KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı Güz yarıyılında Üniversitemizin Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına aşağıda belirtilen kontenjanlar dâhilinde öğrenci alınacaktır.
Başvurular çevrimiçi (online) olarak 18 Temmuz – 07 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.

Tezsiz Yüksek Lisans Kontenjanları
PROGRAMLAR

KONTENJAN

Endüstri Mühendisliği*

300

İş Güvenliği*

500

Bilgisayar Mühendisliği*

120

Arazi Yönetimi, Kentsel Dönüşüm ve Taşınmaz Değerleme*

70

(*) Bu programlara başvuruda, mezun olunan lisans programına ilişkin bir sınırlandırma bulunmamaktadır.

Yukarıda isimleri yazılı Tezsiz Yüksek Lisans Programlarında dersler her hafta ders programında
gösterilen gün ve saatlerde hem sınıfta yüz yüze yapılacak, hem de eş zamanlı (canlı) olarak internet
üzerinden yayınlanacaktır. Ayrıca her bir dersin videosu ve ders dokümanı birlikte sisteme yüklenerek
öğrencilerin erişimine sunulacaktır.

BAŞVURU KOŞULLARI:
1. Lisans mezunu olmak.
BAŞVURU TARİHİ VE ŞEKLİ:
1. Adaylar başvurularını 18 Temmuz – 07 Eylül 2022 tarihleri arasında (saat 17.00’a kadar)
çevrimiçi (online) 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/)
DEĞERLENDİRME:
1. Başvuran aday sayısının kontenjanı aşması halinde, adaylar lisans mezuniyet not ortalamasına
göre sıralanacak ve kontenjan dâhilinde programa kabul edileceklerdir.
2. Dörtlük sisteme göre mezun olan adayların mezuniyet not ortalamaları Yükseköğretim Kurulu
web sitesinde verilen not dönüşüm tablosuna göre yüzlük sisteme dönüşümü yapılarak
değerlendirilecektir.
Üniversiteler
tarafından
yapılan
dönüşümler
kesinlikle
değerlendirilmeye alınmayacaktır.
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KESİN KAYIT TARİHLERİ:
1. Kesin kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için istenen belgeleri 12 – 16 Eylül 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.

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 temin edilebilir.)
2. E-devletten alınan mezuniyet belgesi veya diploma
3. Son altı ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (4,5 x 6,0 cm boyutlarında - .bmp
formatında)
4. Askerlik Durum Beyanı (Erkek öğrencilerden istenecek ve adayın son durumunu gösterir
olmalıdır.)
5. 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı güz yarıyılı öğrenim ücreti olan 2.400 TL'nin,
Enstitümüzden verilen öğrenci numarası ile Ziraat Bankasına yatırıldığına dair banka
dekontu.
NOT:
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. Bir programa en az 15 öğrencinin kesin kayıt yaptırması gerekmektedir. 15'ten az öğrencinin
kesin kayıt yaptırdığı programların açılıp açılmayacağına Enstitü Yönetim Kurulu karar verir.
4. Birden fazla programa başvuru yapılamayacaktır.
5. Bir programa kesin kayıt yaptırdıktan sonra kayıt sildirmek isteyen öğrencilere, yatırdıkları
öğrenim ücretleri geri ödenmeyecektir.
6. 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.
7. İstenen belgelere ilişkin olarak kasten veya sehven hatalı beyanda bulunanlar ile belgelerde
tahrifat yapanların sınavda başarılı olsalar dahi kayıtları yapılmaz, yapılsa da iptal edilir.
8. Yurtdışından gelen adayların (yabancı uyruklu veya lisans/lisansüstü eğitim ve öğretimini
yurtdışında tamamlayan T.C. vatandaşı) başvurularını e-posta yolu ile (lee@ktun.edu.tr)
Enstitümüze yapmaları gerekmektedir. Bu statüdeki öğrenciler çevrimiçi sistemle başvuru
yapamayacaklardır.
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