
 

ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 2017-2018 

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ FEN BİLİMLER 

ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI ÖĞRENCİ ALIM 

İLANLARI 

TÜM İLAN METNİNİ VE EKLERİ OKUMADAN ONLİNE BAŞVURU 

İŞLEMLERİNE BAŞLAMAYINIZ. 

BAŞVURU İLE İLGİLİ GENEL ŞARTLAR 

 

1-)Aday öğrenciler birden fazla programa ve Enstitüye başvuru yapamazlar, başvuru 

yapılması durumunda aday öğrencinin tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır. 

 

2-)Başvurular üniversitemiz web sayfamız üzerinden on-line olarak yapılacaktır. Başvuru 

aşamasında adayların gerekli belgeleri otomasyona yüklemeleri ve bunların doğru ve geçerli 

olduğunu beyan etmeleri gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurular geçersizdir. 

ADAYLARIN ENSTİTÜYE GELMELERİNE GEREK YOKTUR. 

 

3-) Online başvurusu kabul edilen adayların, sisteme giriş yaptıkları e-posta adreslerine 

başvurularının onaylandığına dair mesaj gönderilecektir; başvurusu kabul edilmeyen veya 

düzeltme istenen adaylara ise, başvurularının neden kabul edilmediği veya düzeltmenin 

nerede yapılması gerektiğine dair mesaj gönderilecektir. 

 

4-)Mülakat/yazılı sınavına katılmaya hak kazanan öğrenci adayları 24 Ocak 2018Tarihinde 

saat:17.30’dan sonrailgili enstitünün web sayfasından ilan edilecektir. 

 

5-) Başarılı olan ve kayıt hakkı kazanan adayların, sınav takviminde belirtilen kayıt 

tarihlerinde, gerekli belgelerin onaylı suretleri(diplomaları ve transkriptleri farklı 

üniversiteden alanların mezun oldukları üniversitelere veya notere onaylatmaları 

gerekmektedir) ile Enstitümüze şahsen başvurmaları gerekmektedir. 

 

6-) Adayların başvuru formunda yer alan beyanlarının farklı ya da yanlış olduğu,başvuru 

koşullarını taşımadığıtespit edildiği durumlarda, lisansüstü bilimsel değerlendirme sınavını 

başarmış yada kayıt yaptırmış olsalar bile, kazanmış oldukları haklar iptal edilerek Ankara 

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nden ilişikleri kesilecektir. 

 

7-) Adayların programlara BAŞVURUDA bulunabilmeleri için mezun/mezun olabilecek 

durumda olmaları gerekmektedir. Yüksek Lisans veya Bütünleşik doktora programlarına 

başvuran lisans programlarından mezun durumda olan/olabilecek adayların lisans not 

ortalaması olarak bir önceki dönemin sonundaki Genel akademik not ortalamaları(AGNO) 

lisans not ortalaması olarak kullanılır. Kayıt tarihlerinde; yüksek lisans programlarına kayıt 

yaptırmak isteyen adayların dört yıllık lisans diplomasını veya geçici mezuniyet belgesini, 

doktora programlarına kayıt yaptırmak isteyen adayların yüksek lisans diplomasını veya 

geçici mezuniyet belgesini getirmedikleri takdirde kayıtları geçersiz sayılır. 

 



 
8-)Gerekli evrakları yükleyerek yaptığınız online başvurunuz, başvurunuzun 

değerlendirilmesi için yeterli olacaktır. Belirtilen enstitü adresine herhangi bir evrak 

getirmenize gerek yoktur. Online Başvuruda Sisteme Yüklediğiniz Evraklarla değerlendirme 

yapılacaktır. Online başvuru çıktısı ile anabilim dalının istemiş olduğu niyet mektubu, 

referans mektubu, CV vb. evrakları mülakat sınavı sırasında adayın yanında bulunacak ve 

anabilim dalı başkanlığına sınav sırasında sunulacaktır. 

 

9-) Lisans ve/veya yüksek lisans öğrenimini yurt dışında tamamlayan adayların 

Yükseköğretim Kurulunca verilmiş denklik belgesine sahip olmaları gerekmektedir. 

 

10-)Sınav Sonuçları sekmesini ALES puan türü olarak başvurduğunuz programın yalnızca 

kabul ettiği en yüksek puan türünü doldurunuz. Yabancı dil puanı olarak sahip olduğunuz en 

yüksek puanı giriniz. Listede bulunmayan yabancı dil puan türü için “Diğer” şıkkını 

kullanınız. ALES ve Yabancı Dil Puan Belgelerinizi JPEG olarak yükleyiniz. ALES  ve dil 

puanında birden fazla puan yüklemesi yapıldığında ve bunun sonuncunda sistemin düşük olan 

puanı seçerek hesaplama yapılmasından adayın kendisi sorumludur. Hesaplamalar da sistemin 

seçtiği puan kullanılır. 

*Son 5 yıla ait ALES puanları geçerli olacaktır.(2013İlk Bahar döneminden önceki 

yıllara ait ALES puanları geçerli değildir.) 

 

11-) Başvuru esnasında istenen dil belgesinin; 

Yüksek Lisansiçin; YDS, e-YDS, ÜDS, TOEFL, YÖKDİL ve Yükseköğretim Kurulunca eş 

değer kabul edilendiğer dil puanları Kabul edilmektedir. 

 

Doktora için ; YDS, e-YDS, ÜDS, TOEFL, YÖKDİL ve Yükseköğretim Kurulunca eş değer 

kabul edilen diğer dil puanları kabul edilmektedir. 

 

Tezsiz Yüksek Lisans için ; ALES ve Yabancı Dil Puanı koşulu aranmamaktadır. 

 

*Yabancı Dil Başvuru Puanındaki  YDS/e-YDS/KPDS/ÜDS/YÖKDİL Puanları Sadece 

Enstitüye Kabul şartı  için  geçerlidir. Hazırlık muafiyeti için geçerli değildir. 

 

*Yabancı dil sınavlarının geçerlilik süresi ilan tarihinden itibaren son 5 (beş) yıldır. 

 

12-) Başvuran adayların mezuniyet notunun 100’lük veya 4’lük karşılığı bulunmadığı 

takdirde YÖK’ün belirlediği not çevrim tablosuna göre hesaplanarak değerlendirmeye alınır. 

Adayların online başvuru yaparken mezuniyet not ortalamalarını 100’lük olarak yazmaları 

gerekmektedir. 

13-) Tezsiz Yüksek Lisans programı hariç başka herhangi bir programda (Tezli Yüksek 

Lisans/Doktora) kayıtlı olduğu tespit edilenler bilimsel değerlendirme sınavını başarmış olsa 

bile kayıt hakkını kaybedecektir. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Online Başvurunuzun Geçerli Olabilmesi için; 

 

*Gerekli evrakları yükleyerek yaptığınız Online başvurunuz, başvurunuzun değerlendirilmesi 

için yeterli olacaktır. Belirtilen enstitü adresine herhangi bir evrak getirmenize gerek yoktur. 

Online Başvuruda Sisteme Yüklediğiniz Evraklarla değerlendirme yapılacaktır. Online 

başvuru çıktısı ile anabilim dalının istemiş olduğu niyet mektubu, referans mektubu, CV vb. 

evrakları mülakat sınavı sırasında adayın yanında bulunacak ve anabilim dalı başkanlığına 

sınav sırasında sunulacaktır. 

 

  * Lisansüstü Programlara Başvuru ücreti 50 TL dir. Başvuruda bulunmak isteyen adayların 

başvuru ücretini Halk bankası Merkez Şube IBAN TR 28 0001 2009 1940 0006 0001 20   

hesabına ödemeleri gerekmektedir. Yapılan ödemenin iadesi yapılmayacaktır. Yatırılan 

ücretin makbuzu on-line başvuru sistemine yüklenmesi zorumludur. Yatırılan ücretin  

dekontunu sisteme yüklemeyen aday öğrencinin başvurusu kabul edilmeyecektir. 

 

 

LÜTFEN DİKKAT!!! 

 
1- Açılan pencerede yer alan bütün alanları büyük harfle doldurunuz.(e-posta alanını 

küçük harfle doldurunuz.) 

 

2- Açılan pencerelerde Mezuniyet belgeleri (mezun olabilecek durumda olanlar için 

mezun olabilecek durumda olduğunu gösterir yazı, yoksa öğrenci not döküm belgesi), 

sınav belgeleri (tezsiz hariç), fotoğraf ve erkek adaylar için askerlik belgesinin 

yüklenmesi zorunludur. 

 

3- Yüksek lisans programlarına başvuru yapan adaylar lisans mezuniyet bilgilerini, 

Doktora programlarına başvuru yapan adaylar hem yüksek lisans mezuniyet bilgilerini 

hem de lisans mezuniyet bilgilerini dolduracaktır. 

 

 

4- Vesikalık fotoğrafınızı yükleyiniz. (Başvurunuza vesikalık fotoğrafınız dışında 

fotoğraf yüklemeyiniz.) 

 

5- Başvuru ücretinin ödendiğini gösterir belgenin online başvuru sistemine yüklenmesi 

gerekmektedir. Aksi takdirde başvurunuz geçersiz sayılacaktır. 

 

 

6- Online başvuru sisteminde SEÇİLEN PROGRAMLAR sekmesinde program tercihinizi 

yaptıktan sonra “EKLE” tuşuna basmayı unutmayınız.Başvurunuzu “Bu formda girdiğim 

bilgilerin doğru olduğunu kabul ve taahhüt ediyorum. / I declarethattheinformation I havesupplied in this form is trueandcorrect.”  

ibaresini işaretledikten sonra kaydedip tamamlayınız.Daha sonra “YAZDIR” Tuşuna 

basarak alacağınız çıktı alınız. 



 
7- Aldığınız başvuru çıktısını mutlaka onlinebaşvuru süresi içerinde almalısınız başvuru 

süresi bittikten sonra başvuru çıktısını almazsınız. Başvuru çıktınız mülakat sırasında 

yanınızda olması gerekmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EKLER 

 

EK-1 Öğrenci Kabul Kriterler ve Kontenjanları için TIKLAYINIZ. 

EK-2 Başvuru Yapabilecek Program Listesi için TIKLAYINIZ. 

EK-3 Başvuru Tarih ve Yerleri için TIKLAYINIZ. 

EK-4 Başvuruda İstenen Belgeler için TIKLAYINIZ. 

EK-5 Mülakat ve Yazılı Sınava Çağırılacak Öğrencilerin Belirlenmesi ve Öğrenci Kabul 

Kriterleri için TIKLAYINIZ. 

EK-6 Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri için TIKLAYINIZ. 

* Lisansüstü on-line başvuru aşamaları için  TIKLAYINIZ 

* Başvuru Linki için TIKLAYINIZ. 

 

 

/ogrenciisleri/contents/files/EK-1%20FEN%20BE(3).pdf
/ogrenciisleri/contents/files/EK-2%20FEN%20BE(1).pdf
/ogrenciisleri/contents/files/Ek-3%20FEN%20BE(2).pdf
/ogrenciisleri/contents/files/Ek-4%20FEN%20BE(1).pdf
/ogrenciisleri/contents/files/EK-5-%20M%c3%9cLAKAT%20FEN%20%20B%c4%b0L%c4%b0MLER%c4%b0(1).pdf
FEN%20EK-7.pdf
http://ybu.edu.tr/ogrenciisleri/contents/files/Onl%C4%B1ne%20Ba%C5%9Fvuru%202015-16%20bahar.pdf
https://obs.ybu.edu.tr/oibs/ogrsis/basvuru_login.aspx

