
Selçuk Üniversitesi ile Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Tezsiz Yüksek Lisans 

ve Eğitim İşbirliği Protokolü çerçevesinde kayıt yaptırmak istiyorum. Adresim ve diğer bilgilerimde 

meydana gelecek değişiklikleri zamanında Enstitüye bildireceğimi, 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 2015-2016 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı 

Programı II.Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans 

T.C. Kimlik No  

Adı Soyadı  

Kayıt Tarihi …./…./ 2015 

Öğrenci Numarası  

Kayıt 

Yaptıracağı 

Ana Bilim Dalı İşletme 

Bilim Dalı Muhasebe ve Denetim 

Mezun 

Olduğu 

Üniversite  

Fakülte  

Bölüm  

Diploma Notu  

Halen Yaptığı İş  

Yazışma Adresi 

 

 

 

Posta Kodu:  İlçe:   İl: 

İletişim Bilgileri 
Ev: 

E-mail: 

İş: Cep: 

Aşağıdaki Bölümler Görevli Tarafından Doldurulacaktır. 

Açıklama: 1-Kayıt Formu   

Teslim Alan Görevli 

İmzası 
2-Proje Kayıt Formu  

3-Diploma/Mezuniyet Belgesi  

4-Transkript  

5-Kimlik Fotokopisi  

6-İki Adet Fotoğraf  

7-Dekont  

Sadece Askerlik tecil ettirecekler için belge teslimi   Askerlik Belgesi veremeyen erkek öğrenciler için 

1-Askerlik Durum Belgesi (yeni tarihli)  Askerlik yaptım. 

2-Diploma fotokopisi  Bakaya 

3-Nüfus cüzdanı fotokopisi  Askerlik işlemleri tarafıma aittir. 

 

 

 
 

Lütfen boşlukları mavi tükenmez kalem ile doldurunuz. 

 
KAYIT FORMU 

 
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 

 
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE 

 

 

      



 

 

II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programının Yürütülmesi 

 II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı öğrencilerinin aşağıda belirtilen hususlara dikkat 

etmeleri gerekmektedir.  

 -Öğretim süresi üç yıldır, üç yılda mezun olamayan öğrencilerden 6111 sayılı kanunun 172 nci 

maddesiyle,   

  2547 sayılı kanunun 46 ncı maddedeki değişikliğe göre katkı payı ve örgenim ücreti alınır. 

 -Ders seçimleri Enstitümüz tarafından yapılmaktadır. 

 

-Toplam 36 kredilik oniki ders verilecektir. 

   -Dersler hafta sonunda yapılmakta olup %70 devam mecburiyeti vardır. 

 

-I. Yarıyıl dersleri 24 Ekim 2015 - 24 Ocak 2016 tarihleri arasında ilgili fakültelerde yapılacaktır. 

-II. Yarıyıl derslerinin başlangıç ve bitiş tarihlerini Enstitümüz web sayfasından öğrenebilirsiniz. 

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

dilekçelerini, dilekçe ekine transkript ve ders müfredatını eklemek suretiyle 30 Eylül 2015 
tarihine kadar Enstitümüze teslim etmeleri gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılan müracaatlar 

kabul edilmeyecektir. 

 -Ders/Derslerden iki defa başarısız olup üçüncü defa veya daha fazla alacak öğrenciler öğrenim 

ücreti  öderler. 

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

bilgi almanız gerekmektedir. 

 -Proje konuları ders başlama tarihinden itibaren danışman öğretim üyesinin uygun görmesi 

halinde alınabilir. Teslimi Akademik Takvimde belirtilen Proje Döneminde yapılarak dönem sonu 

itibariyle mezun olabilir. 

 
-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  : …./.…/2015 

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

