SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsünün II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programına
aşağıda belirtilen bilim dallarına 2018-2019 Eğitim ve Öğretim Yılı Güz Yarıyılında öğrenci alınacaktır.
Ön Başvuru
1-Müracaatlar; internet üzerinden 03-14 Eylül 2018 tarihleri arasında http://ensbis.selcuk.edu.tr/OnBasvuru
adresinden yapılacaktır. (Kesin kayıtta teslim edilmek üzere çıktısı alınacak) Şahsen veya posta ile yapılan
başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.
2-Online başvuru sistemine kayıt olurken mezuniyet bilgileri YÖKSİS sisteminden otomatik olarak alınacak
olup, sistem tarafından mezuniyet bilgileri getirilemeyen adaylar mezun oldukları yükseköğretim kurumuna
müracaat etmelidirler. Mezun ve puan bilgileri eksik ve yanlış olanların kayıtları sistem tarafından
engellenecektir.
Not: Türk Vatandaşı olup mezuniyeti yurtdışı okullarda olan ve YÖK tarafından verilen denklikleri YÖKSİS
sisteminde gözükmeyen adaylar müracaatlarını enstitüye şahsen veya noter vekaleti verdikleri kişi aracılığı ile
yapacaklardır.
3-Sisteme yüklenecek olan aday fotoğrafı son altı ay içerisinde çekilmiş olmalı ve en az 250*300 piksel
boyutlarında olmalıdır ve fotoğrafların tam ve düzgün tarandığından emin olunmalıdır.
Değerlendirme ve Sonuçların İlanı
1- Aşağıda belirtilen Bilim Dallarına kontenjandan fazla adayın başvurması durumunda; yerleştirme işleminde
programa kesin kayıt hakkı kazananların belirlenmesinde, mezuniyet genel ağırlıklı not ortalaması yüksek olana
öncelik tanınacaktır. Bu programa kesin kayıt hakkı kazananları belirlemede kullanılan yerleştirme puanı eşit
olduğunda Lisans Mezuniyet tarihi önce olana, Lisans mezuniyet tarihinin de aynı olması durumunda Lisans
Mezuniyeti Başvurduğu Bilim Dalı ile aynı olana öncelik verilecektir. Eşitlik sürdüğü takdirde doğum tarihi
günümüze daha yakın (yaşı küçük) olana öncelik verilecektir.
2- Dörtlük sisteme göre mezun olan adayların mezuniyet ağırlıklı not ortalamaları Yüksek Öğretim Kurulu web
sitesinde yayınlanan karşılaştırma tablosuna göre sistem tarafından yüzlük sisteme çevirisi yapılarak
değerlendirilecektir.
3- Müracaat sayısı 15’in altında olması durumunda ilgili Bilim Dalı açılmayabilir.
4- Kesin kayıt hakkı kazanan adayların listesi ve kesin kayıt için yapılması gereken işlemler 20 Eylül 2018
tarihinde WEB sayfamızdan ilan edilecektir. http://www.selcuk.edu.tr/sosyal_bilimler_ens/tr
Kesin Kayıt
Kesin kayıtlar 24-28 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılacaktır.
Uyarılar ve Açıklamalar
1- Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu
programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına
bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı
tamamlayamayan öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.
2- Harç ücreti 5.400 TL. olup üç dönemde ödenecektir.(1.800TLX3)
3- İlanda belirtilen tarihler ve şartlar dışında yapılan müracaatlar kesinlikle kabul edilmeyecektir
4- Dersler hafta sonu yapılmakta olup %70 devam mecburiyeti vardır.
5- Başvuru yaptıktan sonra başvurusunu iptal eden aday tekrar aynı ana bilim dalına başvuru yapamayacaktır.
6-Başvuru esnasında yapılan yanlışlıklardan başvuruyu yapan aday sorumludur.
7-Her ne sebeple olursa olsun (adayın hatasıyla, bilgi eksikliğiyle, online sisteme yanlış/hatalı bilgi girilmesi
v.b. nedenlerle) yapılan yanlış başvuru sonucunda gerçekleşen tüm işlemler iptal edilir. Bu nedenle başvuru
yapmadan önce başvuru/kabul koşulları ve istenen bilgiler/belgeler dikkatle incelenmeli, online başvuru
esnasında bilgi girişleri dikkatli bir şekilde yapılmalıdır.
8- İstenen belgelere ilişkin olarak kasten veya sehven yanlış beyanda bulunanlar ile belgelerde tahribat
yapanların sınavda başarılı olsalar dahi kayıtları yapılmaz.
9-Gerçek dışı bilgi ve belgelere göre aday başvurusu veya kesin kaydı yapılmış öğrencilerin kaydı silinir.
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II.Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı Kontenjanları
Anabilim Dalı

Bilim Dalları

Kontenjan

Özel Hukuk

Özel Hukuk

40

Kamu Hukuku
Halkla İlişkiler ve
Tanıtım
Radyo Televizyon
ve Sinema
Gazetecilik

Kamu Hukuku

40

Halkla İlişkiler

50

İletişim Bilimleri

30

İletişim Yönetimi ve Medya

30

Reklamcılık

Pazarlama İletişimi ve Marka Yönetimi

40

İşletme

50

Yönetim Organizasyon

50

Muhasebe ve Denetim

50

Sağlık Kuruluşları Yöneticiliği

50

İktisat

50

Modern Parasal İktisat ve Bankacılık

50

Uluslararası Finans ve Katılım Bankacılığı

50

Kamu Yönetimi

40

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

40

Uluslararası İlişkiler

50

Avrupa Birliği

50

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Uluslararası Güvenlik ve Çatışma
Yöntemleri
Turizm İşletmeciliği

50

İşletme

İktisat

Siyaset Bilimi ve
Kamu Yönetimi

Uluslararası İlişkiler

Turizm İşletmeciliği

Başvuru Koşulu

- Başvuruda ALES
şartı aranmaz.
- Herhangi bir lisans
mezunu istediği bilim
dalına başvuru
yapabilir.
- Yabancı uyruklular
müracaatta
bulunamaz.
- Adaylar ancak bir
lisansüstü programa
başvuruda bulunabilir.
- Yanlış, eksik, hatalı
bilgi ve beyanlara ait
sorumluluk adaya
aittir.

50
30

Not: Bilim Dalları Formasyon Programı Değildir.

Enstitü Adres ve Telefonları: Akademi Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi Alaeddin Keykubat Kampüsü Rektörlük Binası No:335
Kat:8 Selçuklu/KONYA Tel:0 332 241 0521-0332 241 0522-0332 241 2290 Faks: 0 332 241 05 24

