidir.) 

9. Mevzuata uygun fotoğraf (Sisteme yüklenen fotoğraf vesikalık formatında olmalıdır.) 

https://obs.amasya.edu.tr/oibs/ina_app/
https://denklik.yok.gov.tr/sikca-sorulan-sorular
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Yukarıda istenilen belgelerden herhangi birinin eksik ve/veya hatalı olması halinde hiçbir şekilde 

başvuru onaylanmayacaktır.  

 

 Yüksek Lisans Programına Asıl ve Yedek Adaylar İçin Kesin Kayıt İşlemi  

 a) Asıl Adayların Kesin Kayıt İşlemi  

Kesin kayıt hakkı kazanan adaylar, Enstitü tarafından ilan edilen kesin kayıt tarihleri arasında, Online 

başvuru yaptığı programın “Online Kayıt Yap” başlığı altında belirtilen taahhütnameyi onaylayarak 

kaydetmeleri halinde kesin kayıtları gerçekleşecektir. 

a) Yedek Adayların Kesin Kayıt İşlemi  

21-23.09.2020 tarihleri içerisinde ön kayıt yaptırmayan ve kayıt hakkını kaybeden adayların yerine 

boş kalan kontenjan sayısı kadar yedek adaylardan öğrenci kabul edilecektir. Başvuru hakkı kazanan 

yedek adaylar Enstitümüz web sayfasında yayımlanan taahhütnameyi doldurarak 

sosyalbilimler@amasya.edu.tr e-posta adresine göndermeleri halinde, yedek aday sıralamasına 

göre kontenjan tamamlanana kadar kayıtları gerçekleştirilecektir. Kayıt yaptırmak isteyen yedek 

adaylar için, I. Yedek alımı 24-25 Eylül 2020 tarihleri arasında; II. Yedek alımı 28-29 Eylül 2020 

tarihleri arasında olacaktır. 

 Yüksek Lisans Programı Başvuru Şartları ve Değerlendirme 

1. Yüksek lisans programlarına başvurabilmek için adayların; ALES’den başvurduğu programın ilan 

metninde belirtilen puan türünde en az 55 puan veya Yükseköğretim Kurulu’nun kabul ettiği eşdeğeri 

bir sınavdan buna denk puan almış olmaları gerekir. (ALES puanının geçerlilik süresi alınış tarihinden 

itibaren 5 yıldır.) 

2. Tezli Yüksek Lisans programına başvuran adayların değerlendirilmesi ve programa 

yerleştirilmesinde:  

ALES puanının %60’ı, lisans genel not ortalamasının %30’u ve yabancı dil sınav puanının %10’u 

toplanarak sıralama yapılır. Yabancı dil puanı olmayan adayların yabancı dil puanı sıfır kabul edilir. 

Adayın başarılı olabilmesi için değerlendirmelerin toplamı en az 55 puan olması gerekir. 55 puanın 

altında olan adaylar, sıralamaya dahil edilmeyerek başarısız sayılırlar.  

Genel başarı notu dahilinde kontenjan nedeniyle listeye giremeyen adaylar, başarı puanlarına göre 

sıralanarak yedekleri oluşturulur. Asıl listede yer alan adaylardan süresi içerisinde kayıt 

yaptırmayanların yerine, yedek listeden kontenjan tamamlanana kadar başarı sıralamasına göre kayıt 

alınır. 

3. Tezsiz Yüksek Lisans programından mezun olanların, Tezli Yüksek Lisans programına 

başvurularının değerlendirmesinde ALES puanının %50’si, lisans genel not ortalamasının %10’u, 

tezsiz yüksek lisans not ortalamasının %30’u, yabancı dil sınav puanının %10’u alınarak hesaplama 

yapılır. Adayın başarılı olabilmesi için değerlendirmelerin toplamı en az 55 puan olması gerekir. 55 

puanın altında olan adaylar, sıralamaya dahil edilmeyerek başarısız sayılırlar. Lisansüstü programlara 



 
SAYFA NO (9) 

 

başvuran adayların mezuniyet notu (Eğitimi süresince üniversitesinin kullandığı not sistemi) 100’lük 

sistemin haricinde ise adayın mezuniyet notu YÖK’ün belirlediği not çevirim tablosuna göre 

hesaplanarak değerlendirmeye alınır. 

4. Adaylar, en yüksek puandan itibaren sıralanarak ilan edilen kontenjanlara göre ilgili programlara 

yerleştirilir. Lisansüstü programlara başvuran adayların başvuru puanlarının denkliği halinde sırasıyla, 

ALES puanı ve mezuniyet notuna bakılır. 

 Doktora Programı Başvuru Koşulları ve Değerlendirme Esasları 

1. Doktora programına başvuran adayların; ilgili EABD/EASD tarafından uygun görülen ve EYK 

tarafından kabul edilen bir tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve yüksek lisans mezuniyet 

notunun da en az 75 puan olması gerekmektedir. 

2. ALES ’den veya YÖK’ün kabul ettiği eşdeğeri bir sınavdan başvurduğu programının ilan metninde 

belirtilen puan türünde en az 55 puan almış olmaları gerekmektedir. (ALES puanının geçerlilik süresi 

alınış tarihinden itibaren 5 yıldır.) 

3. Adaylar, YDS veya YÖKDİL merkezi yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından 

eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından birinden buna denk puana sahip 

olmalıdır. Yabancı Dil puanının geçerlilik süresi alınış tarihinden itibaren 5 yıldır.) 

4. Doktora programına başvuran adayların değerlendirilmesi ve programa yerleştirilmesinde:  

Tezli yüksek lisans mezunlarından Doktora programına başvuran adayların değerlendirilmesi 

ve programa yerleştirilmesinde ALES puanının %50’si, yazılı sınav notunun %20’si, lisans 

genel not ortalamasının %10’u, yüksek lisans not ortalamasının %10’u, yabancı dil sınav 

puanının %10’u toplanarak sıralama yapılır. Lisans mezunu olarak doktora programına 

başvuran adayların değerlendirilmesi ve programa yerleştirilmesinde ise ALES puanının 

%50’si, lisans genel not ortalamasının %20’si, yazılı sınav notunun %20’si, yabancı dil 

puanının %10’u toplanarak sıralama yapılır. 

Doktora programına başvuran adayların, sıralamaya girebilmesi için yazılı sınavdan 100 tam 

not üzerinden en az 60 puan alması gerekir. Yazılı sınava girmeyen veya yazılı sınavı 60 

puanın altında olan adaylar sıralamaya dahil edilmeyerek başarısız sayılırlar. 

İlan edilen kontenjan sayısı kadar aday, kayıt yaptırmaları için enstitü internet sayfasında ilan edilir. 

Asıl listede yer alan adaylardan kayıt yaptırmayanların yerine, yedek listeden kontenjan tamamlanana 

kadar başarı sıralamasına göre kayıt alınır. 

5. Doktora programlarına başvuran adayların, değerlendirme puanlarının denkliği halinde sırasıyla, ALES 

puanı, yüksek lisans derecesiyle başvuru yapanlarda yüksek lisans mezuniyet notu, lisans derecesiyle 

başvuru yapanlarda lisans mezuniyet notu ve bilimsel değerlendirme sınav puanına bakılır. 

 

 Başvuruların Geçersiz Sayılacağı ve Öğrenci Kaydının İptal Edileceği Durumlar 
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1. Bu kılavuzda belirtilen usullere uygun başvuru yapmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacak ve 

kayıt hakları iptal edilecektir. 

2. İlanda belirtilen kontenjan şartlarına uygun başvuru yapmayan adayların, başvuruları geçersiz sayılacak 

ve kayıt hakları iptal edilecektir. 

3. Belgelerinde silinti, kazıntı olan veya okunmayan belge yükleyen adayların, başvuruları 

değerlendirmeye alınmayacaktır. 

4.  Lisansüstü programlara yerleştirilen adayların kayıt hakları, 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz 

Yarıyılı için geçerlidir. Süresi içerisinde kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt hakkını 

kaybedecektir. 

5. 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. 

6. Başvuru yapan adayların sisteme girerken yapmış oldukları bilgilerin sorumluluğu adayların kendilerine 

aittir. 

7. Adaylar kendi durumlarını üniversitenin resmi internet adresinden takip etmelidirler, sonuçlar adaylara 

ayrıca tebliğ edilmeyecektir. 
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