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GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ  

2021-2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM 

ENSTİTÜSÜ ÖĞRENCİ ALIM İLANI 

 

TÜM İLAN METNİNİ VE OKUMADAN ONLİNE BAŞVURU İŞLEMLERİNE 

BAŞLAMAYINIZ. 

 

BAŞVURU İLE İLGİLİ GENEL ŞARTLAR 

1-) Başvurular üniversitemiz web sayfası üzerinden ONLINE 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. 

 

ONLİNE BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ. 
 

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

durumda olmaları gerekmektedir. Mezun olabilecek durumda olan adayların başvuru 

yaparken bir önceki döneme ait Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GNO) dikkate alınacaktır. 

Kayıt tarihlerinde; yüksek lisans programlarına kayıt yaptırmak isteyen adayların dört yıllık 

lisans diplomasını veya geçici mezuniyet belgesini getirmedikleri takdirde kayıtları geçersiz 

sayılacaktır. 

 

3-) 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 mülakat/yazılı sınavı sırasında adayın yanında bulunacak 

ve anabilim dalı başkanlığına sınav sırasında sunulacaktır. 

 

4-) Lisans öğrenimini yurt dışında tamamlayan adayların Yükseköğretim Kurulunca verilmiş 

denklik belgesine sahip olmaları gerekmektedir. 

 

5-) Sınav Sonuçları sekmesine ALES puan türü olarak başvurduğunuz programın yalnızca 

kabul ettiği en yüksek puan türünü yazınız.  

*Son 5 yıla ait ALES puanları geçerli olacaktır. 

 

6-) 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. 

 

7-) 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. 

 

8-) Lisansüstü programlara başvuru ücreti 25 TL dir. Başvuruda bulunmak isteyen adayların 

başvuru ücretini Halk Bankası Merkez Şube IBAN TR74 0001 2001 3380 0004 0001 17 

hesabına ödemeleri gerekmektedir. Yapılan ödemenin iadesi yapılmayacaktır. Yatırılan 

ücretin makbuzunun online başvuru sistemine yüklenmesi zorunludur. Makbuzunu 

yüklemeyen aday öğrencinin başvurusu kabul edilmeyecektir. 

Alıcı kısmına Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi yazılacaktır 

http://ubys.gibtu.edu.tr/AIS/ApplicationForms/Home/Index?apptype=2
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9) Adayların başvuru formunda yer alan beyanlarının farklı ya da yanlış olduğu, başvuru 

koşullarını taşımadığı tespit edildiği durumlarda aday, lisansüstü bilimsel değerlendirme 

sınavını başarmış ya da kayıt yaptırmış olsalar bile, kazanmış oldukları haklar iptal edilerek 

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesin’ den ilişikleri kesilecektir. 

 

10) Adaylar, Üniversitemiz lisansüstü programlarına sadece 1 tezli program 

başvurusu yapabilir. 2. başvuru ise tezsiz programlara yapılabilir. Ancak aynı anda 

maksimum 2 tezsiz program ya da 1 tezli, 1 tezsiz programa başvuru yapılabilir. 

 

11) Elektrik Elektronik Mühendisliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı yüz yüze ve uzaktan 

eğitim içeren ‘Hibrit Eğitim Sistemi’ uygulanacaktır. Öğrenciler derslere uzaktan erişimle de 

devam edebilecektir. 

 

 

 

 

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

A- ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ 

 

     1- Mülakat/yazılı sınava çağırılanların belirlenmesi  

Sistem üzerinden başvuruları kabul edilen adaylar yazılı ve sözlü sınava girmeye hak 

kazanacaktır. 

   

   2- Kesin Kayıt Hakkı Kazanan adayların belirlenmesi:     

          

 a) Tezli Yüksek Lisans Değerlendirme  

 ALES puanının %50’si, yazılı sınav notunun %30’u, lisans not ortalamasının %20’si 

değerlendirmeye alınır.  

  Adayın başarılı sayılabilmesi için başarı notunun en az 50 olması gerekir.  

 Yazılı sınava girmeyen aday başarısız sayılır. 

 Genel başarı notu eşit olan adaylarda, lisans GNO’su yüksek olana öncelik tanınır. 

 Kesin kayıt hakkı kazanan adayların kayıt yaptırmaması durumunda, gerekli başarı 

puanını sağlamış yedek adaylar arasından kontenjan dolana kadar puan sırasına göre 

belirtilen tarihler arasında kayıt alınır. 

         

 b) Tezsiz İkinci Öğretim Yüksek Lisans Değerlendirme  

 Tezsiz ikinci öğretim yüksek lisans yapmak isteyen adaylar için yazılı ve sözlü sınav 

şartı aranmamaktadır.        

 Tezsiz ikinci Yüksek Lisans Programlarına yapılan başvurularda lisans not ortalaması 

dikkate alınır, not ortalaması en yüksekten düşüğe doğru sıralama yapılıp kayıt hakkı 

kazananlar belirlenir.  

 Her program için, en fazla ilan edilen asıl kontenjan sayısı kadar olmak üzere yedek aday 

ilan edilir. 

 Başvuru değerlendirmesi neticesinde başarılı öğrenci sayısı 15 (onbeş) kişinin altında 

olursa program açılmayacaktır.  
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B- TEMEL İSLAM BİLİMLERİ 

 

1- Mülakat/yazılı sınava çağırılanların belirlenmesi 

Sistem üzerinden başvuruları kabul edilen adaylar yazılı ve sözlü sınava girmeye hak 

kazanacaktır. 

 

2- Kesin kayıt hakkı kazanan adayların belirlenmesi  

 

a) Tezli Yüksek Lisans Değerlendirme  

 ALES puanının %50’si, yazılı sınav notunun %20’si, lisans not ortalamasının %20’si sözlü sınav 

puanının %10’u değerlendirmeye alınır.  

 Adayın notlarının değerlendirilmesi için yazılı sınav notunun en az 50 olması gerekir. 

  Adayın başarılı sayılabilmesi için başarı notunun en az 50 olması gerekir. 

 Sözlü ve yazılı sınavlardan birine girmeyen aday başarısız sayılır. 

 Genel başarı notu eşit olan adaylarda, lisans GNO’su yüksek olana öncelik tanınır. 

 Kesin kayıt hakkı kazanan adayların kayıt yaptırmaması durumunda, gerekli başarı 

puanını sağlamış yedek adaylar arasından kontenjan dolana kadar puan sırasına göre 

belirtilen tarihler arasında kayıt alınır. 

 

 

b) Tezsiz İkinci Öğretim Yüksek Lisans Değerlendirme  

 Tezsiz İkinci öğretim yüksek lisans yapmak isteyen adaylar için yazılı ve sözlü sınav 

şartı aranmamaktadır.        

 Tezsiz İkinci Öğretim Yüksek Lisans Programlarına yapılan başvurularda lisans not 

ortalaması dikkate alınır, not ortalaması en yüksekten düşüğe doğru sıralama yapılıp 

kayıt hakkı kazananlar belirlenir.  

 Her program için, en fazla ilan edilen asıl kontenjan sayısı kadar olmak üzere yedek aday  

 İlan edilir.  

 Başvuru değerlendirmesi neticesinde başarılı öğrenci sayısı 10 (on) kişinin altında olursa 

program açılmayacaktır. 

 

  

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ BAŞVURU KRİTERLERİ 

 

BAŞVURU KOŞULLARI 

 

 Türkiye’de lisansını tamamlamış ise; başvuracağı program için gerekli diploma ve not 

dökümü olması, 

 Yurt dışında lisansını tamamlamış ise; YÖK tarafından verilmiş denklik/okul tanıma 

belgesi (Tercümelerde diploma ve not dökümlerinde genel not ortalamasının belirtilmesi 

gerekir.), 

 TÖMER belgesi en az C1 düzeyinde olması gerekir. (Lisans öğrenimlerini Türkçe 

öğretim yapan bir üniversitede tamamladığını belgeleyen yabancı uyruklu adaylarda 

Türkçe dil koşulu aranmaz. ) 
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 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan 

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (ALES) koşulu aranmaz. 

 Kontenjan tablosunda yer alan başvurusu kabul edilecek mezuniyet bölümlerinin 

birinden mezun olmak. 

   Kesin Kayıt Hakkı Kazanan adayların belirlenmesi:     

          

 a) Tezli Yüksek Lisans Değerlendirme 

  Lisans not ortalamasının %50’si, yazılı sınav notunun %50’si değerlendirmeye alınır. 

 Adayın notlarının değerlendirilebilmesi için yazılı sınav notunun en az 50 olması gerekir. 

 Adayın başarılı sayılabilmesi için başarı notunun en az 50 olması gerekir. 

 Yazılı sınava girmeyen aday başarısız sayılır. 

 Puanların eşitliği halinde Lisans not ortalaması yüksek olan adaylar, başarılı olarak kabul 

edilir. 

 Asıl listede yer alan adayların kayıt yaptırmaması durumunda, gerekli başarı puanını 

sağlamış, ancak kontenjan nedeniyle kayıt yaptırmamış diğer adaylar, kontenjan dolana 

kadar puan sırasına göre belirtilen tarihler arasında kayıt alınır. 

 Lisans Not ortalaması 100’lük not sistemi üzerinden değerlendirilir. 100’lük karşılığı 

bulunmayan transkriptlerde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 100’lük dönüşüm 

tablosuna göre değerlendirme yapılır. 

 

b) Tezsiz İkinci Öğretim Yüksek Lisans Değerlendirme  

 Tezsiz ikinci öğretim yüksek lisans yapmak isteyen adaylar için yazılı ve sözlü sınav 

şartı aranmamaktadır.        

 Tezsiz ikinci öğretim Yüksek Lisans Programlarına yapılan başvurularda lisans not 

ortalaması dikkate alınır, not ortalaması en yüksekten düşüğe doğru sıralama yapılıp 

kayıt hakkı kazananlar belirlenir.  

 *Her program için, en fazla ilan edilen asıl kontenjan sayısı kadar olmak üzere yedek 

aday İlan edilir.  
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TABLO 1: ÖĞRENCİ KABUL KRİTER VE KONTENJANLARI 

 

 

GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ  

2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ ÖĞRENCİ KABUL KRİTER VE KONTENJANLARI 

SIRA NO  
PROGRAM 

ADI 

PROGRAM 

TÜRÜ 

( Tezli YL.- 

Tezsiz YL.- 

Doktora ) 

PROGRAMIN 

EĞİTİM DİLİ 

ALES 

MEZUNİYET 

NOT 

ORTALAMASI Yabancı Dil 

Hazırlık 

Sınıfı  

(VAR/YOK) 

Başvuru Yapabilecek Programlar Kontenjan 

Türü 
Puanı                 

( Asgari ) 

Asgari  

( Dörtlük ve 

Yüzlük Sistem) 

Başvuruları Doğrudan  

Kabul Edilecek Programlar 
Türk Uyruklu 

YABANCI 

UYRUKLU 

ÖĞRENCİ 

KONTENJANI  

1 

Elektrik Ve 

Elektronik 
Mühendisliği 

Tezli Yüksek 

Lisans 
Türkçe Sayısal 55 

 2,00 (4’lük) 

53,33 (100’lük) 
-  

Mühendislik veya Teknoloji Fakültelerinin; 

 

*Elektrik- Elektronik Mühendisliği, 
*Elektronik Mühendisliği, 

*Elektrik Mühendisliği, 

*Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği 
*Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği 

*Mekatronik Mühendisliği, 

 
Bölüm veya Anabilim Dallarının Birinden Lisans 

Mezunu Olmak  

 

 

 

 17+3* 5 

2 

Elektrik Ve 

Elektronik 
Mühendisliği 

Tezsiz Yüksek 

Lisans  

(Hibrit Sistem) 

Türkçe - - 
  2,00 (4’lük) 

53,33 (100’lük) 
- 

Mühendislik veya Teknoloji Fakültelerinin; 

 
*Elektrik- Elektronik Mühendisliği, 

*Elektronik Mühendisliği, 

*Elektrik Mühendisliği, 
*Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, 

*Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği, 

*Mekatronik Mühendisliği, 
*Biyomedikal Mühendisliği, 

*Enerji Sistemleri Mühendisliği, 

*Fizik Mühendisliği, 

 

Bölüm veya Anabilim Dallarının Birinden Lisans 

Mezunu Olmak  
 

25 5 
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*ile ifade edilen kontenjanlar için üniversitelerin Fizik, Fizik öğretmenliği, Fizik mühendisliği Bölümlerinden mezun olanlar başvurabilecektir ve bu kontenjanlara başvuran 

adaylar TÜBİTAK tarafından desteklenen projede bursiyer olarak görev alabileceklerdir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 
Temel İslam 
Bilimleri 

Tezli Yüksek 
Lisans 

Türkçe Sözel 55 - - 

*İslami İlimler veya İlahiyat Fakültelerinin birinden 

Lisans Mezunu Olmak 

  

26  
 

(Tefsir 6, İslam Hukuku 

5, Kelam 5, Hadis 5, Arap 
Dili Belağatı 5 ) 

 
- 

           

4 
Temel İslam 

Bilimleri 

Tezsiz Yüksek 

Lisans 
Türkçe - - - - 

*İslami İlimler veya İlahiyat Fakültelerinin birinden 
Lisans Mezunu Olmak 

 

20  
 

 

- 
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TABLO 2: BAŞVURU, SINAV VE KAYIT TARİHİ 

Başvuru Tarihleri 26 Temmuz -09 Ağustos 2021 

Yazılı Sınav Tarihi Ve Saati 12 Ağustos 2021 Saat 10.00 

Sözlü Sınav  

(Sadece Temel İslam Bilimleri Programında Sözlü Sınav Yapılacaktır.) 
13 Ağustos 2021 Saat 14.00 

Sonuç İlanı 23 Ağustos 2021  

Kayıt Tarihi 13-19 Eylül 2021 

Yedek Kayıt Hakkı Kazananların İlanı 21 Eylül 2021 

Yedek Kayıt Tarihleri 22-24 Eylül 2021 

 

*Elektrik Elektronik Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Sınav Yeri: GİBTÜ Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi 

 

* Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Sınav Yeri: GİBTÜ İslami İlimler Fakültesi 

 

 

Adres: Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Beştepe Mah. 192090 nolu cadde 6/1 Şahinbey/Gaziantep 
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TABLO 3 : 2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI ÖĞRENİM ÜCRETLERİ 

ANABİLİM DALI PROGRAM 

ÖĞRENİM ÜCRETİ 

TÜRK ÖĞRENCİLER 
YABANCI UYRUKLU  

ÖĞRENCİLER 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans  - 

4000 TL 

( Toplam Ücret,3 Eşit  

Taksit Halinde Ödenir) 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Tezsiz Yüksek Lisans 

6000 TL  

( Toplam Ücret,3 Eşit  

Taksit Halinde Ödenir) 

12000 TL  

( Toplam Ücret,3 Eşit  

Taksit Halinde Ödenir) 

Temel İslam Bilimleri Tezsiz Yüksek Lisans 

6000 TL 

( Toplam Ücret,3 Eşit  

Taksit Halinde Ödenir) 

- 
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ÖNEMLİ NOTLAR 

 

 Temel İslam Bilimleri Yüksek lisans programlarına başvuru yapan adaylar; özellikle tercih ettikleri 

alanda sınava alınarak, sınava girdiği alandaki başarı sıralamasına göre programa alınacaktır. İlgili 

alandaki kontenjanın dolmaması durumunda tercih sıralamasına göre yerleşim sağlanacaktır.  

 

 Başvuru esnasında yapılan yanlışlıklardan başvuruyu yapan aday sorumludur. Her ne sebeple olursa 

olsun (adayın hatasıyla, bilgi eksikliğiyle, nedenlerle) yapılan yanlış başvuru sonucunda gerçekleşen 

tüm işlemler iptal edilir. Bu nedenle başvuru yapmadan önce başvuru/kabul koşulları ve istenen 

bilgiler/belgeler dikkatle incelenmelidir. 

 

 İstenilen belgelere ilişkin olarak kasten veya sehven yanlış beyanda bulunanlar ile belgelerde tahribat 

yapanların, sınavlarda başarılı olsalar dahi kayıtları yapılmaz. Gerçek dışı bilgi ve belgelere göre aday 

kaydı veya kesin kaydı yapılmış öğrencilerin kaydı silinir. 

 

 İlanın tamamını dikkatli bir şekilde okuyunuz. Programa kabul şartları, başvuru ve kayıt tarihleri, 

başvuru ve kabul için gereken belgeler vb. hakkındaki sorularınızın yanıtları ilanda yer almaktadır. 

 

 İlanda yer alan başvuru formu doldurularak imzalanmış şekilde başvuru yapılmalıdır. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


