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                         KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 

             LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 

 

 
Enstitümüz lisansüstü programlara 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı için 

öğrenci alınacaktır. Öğrenci alınacak programlar, kontenjanlar, adaylarda aranan koşullar ve 

istenen belgeler aşağıda belirtilmiştir. 

 

BÜTÜN ADAYLARIN DİKKATİNE 

  

1- Lisansüstü programlara başvurular, ilanda belirtilen başvuru süresi içinde ve istenilen 

belgelerle birlikte enstitü müdürlüğüne elden veyahut İstiklal Üniversitesi web sitesi 

üzerinden online olarak yapılır. Başvuru şartlarına uygun olmayan veya eksik belge ile 

yapılan müracaatlar alınsa dahi geçersiz sayılır. Başvurularda istenen belgelerin aslı 

veya noter onaylı nüshası kabul edilebilir. 

Başvurular, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğü’ne, (İsmetpaşa Mah. 

Emniyet Cad. Bahçelievler Yerleşkesi 46100 Dulkadiroğlu/Kahramanmaraş, Tel: 0344 

3004955) şahsen veya üniversitemizin (www.istiklal.edu.tr) (http://luee.istiklal.edu.tr/) 

adresli web siteleri üzerinden online olarak yapılacaktır.  

2- İlgili alanda veya anabilim dalında enstitü yönetim kurulunun belirlediği alanlarda 

lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. 

3- Yurt dışındaki bir lisans, yüksek lisans programından mezun olan yabancı uyruklu 

öğrencilerin Devlet Üniversitelerinin Türkçe Eğitim Merkezlerinden almış oldukları 

Türkçe yeterlilik belgeleri ve YÖK tarafından Kabul edilmiş diplomasının denklik 

belgesi veya okul tanıma belgesi gerekir. Bu belgeler ile Enstitü tarafından gerekli 

görülüp istenilen diğer belgelerin tamamlanması durumunda yüksek lisans 

programlarına başvurabilirler. 

4- ÖSYM tarafından merkezî olarak yapılan ALES’ten başvurduğu programın puan 

türünden en az 55 standart puanına sahip olmak veya Üniversitelerarası Kurul tarafından 

ALES’e eşdeğer kabul edilen bir sınavdan eşdeğer bir puan almış olmaları gerekir. 

5- Başvuru yapacak öğrencilerin, enstitümüz web sayfasında yer alan belgeler kısmındaki 

başvuru dilekçesini imzalayarak, başvuru dosyasına eklemeleri gerekmektedir.  

http://www.istiklal.edu.tr/
http://luee.istiklal.edu.tr/


6- Kesin kayıt hakkı kazanan adaylardan belgeleri eksik olanların kayıt işlemleri 

tamamlanmayacaktır.  

7- Başvuru Sonuçları Tezli Yüksek Lisans için bilim sınavından sonra, kesin kayıt 

tarihinden önce http://www.istiklal.edu.tr/ internet adresinden ilan edilecektir.  

8- Akademik Takvimde belirtilen tarihler arasında kesin kaydını yaptırmayan aday 

herhangi bir hak iddia edemez.  

9- Kesin kayıt hakkı kazanan adayların başvuruda istenilen belgelerle birlikte 

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğü Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 

Müdürlüğünde kesin kayıt tarihlerinde şahsen veya noterden belirledikleri vekilleri 

aracılığı ile kayıtlarını yaptırabilirler.  

 

 

TEZLİ YÜKSEK LİSANS ADAYLARININ DİKKATİNE 

  
1- Başvuruda bulunan adaylar; 29.09.2020 Salı günü Lisansüstü eğitim enstitüsünde Saat: 

10.00’da yazılı ve 14.00’de mülakat değerlendirme sınavına gireceklerdir.  

2- Enstitüye Giriş puanının hesaplanmasında; Tezli yüksek lisans programlarına öğrenci 

kabulündeki değerlendirmede, ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %15’i, 

yabancı dil puanının %10’u ve mülakat ve yazılı olarak yapılacak bilimsel 

değerlendirme sınavının %25’i alınır. Yazılı ve mülakat sınavının bu gruba ilişkin 

sonucun hesaplanmasında yazılı ve mülakat sınav puanlarının oranları eşit alınır. 

Toplam puanın en az 60 (altmış) olması gerekir. YDS ya da Üniversitelerarası Kurul 

tarafından kabul edilen bir sınavdan yabancı dil belgesi bulunmayan adayların, yabancı 

dil puanı sıfır kabul edilerek hesaplama yapılır. 60 puanın üstündeki adaylar, en yüksek 

puandan itibaren sıralanarak ilan edilen kontenjanlara göre ilgili programlara 

yerleştirilir. Puan eşitliği durumunda ALES puanı yüksek olan aday tercih edilir. 

Bilimsel değerlendirme sınavına girmeyen veya sınav puanı 50’nin altında olan adaylar 

başarısız sayılır. Sonuçlar, bilimsel değerlendirme sınavı bitiminden sonra enstitü 

tarafından ilan edilir. 

3- Başvurularda adayın değerlendirmeye alınacak tüm notları 100 üzerinden yapılan 

değerlendirmeye dönüştürülür. Mezuniyet not ortalaması diplomalarında 100’lük 

sistem ile birlikte farklı sistemde olanlar (4’lük, 3’lük ve benzeri) ile sadece farklı 

sistemde olanların (4’lük, 3’lük ve benzeri) farklı sistemden 100’lük not sistemine 

http://www.istiklal.edu.tr/


dönüşüm hesabında Yükseköğretim Kurulunun 100’lük not sisteme dönüşüm tablosu 

esas alınır. 

 

BAŞVURU BELGELERİ 

1. Nüfus Cüzdanı (aslı veya noter tasdiklisi) 

2. Lisans geçici mezuniyet belgesi ya da diplomasının aslı veya noter onaylı sureti 

3. Lisans Not Çizelgesi (transkript) aslı veya noter onaylı sureti 

4. ALES Sonuç Belgesi (Sayısal: en az 55 puan almış olmak) 

5. Yabancı Dil Belgesi veya eşdeğeri (zorunlu değil)  

6. 3 adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içerisinde çekilmiş olmalıdır.) 

7. Başvuru Dilekçesi: Başvuru yapacak öğrencilerin; Kahramanmaraş İstiklal 

Üniversitesi Rektörlüğü Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü 

http://luee.istiklal.edu.tr/ internet adresinde yer alan belgeler kısmındaki Yüksek Lisans 

başvuru dilekçesini ve imzalı taahhütnamelerini, başvuru dosyalarına eklemeleri 

gerekmektedir.  

MÜLAKAT SINAVI İÇİN GEREKLİ BELGELER 

Nüfus cüzdanı veya pasaport (bunların dışında herhangi bir kimlik belgesi kesinlikle kabul 

edilmez.) 

 

2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ BAŞVURU TAKVİMİ 

 

Başvuru / Kayıt Başlama Tarihi Bitiş Tarihi 

Lisansüstü Öğrenci Başvuruları Tezli Yüksek 

Lisans  
07.09.2020 25.09.2020 

Ön Değerlendirme Sonuçlarının Açıklanması 25.09.2020 25.09.2020 

Tezli Yüksek Lisans Enstitüye Giriş Sınavı 29.09.2020 29.09.2020 

Sınav Sonuçlarının Açıklanması 29.09.2020 29.09.2020 

Tezli Yüksek Lisans/Doktora Kazananların 

Kesin Kayıtları 
30.09.2020     02.10.2020 

Tezli Yüksek Lisans Yedekten Kazananların 

Açıklanması 
05.10.2020 05.10.2020 

Tezli Yüksek Lisans Yedekten Kazananların 

Kesin Kayıtları 
05.10.2020 09.10.2020 
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PROGRAMLARA BAŞVURU İÇİN 

GEREKEN ŞARTLAR 

 

 

 

 

Malzeme Bilimi ve 

Mühendisliği 

 

 

 

 

Tezli Yüksek 

Lisans 
 

10 

 

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Metalürji ve 

Malzeme Mühendisliği, Malzeme Bilimi, 

Fizik, Kimya, Çevre, Elektrik-Elektronik, 

Elektronik, Elektrik, Makine, İnşaat,  

Mekatronik, Endüstri, İmalat, Enerji Sistemleri, 

Mühendislikleri 

Fizik, Kimya, Fen Bilgisi Öğretmenliği, 

Metal, Elektrik, Elektrik-Elektronik, Makine 

Öğretmenliği, 

Fizik, Kimya Bölümleri  

Yukarıda belirtilen bölümlerin birinden lisans 

derecesine sahip olmak. 

 

 


