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I. BAŞVURU ŞARTLARI VE BAŞARI PUANI HESAPLAMASI 

A) BAŞVURU ŞARTLARI 

ALES PUANI 
(ALES belgesinin geçerlilik süresi 5 yıldır.)   

Tezli yüksek lisans ALES sınavına girme ve herhangi bir belge 
getirme zorunluluğu yoktur. Tezli yüksek lisans diplomasıyla doktora 

programlarına başvuracak adaylar için en az 
MEZUNİYET NOTU   

Tezli yüksek lisans programları için 
Lisans mezuniyet notu 4’lük sisteme göre en az 
2,00 veya 100’lük sisteme göre en az 53,33 
olmalıdır. 

Tezli yüksek lisans diplomasıyla doktora 
programlarına başvuru için 

Lisans ve yüksek lisans mezuniyet notları 4’lük 
sisteme göre en az 2,40 veya 100’lük sisteme 
göre en az 62,66 olmalıdır. 

YABANCI DİL (İNGİLİZCE) MUAFİYETİ 
(Muafiyet için belgelerinin geçerlilik süreleri) 

 Tezli yüksek lisans ve doktora programları için zorunlu İngilizce hazırlık sınıfı vardır. İngilizce sınıfından 
muaf olabilmek için adayların YDS, e-YDS veya YÖKDİL’den en az 60, veya Üniversitelerarası 
Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puanın eşdeğeri bir puanın alınması gerekir. 

 Muafiyette kullanılacak yabancı dil belgelerinin geçerlik süresi sınavın yapıldığı tarihten itibaren 5 yıl 
olup, Kurulca kabul edilen eşdeğer belgeler için ise 2 yıldır. 

 Üniversitelerin yapmış oldukları İngilizce Muafiyet belgeleri 3 yıl geçerlidir. 
 Muafiyet belgesi olmayanlar KTÜ Yabancı Diller Yüksek Okulunun yapacağı muafiyet sınavına girebilir. 

Başarılı olamayanlar İngilizce Hazırlık Okuluna devam etmek zorundadır. 
 

B) GİRİŞ BAŞARI PUANI HESAPLAMASI (GBP) 

 
(Mülakat/yazılı sınavına girmek zorunludur. Sınava girmeyenler için hesaplama yapılmayacaktır.) 

Yüksek Lisans Programları 

 

Tezli Yüksek Lisans Programları 

 ALES puanın  % 55’i, (*) 
 Lisans mezuniyet notunun % 35’i,   
 Mülakat/yazılı puanının % 10’u hesaplanır. 
 Giriş Başarı Puanı en az 60,00 olmalıdır.  

Doktora Programları 

(Doktora programlarına başvuran öğrenciler çalışmak istedikleri bilim alanındaki öğretim üyelerinden 
referans mektubu almak zorundadır (Yabancı uyruklu öğrenciler hariç). Referans mektubu, 

mülakat/yazılı sırasında jüriye verilecektir. Referans mektubuna ulaşabilmek için 
https://www.ktu.edu.tr/dosyalar/fbe_cc79c.pdf linkine tıklayınız. 

 

Tezli Yüksek Lisans Mezunları İçin  

 ALES puanının % 55’i, (*) 
 Lisans mezuniyet notunun % 20’si, 
 Yüksek lisans mezuniyet notunun % 10’u, 
 Mülakat/yazılı puanının % 15’i hesaplanır. 
 Giriş Başarı Puanı en az 70,00 olmalıdır. 

 

*ALES belgesi olmayan (ALES sınavına girmeyen) adaylarda yüksek lisans için 60, doktora için 
70 puan olarak alınır. Zorunlu olmamasına rağmen geçerli ALES belgesi olan adaylar bu belge ile 
de başvuruda bulunabilirler. 

 

 

https://www.ktu.edu.tr/dosyalar/fbe_cc79c.pdf
http://www.ktu.edu.tr/dosyalar/fbe_cc79c.pdf


II. ANABİLİM DALLARIMIZIN ALAN DIŞI ÖĞRENCİ KABUL ETTİĞİ BÖLÜMLER 
 
 Enstitümüzde belirli bir anabilim dalında lisansüstü eğitim yapmak isteyen ancak mezun 
olduğu bölüm alan dışı kabul listesinde bulunmayan adaylar Enstitümüze yazılı olarak başvurmaları 
halinde ilgili anabilim dalı görüşü, enstitü kurulu kararı ve Senato onayı ile söz konusu listeye 
eklemeler yapılabilir. 
 
Not: Bu adresten listelere ulaşabilirsiniz  https://www.ktu.edu.tr/dosyalar/36_00_00_42821.pdf 
 
 
III. BAŞVURU SİSTEMİ 

Başvurular, üniversitemiz tarafından lisansüstü öğrenci alım ilanlarında belirtilen tarihler 
arasında yapılır. Doktora ilanları genelde Güz ve Bahar yarıyılları öncesinde, yüksek lisans ilanları 
ise sadece Güz yarıyılı öncesinde yapılmasına rağmen, bu dönemlerde değişiklik olabilir. 

 
“E-Başvuru ve Değerlendirme Sistemi” yoluyla yapılır. 

 
1. Adım “Ön Kayıt Başvuru Girişi” girişi linkine tıklanarak ekran açılır. İstenen verilere girilir, 

ancak ALES kısmında ki “Doktora Mezunu, (bu seçeneği işaretlemeniz durumunda ALES 
Puanınız otomatik olarak Yüksek Lisans için 60, Doktora için 70 olarak değerlendirilecektir.)” 
seçeneği işaretlenir ve puanlar otomatik olarak alınır. 

 
Link adresi : https://bys.ktu.edu.tr/enstitu/ 

 
Örnek 1 
 

 
 

https://www.ktu.edu.tr/dosyalar/36_00_00_42821.pdf
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Bu ekranda verileri ve seçenekli kısımları doldurduktan girişini yaptığınız e-postanıza giriş şifresi ve 
bağlantı linki gelecektir. 

2. Adım “Bilgi ve Tercih Giriş Ekranı” e-postanıza gelen şifreniz ile işaretli adımları doldurulup
“Giriş Yap” butonuna basılacak ve devamında programın açtığı pencereler de doldurulacak.
en son pencerede Anabilim tercihini yaparak kayıt yapılmış olacaktır.

Link adresi: http://as1.ktu.edu.tr/onkayit/ 

http://as1.ktu.edu.tr/onkayit/

