
 

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 

 

ÜNİVERSİTEMİZ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜNÜN  

İŞLETME UZAKTAN ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMINA  

AŞAĞIDA BELİRTİLEN SAYIDA 2017-2018 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILINDA ÖĞRENCİ 

ALINACAKTIR. 

 

Program Hakkında 

 

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. 

Dersler haftalık olarak ve canlı ders sistemi kullanılarak çevrimiçi yürütülür. Öğrenciler takip 

edemedikleri dersleri daha sonra kayıttan izleyebilir. Dersler internete dayalı uzaktan öğretim sistemi ile 

yürütüleceğinden dersleri takip edebilmek için internet erişimli bir bilgisayara sahip olmak yeterlidir. 

Program kapsamında her yarıyılın sonunda Yarıyıl Sonu Sınavı (Final Sınavı) yapılır. Ayrıca bütünleme 

sınavı vardır. Sınavlar gözetimli olarak üniversitemiz kampüsünde yapılacaktır. 

Programı başarı ile tamamlayan öğrenciler alanlarında Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Diploması 

almaya hak kazanırlar.  

Program Selçuk Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğine göre yürütülecektir. 

 

 Ana Bilim Dalı  Bilim Dalları  Kontenjan  Başvuru Koşulu 

İŞLETME İŞLETME 50 

- Başvuruda ALES şartı aranmaz. 

- Yabancı uyruklular müracaatta bulunamaz.  

- Herhangi bir lisans mezunu olmak. 

Ön Başvuru  
1- 15-26 Ocak 2018 tarihleri arasında https://enstitu.selcuk.edu.tr/bform/  adresindeki başvuru formu doldurularak, 

aşağıda belirtilen Ön Başvuruda İstenen Belgeleri şahsen veya noter vekaleti verilen kişi aracılığı ile Enstitüye 

teslim edilmesi gerekmektedir. (Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.) 

2- Bilgilerinizi kaydettikten sonra bu sayfanın veya Başvuru Kontrol sayfasının çıktısını, hangi Bilim Dalına 

başvurduğunuzu belgelemek için yazdırınız.  

 

Not: 26 Ocak 2018 tarihinde Saat:16.00’da sistem müracaatlara kapatılacaktır. 

 

Ön Başvuruda İstenen Belgeler  
- İnternet Başvuru Formunun çıktısı  

- Ön Başvuru Formu  (Ek-1ve Ek-2) 

- Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi Aslı ve Fotokopisi  

- Transkript Aslı ve Fotokopisi  

- Kimlik Fotokopisi (T.C. Kimlik numarası yazılı olacak)  

- Bir adet fotoğraf  

- Özgeçmiş  

 
Not: -Mezuniyete ilişkin “aslı gibidir ibareli transkript ve diploma suretleri” kabul edilmeyecektir. 

        -Diploma ve Transkript belgelerinin asılları geri verilecektir. 

https://enstitu.selcuk.edu.tr/bform/


 

Değerlendirme ve Sonuçların İlanı  
1- Yukarıda belirtilen Bilim Dalına 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 İşletme Bölümü olana öncelik verilecektir. Eşitlik sürdüğü takdirde doğum tarihi günümüze daha 

yakın (yaşı küçük) olana öncelik verilecektir. 

 2- 4’lük sistemde mezun olan öğrencilerin başarı notu Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığınca yayınlanan “4’lük 

Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları” tablosuna göre 100’lük sisteme çevrilerek kullanılacaktır.  

3- Kesin Kayıt Yaptıran Öğrenci sayısının 15’in altında olması durumunda ilgili Bilim Dalı açılmayabilir.  

4- Kesin kayıt hakkı kazanan adayların listesi ve kesin kayıt için yapılması gereken işlemler 31 Ocak 2018 

tarihinde WEB sayfamızdan ilan edilecektir. http://www.selcuk.edu.tr/sosyal_bilimler_ens/tr 

 

 

Kesin Kayıt  
Kesin kayıtlar 05-09 Şubat 2018 tarihleri arasında yapılacaktır. 

 

Uyarılar ve Açıklamalar  
1- Harç ücreti 4.140 TL. olup üç eşit taksitte ödenecektir.(1.380TLx3)  

2- İlanda belirtilen tarihler ve şartlar dışında yapılan müracaatlar kesinlikle kabul edilmeyecektir  

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü 

Adres  : Alaeddin Keykubat Kampüsü Eski Rektörlük Binası 8.Kat Selçuklu/KONYA 

Telefon : (0332) 223 24 51 – 223 24 96 

Faks  : (0332) 241 05 24 

E-mail  : sosbilens@selcuk.edu.tr 

 

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 

Telefon : (0332) 223 44 59 

 E-mail : uzem@selcuk.edu.tr 

Web  : http://www.selcuk.edu.tr/uzaktan_egitim_uyg_ve_ars_mrkz/tr 
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Enstitünüz Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans programına ön kayıt yaptırmak istiyorum. Adresim ve 

diğer bilgilerimde meydana gelecek değişiklikleri zamanında Enstitüye bildireceğimi, ön kayıtta verdiğim 

belgelerimde/bilgilerimde herhangi bir tahrifat yapıldığı, sahte belge kullanıldığı ve/veya yanlış bilgi verildiği 

tespit edildiği taktirde kazandığım tüm haklardan vazgeçeceğimi, başvuru şartları ile ilgili sonradan tespit 

edilebilecek eksikliklerden doğacak hukuki sonuçları kabul ettiğimi beyan ederim. Gereğini bilgilerinize arz 

ederim. 

         İMZA: 

 

Dönemi 2017-2018 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı 

T.C. Kimlik No  

Adı Soyadı  

Ön kayıt Tarihi …./…./ 2018 

Müracaatta 

Bulunduğu 

Ana Bilim Dalı İşletme 

Bilim Dalı İşletme 

Mezun 

Olduğu 

Üniversite  

Fakülte  

Bölüm  

Diploma Notu  

Varsa Bedensel Özür Durumu, 

Oranı 
 

Halen Yaptığı İş  

Yazışma Adresi 

 

 

 

Posta Kodu:  İlçe:   İl: 

İletişim Bilgileri 

Ev: 

 

e-mail: 

İş: Cep: 

 
Not: Adresime posta, e-mail ve 

mesaj gönderilmesini kabul 

ediyorum 

 

 

Aşağıdaki Bölümler Görevli Tarafından Doldurulacaktır. 

Açıklama: 1-Başvuru Çıktısı   

Teslim Alan Görevli 

İmzası 
2-Diploma/Mezuniyet Belgesi  

3-Transkript  

5-Kimlik Fotokopisi  

6-Bir Adet Fotoğraf  

6-Özgeçmiş  

 

 
 

 Ek-1 

  

 ÖN BAŞVURU FORMU 

 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 

 SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE 

      



 

Ek-2 

İşletme Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programının Yürütülmesi 
 İşletme Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programı öğrencilerinin aşağıda belirtilen hususlara 

dikkat etmeleri gerekmektedir.  

 - 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. 

 -Ders seçimleri Enstitümüz tarafından yapılmaktadır. 

 

-Toplam 36 kredilik oniki ders verilecektir. 

   - Dersler haftalık olarak ve canlı ders sistemi kullanılarak çevrimiçi yürütülür. 

 

-Derslerin başlangıç ve bitiş tarihlerini Enstitümüz web sayfasında Akademik Takvimden 

öğrenebilirsiniz. 

 -Herhangi bir lisansüstü programdan mezun olan öğrencilerimizin ders muafiyetleri ile ilgili 

dilekçelerini, dilekçe ekine transkript ve ders müfredatını eklemek suretiyle 05-09 Şubat 2018  
tarihleri arasında Enstitümüze teslim etmeleri gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılan müracaatlar 

kabul edilmeyecektir. 

 -Proje konuları ile ilgili olarak bilim dallarında bulunan irtibat bürolarından ve danışmanınızdan 

bilgi almanız gerekmektedir. 

 - Proje konusu 1.Yarıyıl sonunda danışman öğretim üyesinin uygun görmesi halinde alınabilir. 

Teslimi üçüncü dönem sonunda yapılarak dönem sonu itibariyle mezun olunabilir. 

 
-Final ve bütünleme sınav sonuçları ilgili öğretim üyeleri tarafından enstitü otomasyonuna 

girilmektedir. 

 -Sınav sonuçlarını https://enstitu.selcuk.edu.tr/ adresindeki  Enstitü Otomasyonundan 

öğrenebilirsiniz. 

 
-Duyuruları kendi sayfanızdan, enstitümüz web sayfasından ve cep telefonunuza gönderilecek kısa 

mesajlardan takip edebilirsiniz 

 Yukarıdaki bilgileri okudum ve bilgi sahibi oldum. 

       Adı Soyadı : 

       Tarih  : …./.…/2018 

       İmza  : 
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