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ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSTESİ
2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM
TEZSİZ YÜKSEK LİSANS (UZAKTAN EĞİTİM-İKİNCİ ÖĞRETİM)
BAŞVURU ŞARTLARI, TARİHLERİ, KESİN KAYIT TARİHLERİ ve İSTENİLEN BELGELER
BAŞVURU ŞEKLİ
1) Lisansüstü başvurular; https://ubs.omu.edu.tr adresinden yapılacaktır.
a) Adaylar başvuru koşullarını sağladığı her bir program için ayrı ayrı aday numarası ve şifre alacaktır.
b) Aday, başvuru esnasında hiçbir belge göndermeyecektir. Beyan ettiği bilgilerin belgesini, kesin kayıt işlemleri
sırasında teslim edecektir. Tercih hatası yapan, başvuruda asıl belgelerinden farklı puan beyanında bulunan
ve/veya geçici listede hata düzeltme isteğinde bulunmayan adayların tespit edilmesi durumunda kesin kayıt
işlemleri yapılmayacaktır.
MEZUNİYET DURUMU
1) Tezsiz yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların; bir lisans diplomasına veya geçici mezuniyet
belgesine sahip olması gerekir.
Lisans diploması yurt dışından alınmış ise Yükseköğretim Kurulunca denkliği kabul edilmiş olma şartı aranır.
MEZUNİYET NOT ORTALAMASI (GANO)
1) Lisansüstü programlara öğrenci kabulünde yapılacak değerlendirmede; adayın not ortalaması 100’lük sisteme
göre değerlendirilir. Mezuniyet not ortalamasının dönüşüm hesabında adayın mezun olduğu yükseköğretim
kurumundan alacağı onaylı transkript esas alınır. Bu belgeye sahip olmayan adaylar için Yükseköğretim Kurulu
Başkanlığının dönüşüm tablosu kullanılır.
a) 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/isme” yazılmış resmi onaylı belgeyi beyan etmek
zorundadırlar. Üniversitelerin web sayfalarından alınan dönüşüm tablo çıktılarının üniversitelerince (ıslak
imzalı- mühürlü) onaylı olması durumunda kabul edilecektir.
b) 4’lük ve 100’lük genel not ortalaması (GANO) aynı anda bulunanlar ise 100’lük not ortalamasını dikkate
alacaklardır.
DEĞERLENDİRME
Tezsiz yüksek lisans programlarına başvuran adaylarda sıralama, lisans mezuniyet not ortalamaları dikkate alınarak en
yüksek puandan başlanarak yapılır. Eşitlik durumunda yaşı küçük olan adaya öncelik verilir.
ÖZEL ŞARTLAR
Lisansüstü programlara başvurularda aranan özel şartlar “Lisansüstü Öğrenci Kontenjanları” tablosu “Açıklamalar”
bölümünde yer almaktadır.
BAŞVURU TARİH, YER, DEĞERLENDİRME VE SONUÇLARIN İLANI
BAŞVURU TARİHİ VE YERİ

GEÇİCİ LİSTENİN İLANI

12 – 23 Haziran 2017 tarihleri arasında https://ubs.omu.edu.tr adresinden
yapılacaktır.
03 Temmuz 2017 Pazartesi Saat 16.00 enstitü müdürlüklerinin web
sayfalarında geçici liste duyurulacaktır.
04 Temmuz 2017 Salı Saat 16.00’ya kadar geçici listeye itirazların son günü.

İTİRAZLARIN ALINMASI

ASIL/YEDEK LİSTELERİN İLANI

Adaylar; başvuru formunda girdikleri hatalı puanlarla ilgili düzeltme
isteklerini, ilgili enstitü müdürlüklerinin aşağıda belirtilen e-posta
adresine aday numarasını yazarak göndereceklerdir.
06 Temmuz 2017 Perşembe Saat 16. 00’ya kadar enstitü müdürlüklerinin
web sayfalarında asıl ve yedek liste duyurulacaktır.

KESİN KAYIT TARİHLERİ ve İSTENİLEN BELGELER

“ASIL” KAYITLAR

10-12 Temmuz 2017

“1.Grup YEDEK” KAYITLAR

13 Temmuz 2017

“2.Grup YEDEK” KAYITLAR

14 Temmuz 2017
II. Öğretim tezsiz yüksek lisans program kayıtları şahsen ya da
noter vekaleti ile ilgili enstitü müdürlüklerinde,

KESİN KAYIT YERİ

KESİN KAYIT İÇİN İSTENEN BELGELER

UZEM programlarına kayıtlar şahsen ya da posta yoluyla ilgili
enstitü müdürlüklerine yapılacaktır.
1. Son altı ay içinde çekilmiş 4,5x6 ebadında (2 adet) vesikalık
fotoğraf,
2. Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi
(İlgili enstitü müdürlüğünde aslı görülerek fotokopisi
onaylanarak alınacaktır),
3. Transkript belgesinin aslı ve fotokopisi (İlgili enstitü
müdürlüğünde aslı görülerek fotokopisi onaylanarak
alınacaktır),
4. Askerlik durum ve müsaade belgesi,
5. Öğrenim ve materyal gideri ücretini, yatırdıklarına dair
banka dekontu.
6. Uzaktan Eğitim programlarına posta yoluyla kayıt yaptıracak
adaylar, istenilen belgelerin onaylı suretlerini posta ile ilgili
enstitü müdürlüklerine teslim edecektir.

NOT: Öğrenim ve materyal giderleri, ilgili enstitü müdürlüklerinin web sayfalarında duyurulacaktır.

İLETİŞİM

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Fen Bilimleri Enstitüsü

Güzel Sanatlar Enstitüsü

OMÜ Enstitüler ve UZEM Binası
Kurupelit Kampüsü, Atakum/SAMSUN
Tel: 0 362 457 5754
OMÜ Enstitüler ve UZEM Binası
Kurupelit Kampüsü,
Atakum/SAMSUN
Tel :0 362 4576092
Fak: 0 362 457 56 84
OMÜ Güzel Sanatlar Kampüsü,
İlkadım/SAMSUN
Tel: 0362 445 02 55/4830-7721
Faks: 0362 445 0426

e-postaebe@omu.edu.tr
Web: http://egtbilens.omu.edu.tr

e-posta: fenbilens.web@omu.edu.tr
Web: http://fenbilens.omu.edu.tr

e-posta: gsem@omu.edu.tr
Web: http://guzsanens.omu.edu.tr

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Sosyal Bilimler Enstitüsü

OMÜ Enstitüler ve UZEM Binası
Kurupelit Kampüsü, Atakum/SAMSUN
Tel: 0362 457 6093
OMÜ Enstitüler ve UZEM Binası
Kurupelit Kampüsü, Atakum/SAMSUN
Tel: 0 362 457 60 27
Faks: 0 362 457 53 23

e-posta: sagbilen@omu.edu.tr
Web: http://sagbilens.omu.edu.tr

e-posta: sbe@omu.edu.tr
Web:http://sosbilens.omu.edu.tr

