
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

            Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü Tezsiz Yüksek Lisans Programlarında aşağıda 
belirtilen Anabilim Dallarına 2020–2021 Eğitim-Öğretim yılı Güz yarıyılında öğrenci alınacaktır.

Tezsiz Yüksek Lisans Kontenjanları

ANABİLİM DALI KONTENJAN

İş Sağlığı ve Güvenliği 300

Biyoekonomi 60

* Covid-19 Pandemisi devam etmesi halinde dersler uzaktan eğitim olarak 
verilecektir.

BAŞVURU TARİHİ VE YERİ:

-Müracaatlar; internet üzerinden online olarak 03 – 17 Ağustos 2020 tarihleri arasında 
yapılacak olup, şahsen veya posta ile yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

-İnternet ön başvurusu http://ensbis.selcuk.edu.tr/OnBasvuru adresinden yapılacaktır.
-Online başvuru sistemine kayıt olurken mezuniyet bilgileri YÖKSİS sisteminden otomatik 

olarak alınacak olup, mezun ve puan bilgileri eksik ve yanlış olanların Yükseköğretim Kurumlarına 
müracaat etmeleri gerekmektedir.  

-Sisteme yüklenecek olan aday fotoğrafı son altı ay içerisinde çekilmiş olmalı ve en az 
250*300 piksel boyutlarında olmalıdır.

Değerlendirme: 

-Lisans mezuniyet ağırlıklı not ortalamasına göre sıralama yapılacak ve kontenjan dâhilinde 
öğrenci alınacaktır.

-Dörtlük sisteme göre mezun olan adayların mezuniyet ağırlıklı not ortalamaları 
Yükseköğretim Kurulu web sitesinde verilen karşılaştırma tablosuna göre yüzlük sisteme çevirisi 
yapılarak değerlendirilecektir.(Üniversiteler tarafından yapılan çeviriler kesinlikle 
değerlendirilmeye alınmayacaktır.)

KESİN KAYIT VE İSTENEN BELGELER:

-Kesin kayıt hakkı kazanan adaylar 
https://www.selcuk.edu.tr/Birim/fen_bilimleri_enstitusu adresinde 18 Ağustos 2020 tarihinde 
ilan edilecektir.

-Kazanan adaylar kesin kayıtları 19 - 21 Ağustos 2020 tarihleri arasında Fen Bilimleri 
Enstitüsünde şahsen yapılacaktır.

 
Kesin Kayıtta İstenen Belgeler: 

1-  İnternetten yapılan ön başvuruya ait çıktı belgesi(Ön Başvurudan sonra alınacaktır.) 
2-  Kesin Kayıt Formu aşağıdaki linkten indirip doldurulacaktır.
     https://www.selcuk.edu.tr/fen_bilimleri_enstitusu/Ayrinti/lisansustu-basvuru-fomlari-
4717
3-  Diploma veya mezuniyet belgesinin Resmi onaylı fotokopisi(Aslı ve fotokopisi ibraz edilmesi 
halinde fotokopisi Enstitü tarafından onaylanır.) 
4- Lisans öğreniminde aldığı dersleri ve not dökümünü gösterir belgenin  (Transkript) Resmi onaylı 
fotokopisi(Aslı ve fotokopisi ibraz edilmesi halinde fotokopisi Enstitü tarafından onaylanır.)
5- Tezsiz Yüksek Lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES şartı aranmaz.
6- Vakıfbank’a 1.800 TL öğrenci numarasına (dönem başlarında 3 eşit taksitte toplam 5.400TL 
olarak ödenir.) eğitim-öğretim harcının yatırıldığına dair banka dekontu 
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7- Nüfus Cüzdanının aslı ve fotokopisi (T.C. Kimlik Numaralı)
8-  2 Adet Vesikalık Fotoğraf
9- Askerlik Durum Beyanı  (Erkek öğrencilerden istenecek ve adayın son durumunu gösterir olmalı)

NOT:

- İlanda belirtilen tarihler dışında müracaatlar kesinlikle kabul edilmeyecektir. 
- En az 15 öğrencinin kesin kayıt olması gerekmektedir. 15’den az öğrenci kesin kaydı bulunan 
programların açılıp açılmayacağına Enstitü Yönetim Kurulu karar verir.
- Birden fazla Anabilim Dalına başvuru yapılamayacaktır.
- Başvuru yaptıktan sonra başvurusunu iptal eden aday tekrar aynı Anabilim Dalına başvuru 
yapamayacaktır.
- Kesin kayıt yaptırdıktan sonra kayıt sildirmek isteyen öğrencilere yatırdıkları ücretler geri 
ödenmeyecektir. 


