
 

KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 

 
2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılı Bahar yarıyılında Üniversitemizin Lisansüstü Eğitim 

Enstitüsü Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına aşağıda belirtilen kontenjanlar dâhilinde 
öğrenci alınacaktır. Başvurular çevrimiçi (online) olarak 03 – 21 Ocak 2022 tarihleri arasında 
yapılacaktır. 
 

Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Kontenjanları 
 

PROGRAMLAR ALES PUAN TÜRÜ Y.L. D.R. 

Bilgisayar Mühendisliği SAY 15 10 
Bilgisayar Mühendisliği (Yazılım Mühendisliği Programı) SAY 10 - 
Bilgisayar Mühendisliği (Yapay Zeka Programı) SAY 5 - 
Çevre Mühendisliği SAY 12 6 
Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 20 5 
Endüstri Mühendisliği SAY - 5 
Harita Mühendisliği SAY 20 2 
İnşaat Mühendisliği SAY 25 6 
Jeoloji Mühendisliği SAY 20 10 
Kimya Mühendisliği SAY 29 4 
Kimya Mühendisliği (Nanoteknoloji ve İleri Malzemeler 
Programı) (*) 

SAY 10 - 

Maden Mühendisliği SAY 8 - 
Makine Mühendisliği SAY 15 4 
Metalürji ve Malzeme Mühendisliği SAY 9 2 
Şehir ve Bölge Planlama SAY 5 1 
Şehir ve Bölge Planlama (Kentsel Tasarım Programı) SAY 5 - 

 
(*) Programın yüksek lisans kontenjanına Mühendislik, Fen, Tıp, Eczacılık, Sağlık Bilimleri, Teknoloji, Veterinerlik ve 
Ziraat Fakültelerinin lisans derecesine sahip adaylar başvurabilir. 
 
BAŞVURU KOŞULLARI: 

1. Tezli Yüksek Lisans programlarına müracaat edebilmek için lisans mezunu; Doktora 
programlarına müracaat edebilmek için yüksek lisans mezunu olmak gerekir. 

2. İlgili ALES puanı türünden en az 55 puan alınmış olması gerekir. (ALES belgesinin geçerlilik 
süresi 5 yıldır) 

3. Doktora programına başvuracak adayların İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça, İtalyanca, 
İspanyolca, Rusça, Çince, Japonca ve Farsça dillerinin herhangi birinden YDS, e-YDS ve 
YÖKDİL’den en az 55 puan veya ÖSYM yönetim kurulu tarafından kabul edilen bir sınavdan 
bu puan muadili bir puan almış olması gerekir. (YDS, e-YDS ve YÖKDİL belgelerinin 
geçerlilik süresi 5 yıldır) 

4. Tezsiz yüksek lisans mezunları doktora programlarına başvuramazlar. Ancak; 06 Şubat 2013 
tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan veya mezun olan öğrenciler 
doktora programına başvurabilir. 

5. Adaylar sadece bir tane lisansüstü programa başvuruda bulunabilir. 
6. Tezsiz yüksek lisans programları hariç olmak üzere hâlen tezli yüksek lisans ve/veya doktora 

programlarında kayıtlı olan öğrenciler kayıt hakkı kazanması ve kesin kayıt yaptırmak 
istemesi halinde daha önceki kayıtlı bulunduğu lisansüstü programdan kaydını sildirmek 
zorundadır. 

7. Yanlış, eksik, hatalı bilgi ve beyanlara ait sorumluluk adaya aittir. 
 
 



BAŞVURU VE SINAVLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR: 

1. Yukarıdaki koşulları sağlayan adaylar, başvurularını 03 – 21 Ocak 2022 tarihleri arasında 
(saat 17.00’a kadar) çevrimiçi sistem üzerinden yapabileceklerdir. Başvuru için adayların 
takip eden bağlantı üzerinden çevrimiçi başvuru sistemine kayıt olması, e-posta adresine 
gelen şifre ile sisteme giriş yapıp başvuru formunda gerekli olan alanları doldurması 
gerekmektedir. (Çevrimiçi başvuru sistemi https://leebasvuru.ktun.edu.tr/) 

2. Yazılı bilim sınavına girmeye hak kazanan adayların listesi 24 Ocak 2022 Pazartesi günü 
Enstitümüzün duyurular sayfasından ilan edilecektir. Başvuran öğrenci sayısının 
belirtilen kontenjanı aşması durumunda yazılı bilim sınavına girecek öğrencilerin sayısı ilan 
edilen kontenjanın 4 (dört) katı ile sınırlandırılacaktır. Bu durumda yazılı bilim sınavına 
alınacak adayların belirlenmesinde, Tezli Yüksek Lisans Programlarına girişte ALES 
puanının %50’si ile lisans mezuniyeti notunun %50’sinin toplamı, Doktora programlarına 
girişte ise ALES puanının %50’si ile yüksek lisans mezuniyeti notunun %50’sinin toplamı 
alınarak yüksekten düşüğe doğru sıralama yapılır. 

3. Doktora ve Tezli Yüksek Lisans yazılı bilim sınavları 26 Ocak 2022 Çarşamba günü saat 
13:00’ da ilgili Anabilim Dalı Başkanlıklarında yapılacaktır. 

4. Değerlendirme adımları aşağıdaki gibi sürdürülecektir. 
a. Tezli Yüksek Lisans Programlarına girişte ALES puanının %50’si, yazılı bilim sınavı 
notunun %25’i ve lisans mezuniyet notunun %25’inin toplamı alınarak belirlenen başarı 
notlarına göre en yüksek puanlı adaydan başlayarak ilan edilen kontenjan dâhilinde adaylar 
başvurdukları öğrenim programlarına yerleştirilir. Sıralamada eşitlik olması halinde ALES 
puanı daha yüksek olan adaya öncelik verilir. ALES puanlarının da eşit olması durumunda 
lisans mezuniyet notu daha yüksek olan adaya öncelik verilir. 
b. Doktora programlarına girişte ALES puanının %50’si, yazılı bilim sınavı notunun %25’i 
ve yüksek lisans mezuniyet notunun %25’inin toplamı alınarak belirlenen başarı notlarına 
göre en yüksek puanlı adaydan başlayarak ilan edilen kontenjana göre adaylar başvurdukları 
öğrenim programlarına yerleştirilir. Sıralamada eşitlik olması halinde ALES puanı daha 
yüksek olan adaya öncelik verilir. ALES puanlarının da eşit olması durumunda yüksek lisans 
mezuniyet notu daha yüksek olan adaya öncelik verilir. 

5. Tezli Yüksek Lisans ve Doktora yazılı bilim sınavından yüzlük sistemde en az 50 puan 
alamayan ve/veya bu sınavlara girmeyen adaylar değerlendirmeye alınmazlar. 

6. Dörtlük sisteme göre mezun olan adayların mezuniyet not ortalamaları Yükseköğretim 
Kurulu (YÖK) web sitesinde yer alan not dönüşüm tablosuna göre yüzlük sisteme 
dönüşümü yapılarak değerlendirilecektir (Üniversiteler tarafından yapılan dönüşümler 
kesinlikle değerlendirilmeye alınmayacaktır.) 

7. Kesin kayıt hakkı kazanan adayların listesi 28 Ocak 2022 Cuma günü Enstitümüzün 
duyurular sayfasından ilan edilecektir. 

8. Kesin kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için istenen belgeleri 31 Ocak – 02 Şubat 2022 
tarihleri arasında (saat 17.00’a kadar) lee@ktun.edu.tr e-posta adresine göndermeleri 
gerekmektedir. Bu tarihler arasında gerekli belgeleri göndermeyen / eksik gönderen 
adaylar kesin kayıt hakkını kaybedeceklerdir. 

9. Yedek kayıt hakkı kazanan adayların ilanı 03 Şubat 2022 Perşembe günü Enstitümüzün 
duyurular sayfasından ilan edilecektir. Yedekten kesin kayıt hakkı kazanan adayların, 
kayıt için istenen belgeleri 03 Şubat 2022 tarihinde (saat 17.00’a kadar) lee@ktun.edu.tr 
e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir. Bu tarihte gerekli belgeleri göndermeyen / 
eksik gönderen adaylar kesin kayıt hakkını kaybedeceklerdir. 

10. Yüksek Lisans/Doktora programlarına başvuran doktora mezunu adayların ALES sınavına 
girme zorunluluğu bulunmamaktadır. ALES puanı bulunmayan doktora mezunu adayların, 
Yüksek Lisans/Doktora programlarına başvurularında, mezun olduğu Lisansüstü programa 
girişteki puan türü veya uzmanlık alanı dikkate alınmaksızın ALES puanları 75 (Yetmişbeş) 
olarak değerlendirilecektir. Daha yüksek ALES puanı bulunan doktora mezunu adaylar bu 
puan türlerini ibraz edebilirler. 
 
 



KESİN KAYITTA İSTENEN BELGELER: 

1. Kesin Kayıt Formu (Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nün (www.ktun.edu.tr) web adresi 
üzerinden erişilecek sayfasındaki “Belgeler ve Formlar  Genel Formlar  Başvuru ve 
Kayıt Formları” menüsünden ilgili form temin edilebilir.) 

2. E-devletten alınan mezuniyet belgesi veya diploma 
3. Yüksek lisans programlarına başvurular için lisans, doktora programlarına başvuranlar için 

yüksek lisans ve lisans öğreniminde aldığı dersleri ve not dökümünü gösterir imzalı ve 
mühürlü belge (Transkript) 

4. ÖSYM sınav sonuç sisteminde alınmış ALES sayısal puan türünden en az 55,00 puan almış 
olduğunu gösterir sınav sonuç belgesi 

5. Doktora programına başvuracak adayların ÖSYM sınav sonuç sisteminden alınmış 
YÖKDİL, YDS, E-YDS (İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, 
Arapça, Çince, Japonca ve Farsça)’den en az 55,00 puan veya ÖSYM Yönetim Kurulu 
tarafından kabul edilen uluslararası bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olduğunu 
gösterir belge 

6. Nüfus Cüzdanı (T.C. Kimlik Numaralı) veya T.C. kimlik kartı 
7. Son altı ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (4,5 x 6,0 cm boyutlarında – bmp 

formatında) 
8. Askerlik Durum Beyanı (Erkek öğrencilerden istenecek ve adayın son durumunu gösterir 

olmalıdır.) 
 

NOTLAR: 

1. Eksik belge ile başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir. Başvuru esnasında yapılan 
yanlışlıklardan başvuran aday sorumludur. 

2. Kesin kayıtta istenen belgelerin tamamı, net bir biçimde okunacak şekilde pdf formatında 
hazırlanacaktır. 

3. Tezsiz Yüksek Lisans programları hariç olmak üzere aynı anda birden fazla lisansüstü 
programa kayıt yaptırılamaz. Kayıt yaptırdığı tespit edilenlerin tüm programlardan kayıtları 
silinir. 

4. Başka bir 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. 

5. İlan edilen programlara, farklı alandan veya eşdeğer lisans ve/veya yüksek lisans derecesini 
Üniversite dışındaki Yükseköğretim Kurumundan almış olanlara Konya Teknik Üniversitesi 
Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği gereği bilimsel hazırlık programı uygulanabilir. 

6. Yurtdışından gelen adaylar (yabancı uyruklu veya lisans/lisansüstü eğitim ve öğretimini 
yurtdışında tamamlayan T.C. vatandaşı) bu ilana başvuruda bulunamazlar. 

7. Her ne sebeple olursa olsun (adayın hatasıyla, bilgi eksikliğiyle, çevrimiçi sisteme 
yanlış/hatalı bilgi girilmesi vb. nedenlerle) yapılan yanlış başvuru sonucunda gerçekleşen 
tüm işlemler iptal edilir. Bu nedenle başvuru yapmadan önce başvuru/kabul koşulları ve 
istenen bilgiler/belgeler dikkatle incelenmeli, çevrimiçi başvuru esnasında bilgi girişleri 
dikkatli bir şekilde yapılmalıdır. 

8. İstenen belgelere ilişkin olarak kasten veya sehven hatalı beyanda bulunanlar ile belgelerde 
tahrifat yapanların sınavda başarılı olsalar dahi kayıtları yapılmaz, yapılsa da iptal edilir. 


