
Online Başvuru Yapmadan Önce Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 

• Başvurunuzu sorunsuz tamamlayabilmeniz için aşağıda belirtilen evrakları, belirtilen dosya uzantıları ile hazır bulundurunuz. 

• Başvuru esnasında açılan pencerelerdeki tüm bilgilerinizi tamamlamadan diğer pencerelere geçiş yapmayın. Aksi halde kaydınız onaylanmayacaktır. 

 

✓ Diploma, mezuniyet veya geçici mezuniyet belgesi (PDF uzantılı) 

✓ Not döküm belgesi (PDF uzantılı) 

✓ ALES Belgesi (PDF uzantılı) 

✓ Başvuru ücreti dekont belgesi (PDF uzantılı) 

✓ Erkek adaylar için askerlik belgesi (PDF uzantılı) 

✓ Fotoğraf (JPG veya JPEG uzantılı) 

• Enstitümüzün internet sayfasında linki verilen online başvuru sayfasına tıklayıp giriş yapınız. Karşınıza gelen ekranda e-posta adresinizle yeni kayıt 

oluşturabilirsiniz ya da enstitümüze geçmiş dönemlerde online başvuru yaptıysanız önceki e-posta adresinizle ile başvurabilirsiniz.  

            Geçmiş Dönemlerde Online Başvurunuz Varsa                     Geçmiş Dönemlerde Online Başvurunuz Yoksa  

              Eposta Adresiniz ve Şifrenizle Giriş Yapın.               Eposta Adresinizi Girerek Yeni Kayıt Oluşturun. 

 

 

 

 

 

 

Yeni kayıt oluşturduğunuzda öğrenci otomasyon sistemi, e-posta adresinize bir e-posta gönderecektir. Bu e-

postada size özel bir şifre bulunmaktadır. Gelen kutunuzda onay e-postası görmüyorsanız önemsiz(spam,junk) 

kutusunu kontrol ediniz.  

E-posta adresiniz ve şifrenizle giriş yaparak program seçimine geçebilirsiniz 

 

 



Adım 1:  Sırasıyla aşağıdaki işlemleri yapınız: 

İlan metnini okuyarak “Yeni Başvuru Yap”a tıklayınız. 

Sağ tarafa başvuru yapılacak programlar listesi 

gelecektir. 

Başvuru yapmak istediğiniz programı seçtiğinizde, 

programlar listesinin sağına seçilen programın bilgileri 

gelecektir.  “Yeni Başvuru Ekle”yi  tıklayınız.  

“Başvuruyu Tamamla”yı tıkladığınızda aşağıda 

bulunan kişisel bilgilerinizi girmeniz için yeni bir 

pencere açılacaktır. 

                       

                                                                                                                                                     
 

                   Adım 2: 

Bu pencerede, T.C. Kimlik No ile Nüfus Cüzdanı Seri 

No kısmını doldurduğunuzda, “Kimlik Bilgilerimi 

KPS’den Sorgula”yı tıklarsanız kimlik bilgileriniz 

otomatik olarak sistem tarafından doldurulacaktır. 

Fotoğrafınızı da “Dosya Seç” tıklayıp JPG veya JPEG 

uzantılı olarak “Yükle”dikten sonra sağ üst köşede 

fotoğrafınız görünecektir. Bu aşamadan sonra “Kaydet 

ve İlerle”yi tıklayarak aşağıda bulunan “İletişim 

Bilgileri” penceresine geçiniz. 

 

Adım 3: 

Bu pencerede iletişim bilgilerinizi girerek “Kaydet ve 

İlerle”yi tıklayınız. Aşağıda bulunan “Başvuru Bilgileri” 

penceresine geçiniz. 

 

 

 

 



 

 

Adım 4: 

 

Erkek adayların “Askerlik Durum” kısmında adayın 

kendisiyle ilgili durumunu seçtikten sonra “Askerlik 

Durum Belgesi”ni yüklemek için “Dosya Seç”i tıklayıp 

PDF uzantılı dosyayı yüklemesi gerekmektedir. 

 

Başvuru için gereken ücretin yatırıldığına dair dekontun 

numarası ve tarih bilgisi girilerek “Dosya Seç”i tıklayıp 

PDF uzantılı dekont dosyasını yüklemeniz 

gerekmektedir. Bu aşamadan sonra “Kaydet ve İlerle”yi 

tıklayarak aşağıda bulunan “ALES Bilgileri” 

penceresine geçiniz.                       

 

Adım 5:  

ALES bilgilerinin olduğu bu pencerede “ALES Tipi” 

varsayılan olarak “Yok” seçili gelmektedir. “Yok” 

yazısına tıkladığınızda aşağıya açılan menüden “ALES”i 

seçip başvuruda kullanmak istediğiniz “ALES yılı”nı 

girerek “ALES Ösym Sorgula”yı tıklarsanız ALES 

bilgileriniz otomatik olarak sistem tarafından 

doldurulacaktır. ÖSYM’den sorgulayarak ALES 

bilgilerini giremeyen adayların ise bilgilerini elle girerek 

“Dosya Seç”i tıklayıp PDF uzantılı ALES dosyasını 

yüklemeleri gerekmektedir. Bu aşamadan sonra “Kaydet 

ve İlerle”yi tıklayarak aşağıda bulunan “YDS Bilgileri” 

penceresine geçiniz. 

 

 

 

 



 

     Adım 6:  

YDS bilgilerinin olduğu bu pencerede başvurulan 

program YDS, ÜDS vb. sınav puanını istiyorsa bu bölüm 

doldurulacaktır. Aksi halde sonraki pencereye geçiniz. 

 “YDS Tipi ” varsayılan olarak “Yok” seçili gelmektedir. 

“Yok” yazısına tıkladığınızda aşağıya açılan menüden 

“YDS”yi seçip başvuruda kullanmak istediğiniz YDS 

yılını girerek “YDS Ösym Sorgula”yı tıklarsanız YDS 

bilgileriniz otomatik olarak sistem tarafından 

doldurulacaktır. YDS sınav bilgileri olmayan adayların 

ise ilgili sınav türü bilgilerini elle girmeleri 

gerekmektedir. Bu aşamadan sonra “Kaydet ve İlerle”yi 

tıklayarak aşağıda bulunan “Mezuniyet Bilgileri” 

penceresine geçiniz. 

Adım 7: 

 “YÖKSİS Lisans Sorgula”yı tıkladığınızda mezuniyet 

bilgileriniz sistem tarafından otomatik olarak 

doldurulmaktadır. Mezun olduğu halde bilgileri otomatik 

olarak gelmeyen adaylar ise YÖKSİS’e henüz bilgileri 

girilmemiş adaylardır. Bilgilerinizin YÖKSİS’e girilmesi 

için mezun olduğunuz üniversite ile irtibata geçmeniz ya 

da mezuniyet belgenizi ve not döküm belgenizi “Dosya 

Seç”i tıklayarak manuel yüklemeniz gerekmektedir. 

 

Lisans bilgilerinizi doldurduktan sonra mezuniyet 

belgenizi ve not döküm belgenizi mutlaka yükleyiniz. 

Belgelerinizi yüklemeyi tamamladığınızda belgelerinizin 

doğruluğunu kontrol etmek için “Diploma Göster” ve 

“Transkript Göster”i tıklayınız. Yükleme doğru olarak 

tamamlanmış ise “Kaydet ve İlerle”yi tıklayarak aşağıda 

bulunan “Çalışma Bilgileri” penceresine geçiniz. 



Adım 8: 

Başvurduğunuz program çalışma şartı istiyorsa “Çalışma 

Bilgileri” kısmını mutlaka doldurunuz. Aksi halde 

çalışma bilgilerinizi genel bilgi amaçlı doldurunuz. 

Bilgilerinizi girdikten sonra “Kaydet ve İlerle”yi 

tıklayarak aşağıda bulunan “Referans Bilgileri” 

penceresine geçiniz. 

 

Adım 9 : 

Bu pencerede varsa referans bilgilerinizi giriniz. Referans 

bilgilerinizi doldurduktan sonra başvurunuzun 

tamamlanabilmesi için görselin sol alt kısmında bulunan 

çerçevenin içindeki “Bu formda belirtilen bilgilerin 

doğruluğunu kabul ve taahhüt ediyorum.” kutucuğunu 

işaretleyerek “Kaydet” butonuna tıklayınız. 

 

Başvuru için gereken bütün bilgilerinizi eksiksiz olarak 

doldurduysanız başvurunuz tamamlanmıştır. Aksi halde 

eksik bilgi için sistem sizi ilgili pencereye 

yönlendirecektir. 

 

!ÖNEMLİ! 

• Yanlış programa başvurduysanız, yeni bir e-posta adresi ile yeni kayıt yaparak istediğiniz programa yeniden başvurun. 

• Mezuniyet bilgileriniz YÖKSİS’te gözükmüyorsa mezun olduğunuz üniversitenin öğrenci işleri ile görüşünüz. 

• Yurtdışından mezuniyeti olan adaylar Lisans Diploması olarak “Denklik Belgesi” yükleyeceklerdir.  

 


