
 
 

ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BAŞVURU KILAVUZU 
 
 
 
 

Başvuru yapacağınız ekrana girmek için menüden ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BAŞVURU ekranına giriş yapılır.  

 
Gerekli alanları doldurup ekrana giriş yapabilirsiniz.  

 
Başvuru ekranında yer alan 6 bölümü başvuru yapabilmek için doldurmanız gerekmektedir.  

 



 
1.Program Seçimi  

Program seçiminde yer alan  butonunu tıklayarak başvuracağınız programları ekleyebilirsiniz.  

 
Program seçimlerinizi ekledikten sonra sağ kısımda yer alan aşağı yukarı butonları ile başvuru tercihinizi 
sıralayabilirsiniz.  

 
Program seçiminizde her programın koşulları farklıdır. Sınav bilgileriniz buna bağlı girmeniz gerekmektedir.  

 



 
2.Sınav Bilgileri  

Sınav bilgileri bölümünde yer alan  butonunu tıklayarak sınav bilgilerinizi girebilirsiniz.  

 
    
Sınav bilgilerinizi girerken dosya ekle bölümünden dosyalarınızı da ekleyebilirsiniz.  

 

3.Kimlik Bilgileri  
Kimlik Bilgileri bölümünden kimlik bilgilerinizi giriniz. Kimlik bilgileri bölümünde fotoğrafınızı yüklemeniz 
gerekmektedir.  

 



4.Adres Bilgileri  

Adres bilgileri bölümünde butonunu tıklanarak bir adet adres bilgisi giriniz  

 

5.İletişim Bilgileri  
İletişim bilgileri bölümünde cep telefonu, e-posta ve bir yakınızın numarası girilme zorunluluğu bulunmaktadır.  

butonunu tıklayarak bilgi girişi yapabilirsiniz.  

 

6.Eğitim Bilgisi  

Eğitim Bilgisi bölümünden butonunu tıklayarak giriş yapınız.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                     butonunu tıkladığınızda diploma ve transkript dosyalarınızı da yükleyebilirsiniz.  

 

    

Tüm başvuru bilgilerinizi girdikten sonra  butonunu tıklayınız  

 
Başvurunuz Kaydettikten sonra mutlaka başvurunuzu yazdırınız.  

 
    
 

 



ULUSLARARASI ÖĞRENCİ ADIM ADIM BAŞVURU DİAGRAMI  

 

 

  

  

Tüm Adaylar İçin T ercih Süreci Başvuru Tarihleri   

Uluslararası Öğrenci olarak başvuracaksanız  
ilk olarak  üniversite   linkini tıklayarak  

üniversite bilgi sistemi sayfasını açınız.   

Başvuru   sayfasına giriş  yapıldıktan sonra   sol üst  

köşede yer alan  butonunu tıklayınız.   

Menü butonu tıkladıktan sonra sol tarafta yer alan  
menüdeki listeden  “ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ  

BAŞVURUSU ”   ekranına giriş yapınız.   

ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BAŞVURUSU ekranında  
yer alan bilgileri okuyunuz.   

“ İlk defa başvuru yaparken, Aday Numarası  
alanını boş bırakınız ve diğer alanları  

doldurarak Giriş tuşuna basınız.  
Başvurunuzda güncelleme yapabilmek için  

Aday Numarası dahil t üm alanları ilk  
girişinizdeki gibi doldurunuz. Başvuru formu  

tam ve doğru olarak doldurulmalıdır.”   

DOĞUM TARİHİ: , Kimlik/Pasaport No ve Doğrulama  
kodunuzu giriniz.   

Başvuru ekranına giriş yaptıktan sonra başvuru  
ekranında yer alan gerekli tüm alanları  

doldurunuz.   

Sınav bilgileriniz birden fazla var ise tek tek  
hepsini başvuru ekranında girebilirsiniz.   

Başvuru bilgileri bölümünde yer dosya  
yükleme bölümünde Diploma, Transkript ve  
Sınav sonuç belgelerinizin orijinal halini ve  

Türkçe veya İngilizce çevrilmiş halini  
yüklemeniz gerekmektedir .   

Tüm Bilgi girişlerinizi kontrol ettikten  
sonra üst kısımda yer alan Başvuru  

Kaydet butonunu tıklayınız.   

Başvurunuzu Kaydettikten sonra  
“ BAŞVURUYU YAZDIR ” butonu ile  

başvurunuzu yazdırınız.   

Başvuru onaylama işlemlerinizin  
takibini başvuru yaptınız e krandan  

takip edebilirsiniz.   


