SELÇUK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ
UYGULAMA ESASLARI
TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
Öğrenci Kabulü
a) Lisans derecesine sahip olmak,
b) Adayların başvurduğu programın puan türünde 55 standart puandan az olmamak koşuluyla
ALES standart puanına sahip olmaları gerekir. (Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu Anabilim Dalına
başvurularda puan türlerinin hepsi geçerlidir.)
c)Güzel Sanatlar Fakültesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi ile Dilek Sabancı Devlet Konservatuvarı
Anabilim-Bilim Dallarında Lisansüstü öğrenci kabulünde ALES koşulu aranmaz.
Değerlendirme
a)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 not ortalaması yüksek olan adaya öncelik verilir.
b) Güzel Sanatlar Fakültesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi ile Dilek Sabancı Devlet
Konservatuvarı Anabilim-Bilim Dallarında Tezli Yüksek Lisans programlarına girişte öğrencinin
genel ağırlıklı not ortalamasının %50 si bilim sınavı veya sanat-kültür sınavı notunun % 50 sinin
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 not ortalaması yüksek
olan adaya öncelik verilir.
TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
Öğrenci Kabulü
a) Lisans derecesine sahip olmak,
Değerlendirme
a) Öğrenci kabulü Lisans mezuniyet ağırlıklı not ortalamasına göre sıralanarak yapılır.
b) İlgili dönemde en az 15 öğrenci kayıt olması gerekir. 15 den az öğrenci kaydı olan
programların açılıp açılmayacağına ilgili enstitü yönetim kurulu karar verir.
DOKTORA PROGRAMI
Öğrenci Kabulü
(1) Doktora programlarına başvurabilmek için:
a) Adayların tezli yüksek lisans derecesine, bütünleştirilmiş doktora için lisans derecesine,
hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli tıp, diş hekimliği ve veteriner fakülteleri diplomasına,
eczacılık ve fen fakültesi mezunlarının lisans veya yüksek lisans derecesine veya Sağlık Bakanlığınca
düzenlenen esaslara göre bir laboratuar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları ve ilânda
yazılı süre içinde ilgili enstitüye başvurmaları gerekir.
b) Adayların; ALES’ten başvurduğu programın puan türünden en az 55, Lisans diploması ile
başvuranlar en az 80 (yüksek lisans derecesine sahip olanlar hariç) bütünleştirilmiş doktora
programına başvuran adaylar ise en az 80 puan almış olması gerekir. Ancak Güzel Sanatlar Fakültesi,
Sanat ve Tasarım Fakültesi ile Dilek Sabancı Devlet Konservatuvarı Anabilim-Bilim Dallarında
öğrenci kabulünde ALES koşulu aranmaz.
c) Bir yüksek lisans programını tamamladıktan sonra en çok bir yarıyıl ara vererek doktora
programına başvuran adaylarda yeniden ALES şartı aranmaz.
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ç) Bütünleştirilmiş doktora programına başvuran adayların kabul edilebilmesi için ALES
puanının en az 80 ve lisans mezuniyet ağırlıklı not ortalamasının en az 3.50 veya Yükseköğretim
Kurulunun not dönüşüm tablosundaki yüzlük sistemdeki karşılığı olması gerekir.
d) Doktora programına öğrenci kabulünde, aday anadili dışında İngilizce, Almanca, Fransızca,
İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca, Farsça dillerinden birinden merkezi yabancı dil
sınavından en az 55 puan veya ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen uluslararası bir
sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmalıdır. Doktora bilim alanı bir yabancı dil eğitimi ya da
edebiyatı olan adaylar yabancı dil sınavına başka bir dilden girerler.
(2) Hazırlık sınıfları hariç, en az on yarıyıl süreli tıp, diş hekimliği ve veteriner fakülteleri
mezunları için yüksek lisans mezuniyet ağırlıklı not ortalaması yerine, lisans mezuniyet ağırlıklı not
ortalaması dikkate alınır. Aynı şekilde eczacılık ve fen fakülteleri mezunlarından yüksek lisans
yapmamış olanlarda Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre laboratuar dalında kazanılan
uzmanlık notu yerine lisans mezuniyet ağırlıklı not ortalaması esas alınır.
(3) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için tıp, diş hekimliği ve
veteriner fakülteleri mezunlarının lisans diplomasına, diğer fakültelerden mezun olanların ise yüksek
lisans diplomasına ve ALES’in sayısal kısmından 55 standart puandan az olmamak koşuluyla ALES
standart puanına sahip olmaları gerekir. Tıp fakültesi mezunları için 50 puandan az olmamak
koşuluyla temel tıp puanı, diş hekimliği fakültesi mezunları için ise 50 puandan az olmamak
koşuluyla DUS Puanı ALES yerine geçer. Bir yüksek lisans programını tamamladıktan sonra en çok
bir yarıyıl ara vererek temel tıp bilimlerinde doktora programına başvuran adaylarda yeniden ALES
şartı aranmaz.
(4) Temel tıp puanı, TUS Temel Tıp Bilimleri Testi-1 bölümünden elde edilen standart puanın
0,7; Klinik Tıp Bilimleri Testinden elde edilen standart puanın 0,3 ile çarpılarak toplanması ile elde
edilir.
(5) Temel tıp bilimlerinde doktora programına öğrenci kabulünde, aday, anadili dışında
İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca, Farsça
dillerinden birinden merkezi yabancı dil sınavından en az 55 puan veya ÖSYM Yönetim Kurulu
tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmalıdır.
Değerlendirme
a)Doktora programlarına girişte ALES puanının % 50’ si, yazılı bilim sınavı notunun % 25’i ve
yüksek lisans ağırlıklı mezuniyet not ortalamasının % 25’inin toplamı alınarak belirlenen başarı
notlarına göre en az 2.50 (Yüzlük sistemde 65) puan olmak kaydıyla en yüksek puanlı adaydan
başlayarak ilan edilen kontenjana göre adaylar başvurdukları öğrenim programlarına yerleştirilir.
Sıralamada eşitlik olması halinde yüksek lisans not ortalaması yüksek olan adaya öncelik verilir.
b)Bütünleştirilmiş Doktora programlarına girişte lisans mezunlarının lisans not ortalamasının
en az 3.50 ve ALES puanının en az 80 olması gerekmektedir. ALES puanının % 50’ si, yazılı bilim
sınavı notunun % 25’i ve yüksek lisans ağırlıklı mezuniyet not ortalamasının % 25’inin toplamı
alınarak belirlenen başarı notlarına göre en az 2.50 (Yüzlük sistemde 65) puan olmak kaydıyla en
yüksek puanlı adaydan başlayarak ilan edilen kontenjana göre adaylar başvurdukları öğrenim
programlarına yerleştirilir. Sıralamada eşitlik olması halinde lisans not ortalaması yüksek olan adaya
öncelik verilir
c) Tıp Fakültesi mezunlarının doktora başvurularının değerlendirilmesinde ALES puanının
ve/veya temel tıp puanının %50’si, Lisans ve/veya Yüksek Lisans not ortalamasının %25’ i, yazılı
bilim sınavının %25’inin toplamı alınarak belirlenen başarı notlarına göre en az 2,50 (Yüzlük sistemde
65) puan olmak kaydıyla en yüksek puanlı adaydan başlayarak ilan edilen kontenjana göre adaylar
başvurdukları öğrenim programlarına yerleştirilir. Sıralamada eşitlik olması halinde lisans not
ortalaması yüksek olan adaya öncelik verilir.
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ç) Diş Hekimliği Fakültesi mezunlarının doktora başvurularının değerlendirilmesinde ALES
puanının ve/veya DUS puanının %50’si, Lisans ve/veya Yüksek Lisans not ortalamasının %25’ i,
yazılı bilim sınavının %25’inin toplamı alınarak belirlenen başarı notlarına göre en az 2,50 (Yüzlük
sistemde 65) puan olmak kaydıyla en yüksek puanlı adaydan başlayarak ilan edilen kontenjana göre
adaylar başvurdukları öğrenim programlarına yerleştirilir. Sıralamada eşitlik olması halinde lisans not
ortalaması yüksek olan adaya öncelik verilir.
d)Güzel Sanatlar Fakültesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi ile Dilek Sabancı Devlet
Konservatuvarı Anabilim-Bilim Dallarında doktora programlarına girişte öğrencinin Yüksek Lisans
not ortalamasının %50 si, bilim sınavı veya sanat-kültür sınavı notunun % 50 sinin toplamı alınarak
belirlenen başarı notlarına göre en az 2.50 (Yüzlük sistemde 65) puan almak kaydıyla en yüksek
puanlı adaydan başlayarak ilan edilen kontenjana göre adaylar başvurdukları öğrenim programlarına
yerleştirilir. Sıralamada eşitlik olması halinde Yüksek Lisans not ortalaması yüksek olan adaya öncelik
verilir.
YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ
a) Yurt dışından gelen lisansüstü eğitim adaylarının lisans ve yüksek lisans kademelerinde
okudukları dersler ve başarı notları ile referans mektupları, varsa diğer kişisel bilgi ve belgeleri, ilgili
EABD kurulunca incelenerek, bilimsel düzeyi yeterli görülenler, başvurdukları lisansüstü programa
enstitü yönetim kurulu kararı ile kabul edilebilirler. Ayrıca doktora programına kabulde adayların
anadilleri dışında İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca,
Farsça dillerinden birinden Merkezi Yabancı Dil sınavından en az 55 puan veya ÖSYM Yönetim
Kurulu tarafından kabul edilen uluslararası bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmaları
gerekir.
b) Türk Üniversitelerindeki TÖMER’lerden alınmış veya Yükseköğretim Kurulunca geçerliliği
kabul edilen Türkçe bildiklerini gösterir belgesi olmayan yabancı uyruklu adaylardan Selçuk
Üniversitesi TÖMER’de yapılacak Türkçe sınavında yeterli (C2-C1 Türkçesi yeterlidir hemen eğitime
başlarlar) (B2-B1 Türkçesi kısa zamanda gelişebilir, öğrenime başlar ancak mezun olana kadar
Türkçe yeterlilik düzeyini C1 veya C2 seviyesine çıkarmak zorundadır. ) asgari puanı alanlar Türkçe
eğitim yapan lisansüstü eğitim programlarına kayıt hakkı kazanırlar.
MÜRACAATTA İSTENECEK BELGELER
1- Aslı ibraz edilmek şartıyla diploma veya mezuniyet belgesinin fotokopisi
2- Lisans, Yüksek Lisans öğrenimini yurt dışında tamamlayan Türk vatandaşı, uyruğundan
biri Türk vatandaşı olan çift uyruklular aslı ibraz edilmek şartıyla diploma veya mezuniyet
belgesinin fotokopisi ve diploma denklik belgesi fotokopisi.
3-Aslı ibraz edilmek şartıyla Yüksek Lisans programlarına başvurular için Lisans, doktora
programlarına başvurular için Yüksek Lisans ve Lisans öğreniminde aldığı dersleri ve not dökümünü
gösterir belgenin (Transkript) fotokopisi.
4-Aslı ibraz edilmek şartıyla ALES sınavından, başvurduğu programın puan türünden en az
55 puan almış olduğunu gösterir sınav sonuç belgesinin fotokopisi.
5-Aslı ibraz edilmek şartıyla, doktora programına başvuracak adayların İngilizce, Almanca,
Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca, Farsça dillerinden birinden Merkezi
Yabancı Dil sınavından en az 55 puan veya ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen
uluslararası bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olduğunu gösterir belgenin fotokopisi.
6-Nüfus Cüzdanının aslı ve fotokopisi (T.C. Kimlik Numaralı)
7-2 Adet Vesikalık Fotoğraf
8- İlgili Enstitüden alınacak başvuru formu
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YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERDEN İSTENECEK BELGELER
1- Aslı ibraz edilmek şartıyla Yüksek Lisans Programına müracaatta Lisans Diploması ve
transkript, Doktora Programına müracaatta ise Yüksek Lisans Diploma ve transkript belgelerinin
fotokopisi,(Noter ve dış temsilcilikten yaptırılmış onaylar kabul edilecektir.)
2- Aslı ibraz edilmek şartıyla, doktora programına başvuracak adayların İngilizce, Almanca,
Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca, Farsça dillerinden birinden Merkezi
Yabancı Dil sınavından en az 55 puan veya ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen
uluslararası bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olduğunu gösterir belgenin fotokopisi
3- Aslı ibraz edilmek şartıyla İkametgah tezkeresi veya öğrenim amaçlı ikametgah tezkeresi
fotokopisi.
4- Aslı ibraz edilmek şartıyla Türkçe bildiğine dair TÖMER belgesi fotokopisi
5- 4 adet Fotoğraf
6- Pasaport aslı ve fotokopisi
7- Eğitim-öğretim harcının yatırıldığına dair dekont
ÖNEMLİ HUSUSLAR
1-Selçuk Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim yönetmeliğinin;
6. Maddesinin birinci fıkrasında yer alan EABD,
EABD kurulu,
17. Maddesinin ikinci fıkrasında yer alan EABD,
EABD kurulu,
19. Maddesinin beşinci fıkrasında yer alan EABD,
EABD kurulu olarak değerlendirilecektir.
2-Lisans, Yüksek Lisans öğrenimini yurt dışında tamamlayan Türk vatandaşı, uyruğundan biri
Türk vatandaşı olan çift uyruklu adayların yurt dışından alınmış diplomalarının denkliğinin
Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış olması gerekir
3- Üniversitemizde yüzlük ve dörtlük değerlendirme sistemleri arasında dönüşüm
yapılmayacaktır. Bu iki not değerlendirme sistemi arasında dönüşüm ile ilgili başka Üniversitelerden
alınan belgelerde kabul edilmeyecektir. Lisansüstü programlara not ortalamalarının değerlendirilmesi
dörtlük sisteme göre yapılacaktır. Yüzlük sisteme göre mezun olan adayların mezuniyet ağırlıklı not
ortalamaları Yükseköğretim Kurulu web sitesinde verilen karşılaştırma tablosuna göre dörtlük sisteme
çevirisi yapılarak değerlendirilecektir.
4- Çift uyruklu vatandaş hakkı olan (Türk ve yabancı ülke vatandaşı) adaylar Türk vatandaşı
olarak başvuru yapacaklardır.
5- Birden fazla Anabilim Dalına yapılan başvurular iptal edilecektir.
6- Bir başka Üniversitede Araştırma Görevlisi kadrosunda olanlar müracaat edemezler,
Öğretim Görevlisi, Okutman ve Uzman kadrosunda olanlar ise çalıştıkları kurumdan Lisansüstü eğitim
yapabileceklerine dair belge ile müracaat edebilirler.
7- Yazılı Bilim Sınavı veya sanat-kültür sınavından en az yüzlük sistemde 50 puan alamayan
ve bu sınavlara girmeyen adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.
8- Bir öğretim üyesi EABD Kurulu Kararı ve Enstitü Kurulunun onayı ile yeni bir ders
açabilir.
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