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AMASYA ÜNİVERSİTESİ
2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI
UZAKTAN ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
ÖN KAYIT TARİHLERİ, KAYIT ŞEKLİ VE İSTENEN BELGELER

LİSANSÜSTÜ BAŞVULAR

BAŞLANGIÇ

BİTİŞ

UZEM Tezsiz Yüksek Lisans Başvuru Sonuçlarının
Açıklanması

16.07.2019

İtiraz Süresi

17.07.2019

İtiraz Sonuçlarına Göre, Yüksek Lisans ve Doktora
Başvuru Sonuçlarının Son Halinin Açıklanması

18.07.2019

Ön Kayıt Tarihleri

19.07.2019

22.07.2019

Ön Kayıt Yaptıran Adaylara Ait Belgelerin Komisyon
Tarafından İncelenmesi

24.07.2019

Asil Listesinin İlanı

26.07.2019

Yedek Aday Alım İşlemleri
Yedek Adaylardan Kayıt Yaptırmaya Hak Kazananların
Ön Kayıt Belgelerinin Komisyon Tarafından İncelenmesi
ve Sonuçların İlanı

29.07.2019

02.08.2019

09.08.2019

Tezsiz Yüksek Lisans Programına Ön Kayıtta İstenecek Belgeler ve Kayıt Şekli
a) Posta Yolu
1.

Lisans diplomasının düzenlendiği kurum tarafından aslı gibidir yapılmış nüshası veya edevlet üzerinden alacakları mezuniyet belgesi ya da mezuniyet belgesinin noter onaylı
nüshası (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.

100’lük not sistemine göre mezuniyet not ortalaması belirtilmiş Lisans not dökümü
(transkript) belgesinin kurum tarafından aslı gibidir yapılmış olması ya da noter onaylı
nüshası, (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.

Pedagojik Formasyon Belgesi (Eğitim Fakültesi ya da ilgili fakülte ve yüksekokulların
öğretmenlik bölümü mezunu olmayanlar için),

4.

Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

5.

Askerlikle ilişkisi olmadığına dair yazılı beyanı,

6.

2 adet fotoğraf,

7.

Dönemlik harç ücreti olan 1.629,00 TL’ye ait dekontlar:

IBAN: TR79 0001 2009 3000 0006 000030 1.500,00 TL HALK BANKASI
IBAN: TR52 0001 2009 3000 0006 000031 129,00 TL HALK BANKASI

NOT (1) : Onaysız belge gönderen adayların ön kayıtları yapılmayacaktır. (E-devlet üzerinden
alınan mezuniyet belgesi ve Nüfus Cüzdanı hariç)
NOT (2) : Posta yolu ile ön kayıt yaptıran adaylar evraklarının Enstitümüze ulaşıp ulaşmadığını
https://fbe.amasya.edu.tr/ adresi “KARGO TAKİP” başlığı altından takip edebilirler.
NOT (3): Posta yolu ile yapılan ön kayıtlarda, istenilen evrakların 22.07.2019 tarihine kadar
Enstitümüze ulaşması gerekmektedir. 22.07.2019 tarihi mesai bitiminden sonra gelen evraklar
işleme alınmayacak, aday ön kayıt hakkını kaybedecektir.
Yukarıda istenilen belgelerden herhangi birinin eksik ve/veya hatalı olması halinde hiçbir şekilde ön
kayıt yapılmayacaktır.
b) Şahsen Ön Kayıt
1) Lisans diplomasının ya da geçici mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi veya 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),
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) Pedagojik Formasyon Belgesi (Eğitim Fakültesi ya da ilgili fakülte ve yüksekokulların
öğretmenlik bölümü mezunu olmayanlar için),
4) Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi,
5) Askerlikle ilişkisi olmadığına dair yazılı beyanı,
6) 2 adet fotoğraf,
7)

Dönemlik harç ücreti olan 1.629,00 TL’ye ait dekontlar:

IBAN: TR79 0001 2009 3000 0006 000030 1.500,00 TL HALK BANKASI
IBAN: TR52 0001 2009 3000 0006 000031 129,00 TL HALK BANKASI

NOT: Şahsen ön kayıt yaptıran adaylar, belgelerinin asılları ve birer nüsha fotokopileri ile ön
kayıta gelecek olup belgeler Enstitümüz tarafından aslı gibidir yapılacaktır.

Yukarıda istenilen belgelerden herhangi birinin eksik ve/veya hatalı olması halinde hiçbir
şekilde ön 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, adayların başvuruları
değerlendirmeye alınmayacaktır.

6

Ön kayıt yapmak üzere posta yolu ile başvuran adaylardan onaysız belge gönderenlerin, şahsen
başvuru yapan adaylardan ise belgelerinin asıllarını ve fotokopilerini sunmayanların kayıt
hakları iptal edilecektir.

7

Lisansüstü programlara yerleştirilen adayların kayıt hakları, 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı
Güz yarıyılı için geçerlidir. Süresi içerisinde kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt
hakkını kaybedecektir.

8

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.

9

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

10 Adaylar kendi durumlarını üniversitenin resmi internet adresinden takip etmelidirler, sonuçlar
adaylara ayrıca tebliğ edilmeyecektir.
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