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- Lisansüstü Öğrenci Alım ilanında yer alan başvuru linkine tıklandığında 

yukarıda yer alan ekran ile karşılaşılacaktır. İlk kez başvuru yapacak adayların 

“İlk Giriş” butonuna, mevcut başvurusunu güncellemek isteyen adayların ise 

“Giriş” butonuna basması gerekmektedir. 



 
 

 

 

 

- Başvuru yapmak isteyen adaylar Genel Bilgiler kısmına Adı, Soyadı ve T.C. Kimlik Numarası girdikten sonra “Kimlik Bilgilerini  

Getir” butonuna basacak ve kimlik bilgileri Nüfus ve Vatandaşlık İşlerinden çekilecek. Genel Bilgiler kısmında fotoğraf yükleme 

zorunlu olup bu fotoğraf kimliklere  ve belgelere de yansıyacağından vesikalık formatında olmasına dikkat edilmelidir. “Kimlik 

Bilgilerini Getir” butonuna basıldıktan sonra altta yer alan nüfus Bilgileri başlıkları da kaybolacak ve bilgiler arka plana 

aktarılmış olacaktır. 

- Askerlik Bilgisi kısmı adaylar tarafından doldurulacaktır. 

 

 

 

 

 



 

Enstitü tarafından girilen kontenjanlara 

göre Başvurulan Program Bilgileri kısmında 

programlar listelenmektedir. Adayların 

başvuru yapmak istedikleri programı ve 

Alan İçi ya da Alan Dışı bilgisini bu alandan 

girmesi gerekmektedir. 

Adayların başvuruda kullanacakları ALES 

Puanına ilişkin bilgileri bu alana girmesi 

gerekmektedir. 

Adayların başvuruda kullanacakları 

Yabancı Dil Sınavlarına ait bilgileri bu alana 

girmesi gerekmektedir. Sınav bilgisi yok ise 

sınav sonucum yok kısmını işaretlemesi 

gerekmektedir. 

Lisans Bilgileri kısmında aday Lisans 

Bilgilerini Getir butonuna bastıktan sonra 

“Üniversite” kısmında YÖKSİS’ten çekilen 

veriler gelecek ve öğrenci başvurusunda 

kullanmak istediği kaydı seçecek. Verilerde 

sorun olması ihtimaline karşı sistem 

manuel girişe de izin vermektedir. 



 
 

Yüksek Lisans Bilgileri kısmında aday 

Yüksek  Lisans Bilgilerini Getir butonuna 

bastıktan sonra “Üniversite” kısmında 

YÖKSİS’ten çekilen veriler gelecek ve 

öğrenci başvurusunda kullanmak istediği 

kaydı seçecek. Verilerde sorun olması 

ihtimaline karşı sistem manuel girişe de izin 

vermektedir. 

Aday halihazırda bir Lisansüstü Programa 

kayıtlı ise eğitim aldığı programa ait 

bilgileri bu alana girmesi gerekmektedir. 

Kaydı yok ise Kayıtlı mısınız? Alanına 

“Hayır” demesi gerekmektedir. 

Adaylar ile sağlıklı iletişim kurabilmemiz 

adına adayların İletişim Bilgilerini bu alana 

eksiksiz ve doğru olarak girmesi 

gerekmektedir. 



 

Herhangi bir İş Yerinde çalışan adayların iş yerine ait 

bilgileri “İş Bilgileri” başlığı altına girmesi 

gerekmektedir. Çalışmayan adayların ise “ Hayır” 

seçeneğini seçmesi gerekmektedir. 

 

 

 

 

 

İletmek istediğiniz özel bir durum ya da belirtmek 

istediğiniz bir belge olması durumunda “Diğer 

Bilgiler” kısmına eklemeniz gerekmektedir. 

Belge Yükleme Alanında enstitü tarafından ilan 

edilen belgelerin yüklenmesi gerekmektedir. Talep 

edilen tüm belgelerin tek bir dosya olarak sisteme 

yüklenmesi gerekmektedir. Tüm alanlar 

doldurulduktan sonra bilgileri onaylayıp “Ön Kayıt 

Başvurumu Kaydet” butonuna tıklayıp başvurusunu 

tamamlaması gerekmektedir.  

 

Başvuru tamamlandıktan sonra İletişim Bilgileri 

kısmında aday tarafından girilen e-posta adresine 

başvuruya ilişkin bilgiler e-posta olarak gitmektedir. 


