LİSANSÜSTÜ BAŞVURU REHBERİ
Sayın Adaylarımız;
Bu rehber, siz değerli adaylarımıza lisansüstü başvuru sürecinde yardımcı olmak
amacıyla hazırlanmıştır.
Lisansüstü başvuruları sistem üzerinden çevrimiçi olarak yapılmaktadır.
Aşağıda başvuru aşamaları detaylarıyla açıklanmıştır. Lütfen dikkatle okuyunuz.
1-Başvuru Sistemine erişmek için TIKLAYINIZ. Başvuru yapabilmeniz için sistem
üzerinden hesap oluşturmanız gerekmektedir. Hesabınız varsa giriş yapınız. Yoksa
hesap oluşturmak için sitede sağ üstte yer alan kilit işaretine tıklayarak “Bir Hesap
Oluştur” seçeneğine basınız. Açılan menüde Sosyal Bilimler Enstitüsü’nü ve size
uygun olan kullanıcı tipi olarak Yerli veya Yabancı öğrenciyi seçiniz.

2-Profil resmi yükleyiniz. Telefon veya bilgisayarınızda yer alan bir fotoğrafı
ekleyebilirsiniz. Bu fotoğraf, vesikalık olabileceği gibi size ait başka bir fotoğraf da
olabilir. Profilinizde gözükeceğini ve resmiyet arz edeceğini unutmayınız.

3-Ardından kimlik bilgilerini doldurunuz. Bu kısımların eksiksiz doldurulması
gerekmektedir. Yeni kimliklerde bulunmayan aile-cilt-sıra no bilgilerini eski
kimliklerinizden veya e-Devlet sisteminde Kimlik Bilgilerim menüsünden
öğrenebilirsiniz.
4-İletişim Bilgileri kısmına aktif olarak kullandığınız ve sizinle iletişim kurabileceğimiz
telefon no ve e-posta adreslerini yazınız.
5-Kaydet diyerek profilinizi oluşturunuz.
6-Hesap oluşturduktan sonra yine sağ üstte yer alan kilit işaretine basınız. E-posta
adresinizi kullanıcı adı kısmına giriniz, e-posta adresinize gelecek şifreyle sisteme giriş
yapabilirsiniz.
7-Giriş yaptıktan sonra solda bulunan Lisansüstü Başvuru menüsüne tıklayarak
Başvuru sekmesine basınız.
8-Yeni Başvuru seçeneğiyle işlem yapınız. Açılan uyarıya Yeni Başvuru diyerek
ilerleyiniz. Açılan sayfadaki kimlik ve iletişim bilgilerinizi kontrol ederek İleri butonuna
basınız.
9-Açılan sayfada Lisans mezuniyet bilgilerinizi giriniz.
NOT1: Mezun olunan üniversitenin Not Sistemi 4' lük ise (ders notları harf notu
şeklindeyse) başvuru esnasında 4'lük not ortalaması girilecektir.
Eğer üniversitenizde sadece 100'lük not sistemi geçerliyse ortalamanızı aynen
girmelisiniz. Hem 100'lük hem 4'lük not söz konusu ise 4'lük not ortalaması
girilmelidir.
Üniversitenizin 100'lük sisteme çevirisi geçerli olmamaktadır. Notların 4'lük sistemden
100'lük sisteme dönüştürülmesinde YÖK Dönüşüm Cetveli esas alınmaktadır ve
başvuru sistemi bu dönüştürmeyi otomatik olarak yapmaktadır.
NOT2: Pedagojik Formasyon ile başvuru yapmak isteyen adaylarımız, Bölüm kısmına
Pedagojik Formasyon girmeli, ancak Not hanesine formasyon ortalamasını değil,
lisans mezuniyet not ortalamasını yazmalıdır.
10-Program Seçimi kısmında başvurmak istenen öğrenim seviyesi (Yüksek Lisans,
Doktora, Bütünleşik Doktora), ana bilim dalı ve program seçilir. Tercihi Ekle
seçeneğini işaretleyiniz. Eklenen tercihlerde program gözükünce İleri tuşuna basınız.

NOT3: Tam Burslu İşletme Yönetimi İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı
(Türk Reasürans A.Ş.) programı başvurusu yapacak adayların alt öğrenim seviyesi
olarak Tezli Yüksek Lisans seçmeleri gerekmektedir.
NOT4: Doktora-bütünleşik doktora düzeyinden tek bir tercih veya tezli-tezsiz yüksek
lisans programlarından en fazla 2 tercihte bulunabilirsiniz.
11-Bir sonraki aşamada sizden istenen ALES veya dil puanlarınızı giriniz.
NOT5: ALES, YÖKDİL, YDS, e-YDS sınavları web servis aracılığıyla otomatik olarak
çekilmektedir. Sınav puanı aşamasında puanınızın bulunduğu sınavı seçmeniz
yeterlidir. ALES sınavı 5 yıl geçerlidir. Dil sınavlarının ise geçerlik tarihleri sınava bağlı
olarak farklılık arz etmektedir.
- YDS, e-YDS, YÖKDİL için sınav tarihinden itibaren 5 (beş) yıldır.
- ÖSYM tarafından YDS' ye eşdeğer kabul edilen diğer yabancı dil sınavlarında ise, (3
yılı aşmamak kaydıyla) kendi belirledikleri geçerlilik süresi baz alınır. Pearson PTE ve
TOEFL IBT 2 yıl geçerlidir.
NOT6: Tam Burslu İşletme Yönetimi İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı
(Türk Reasürans A.Ş.) hariç tezsiz programlarda ALES-dil puanı istenmemektedir.
12-Kayıt İşlemi kısmında Kayıt Tipi seçeneğini Onayla olarak işaretlenir.
NOT7: Başvurunuz üzerinde daha sonra ekleme-düzenleme yapacaksanız Taslak
Olarak Kaydet diyebilirsiniz. Yapılan düzenlemelerin ardından son başvuru tarihinden
önce Onaylayarak kaydetmeniz gerekmektedir. Başvuruların bitiş tarihi itibariyle
Taslak hâlindeki başvurular geçersiz sayılacaktır.
13-Onaylanan başvurularınızı sisteme girerek Lisansüstü Başvuru menüsünün
altındaki Başvurularım sekmesinden görüntüleyebilirsiniz.
14-Onaylı başvurunuz için son başvuru tarihinden önce yapmanız gereken herhangi
bir ekstra işlem bulunmamaktadır. Başvuru sonuçlarının açıklanmasını bekleyiniz.
15-Başvuru ve sonrasındaki aşamaların sorunsuz geçmesi adına web sayfamızı ve
sosyal medya hesaplarımızı takip ediniz. Web sayfamızda yer alan açıklamaları
dikkatle okuyunuz.
NOT8: Başvurunuzu telefon veya tablet yerine bilgisayardan yapmanız ve tarayıcı
olarak Chrome’u veya Chrome tabanlı tarayıcıları kullanmanız önerilir.

NOT9: Son başvuru tarihinde yaşanabilecek yoğunlukları göz önüne alarak
başvurunuzu son gün ve saatlere bırakmamanız önemle rica olunur. Yoğunluk
sebebiyle tamamlanamayan başvuruların geçersiz olacağını belirtmek isteriz.
NOT10: Yukarıdaki açıklamalarda yer almayan özel durumlar, soru ve sorunlar için
Lisansüstü sisteminin mesaj kutusunu kullanabilirsiniz. Sistem sayfasında sol üstte yer
alan YTÜ logosunun sağındaki mesaj ikonuna tıklayınız. Açılan menüde Lisansüstü
Başvuru kategorisini işaretleyiniz. Yaşadığınız durumu teferruatıyla ve anlaşılır bir
biçimde açıklayınız.
Yıldız Teknik Üniversitesi, sadece Türkiye’de değil aynı zamanda dünyada lider bir
üniversite konumundadır. YTÜ Ailesi; girişimci, proaktif ve inovatif bireylerden
meydana gelen harika bir üniversitedir. Sosyal Bilimler Enstitüsü adına başvuru
sürecinin olumlu geçmesini temenni eder, sizleri aramızdan görmekten memnuniyet
duyarız.

