
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 

 
Üniversitemiz Eğitim Bilimleri Enstitüsü Tezli Yüksek Lisans Programlarında aşağıda 

belirtilen Anabilim Dallarına 2020–2021 Eğitim-Öğretim yılı Bahar yarıyılında öğrenci 

alınacaktır. 

BAŞVURU TARİHİ VE YERİ: 

-Müracaatlar; internet üzerinden online olarak 11-15 Ocak 2021 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, ALES ve Yabancı Dil 

puan bilgileri OSYM 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. 

SINAV İLE İLGİLİ AÇIKLAMA: 

- Yüksek Lisans programları yazılı bilim sınavları 20 Ocak 2021 tarihinde saat 10.00’da ilgili 

Anabilim Dallarında (Bölümlerde) yapılacaktır. 

-Yapılacak olan yazılı bilim sınavlarında program bazında sınava girecek adayların 

ALES(%50) ve Lisans ağırlıklı mezuniyet not ortalamasına(%25) göre sıralamaları yapıldıktan 

sonra ilan edilen kontenjanın 4 (dört) katı kadar aday yazılı bilim sınavına alınacaktır. 

-Yazılı bilim sınavına girmeye hak kazanan adaylar; sınav giriş belgelerini Başvuru Kontrol 

linkinden 18 Ocak 2021 tarihi itibariyle temin edeceklerdir. 

-Doktora ve Yüksek Lisans programları yazılı Bilim Sınavından yüzlük sistemde en az 50 puan 

alamayan ve bu sınavlara girmeyen adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır. 

-Özel şart veya farklı bölüm mezuniyeti ile yapılacak olan başvurular başvuru yapılan Anabilim 

Dalınca değerlendirilecektir. Anabilim Dalınca kabulü uygun bulunmayan farklı bölüm 

başvuruları ve özel şartlara uymayan başvurular reddedilerek aday yazılı bilim sınavına 

alınmayacaktır. 

Değerlendirme: 

Yüksek Lisans Programlarına girişte ALES puanının %50’si, yazılı bilim sınavı notunun %25’i 

ve lisans ağırlıklı mezuniyet not ortalamasının %25’inin toplamı alınarak belirlenen başarı 

notlarına göre en az 2.40 (yüzlük sistemde 62,66) puan almak kaydıyla en yüksek puanlı 

adaydan başlayarak ilan edilen kontenjana göre adaylar başvurdukları öğrenim programlarına 

yerleştirilir. Sıralamada eşitlik olması halinde Lisans ağırlıklı mezuniyet not ortalaması yüksek 

olan adaya öncelik verilir. 

KESİN KAYIT VE İSTENEN BELGELER: 

-Kesin kayıt hakkı kazanan adayların listesi 22 Ocak 2021 tarihinde 

http://www.selcuk.edu.tr/egitim_bilimleri_ens/tr adresinde ilan edilecektir. 

-Kazanan adayların kesin kayıtları 25-29 Ocak 2021 tarihleri arasında Eğitim Bilimleri 

Enstitüsünde şahsen yapılacaktır. 

Kesin Kayıtta İstenen Belgeler: 

1- İnternetten yapılan ön başvuruya ait çıktı belgesi(Ön Başvurudan sonra alınacaktır.) 

2- Kesin Kayıt Formunu aşağıdaki linkten indirip doldurulacaktır. 

http://www.selcuk.edu.tr/egitim_bilimleri_ens/birim/web/sayfa/ayrinti/4169/tr 

3- Diploma veya mezuniyet belgesinin Resmi onaylı fotokopisi(Aslı ve fotokopisi ibraz edilmesi 

halinde fotokopisi Enstitü tarafından onaylanır.) 

http://www.selcuk.edu.tr/egitim_bilimleri_ens/tr
http://www.selcuk.edu.tr/egitim_bilimleri_ens/birim/web/sayfa/ayrinti/4169/tr


4- Yüksek Lisans programlarına başvurular için Lisans öğreniminde aldığı dersleri ve not 

dökümünü gösterir belgenin (Transkript) Resmi onaylı fotokopisi(Aslı ve fotokopisi ibraz 

edilmesi halinde fotokopisi Enstitü tarafından onaylanır.) 

5- ALES sınavından, Matemetik Eğitimi için sayısal, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık için 

eşit ağırlık puan türünde (2015 ve sonrası) en az 55 puan almış olduğunu gösterir sınav sonuç 

belgesinin fotokopisi. 

6- Doktora programına başvuracak adayların YÖKDİL, YDS (İngilizce, Almanca, Fransızca, 

İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca ve Farsça)’den en az 55 puan veya 

ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen uluslararası bir sınavdan bu puan muadili bir 

puan almış olduğunu gösterir belgenin 

fotokopisi. 

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) 

TEZLİ YÜKSEK LİSANS KONTENJANLARI 

 

Anabilim Dalı Yüksek 

Lisans 

ALES 

Puan 

Türü 

Açıklama 

Rehberlik ve Psikolojik 

Danışmanlık 

12 EA Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 

alanında en az 4 yıllık lisans diplomasına 

sahip olmak 

 

NOT: 

- İlanda belirtilen tarihler dışında müracaatlar kesinlikle kabul edilmeyecektir. 

- Tezsiz Yüksek Lisans programları hariç olmak üzere aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt 

yaptırılamaz. Kayıt yaptırdığı tespit edilenlerin kayıtları silinir. 

- Bir başka Üniversitede Araştırma Görevlisi, Öğretim Görevlisi, Okutman ve Uzman kadrosunda olanlar 

çalıştıkları kurumdan başka bir Üniversite’de Lisansüstü Eğitim yapabileceklerine dair belgeyi kesin 

kayıtta getirmek zorundadırlar. 

- İlan edilen Anabilim Dallarına, farklı daldan ya da eşdeğer lisans ve/veya yüksek lisans derecesini 

Üniversite dışındaki Yükseköğretim Kurumundan almış olanlardan Selçuk Üniversitesi Lisansüstü 

Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği gereği bilimsel hazırlık programı uygulanabilir. 

- Başvuru yaptıktan sonra başvurusunu iptal eden aday tekrar aynı Anabilim Dalına başvuru 

yapamayacaktır. 

- 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.) 

- Geçerli ALES puanı olmayan aday hiçbir programa başvuru yapamaz. 


