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       Enstitümüz Anabilim Dallarının Lisansüstü Programlarına Öğrenci Alım İlanı’nda 

belirtilen başvuru tarihleri içerisinde http://ubs.munzur.edu.tr/ogrenci/ogr0207/ adresi 

üzerinden Öğrenci Bilgi Sistemi (Otomasyon)’nin “Lisansüstü BaĢvuru GiriĢi” sayfasına 

giriş yaptıktan sonra ilgili sayfada bulunan “Ġlk GiriĢ” seçeneğine tıklayınız. (Internet 

tarayıcısı olarak “Google Chrome” veya “Mozilla Firefox” kullanmanız önerilir.) 

Öğrenci Bilgi Sistemi (Otomasyon)’ne “Ġlk GiriĢ” seçeneği ile giriş yapıldıktan sonra 

Lisansüstü Programlara Başvuru işlemleri sürecinin “Lisansüstü Önkayıt BaĢvuru Formu” 

üzerinde aşağıda belirtilen hususlara uygun şekilde gerçekleştirilmesi gerekmektedir: 

 

Genel Bilgiler: 

 

Bu kısımda adayın adı, soyadı ve T.C. Kimlik Numarası / Yabancı Kimlik Numarası ilgili 

yerlere girildikten sonra “Kimlik Bilgilerini Getir” seçeneğine tıklanması ile diğer Nüfus 

Bilgileri Lisansüstü Önkayıt BaĢvuru Formu üzerinde gerekli kısımlarda (Nüfus Bilgileri-2 

kısmı) otomatik getirilebilmektedir. 

Belirtilen bilgilerin girişleri yapıldıktan sonra, “Seç” şeklinde belirtilen seçeneğe tıklanarak, 

başvuru yapılan bilgisayarda bulunan vesikalık fotoğrafın seçilerek sisteme yüklenmesi 

gerekmektedir. 

http://ubs.munzur.edu.tr/ogrenci/ogr0207/


(Not: Yüklenecek vesikalık fotoğraf son 6 (altı) ay içinde çekilmiş olmalı, JPG, JPEG veya 

PNG formatında ve boyutu 1MB'tan küçük olmalıdır. Diğer formatlarda fotoğraf 

yüklenememektedir.) 

 

Nüfus Bilgileri-1: 

 

 

Bu kısımda “Uyruk” olarak belirtilen seçenek için adayın vatandaşlığının bulunduğu ülke 

isminin seçilmesi gerekmektedir. 

“Pasaport No” olarak belirtilen seçenek için sahip olunan pasaport numarasının sisteme 

girilmesi gerekmektedir. 

(Not: Pasaport Numarası giriĢ iĢlemi, Yabancı Uyruklu Adaylar için gerekmektedir, T.C. 

Uyruklu Adaylar için zorunlu değildir.) 

 

 

            Nüfus Bilgileri-2: 

 

“Genel Bilgiler” kısmında adı, soyadı ve T.C. Kimlik Numarası/Yabancı Kimlik Numarası 

girildikten sonra “Kimlik Bilgilerini Getir” seçeneğine tıklandığında bu kısımdaki Nüfus 

Bilgileri otomatik doldurulacaktır. 

 

Askerlik Bilgileri:  

 

 

 

 

Bu kısımda “Askerlik Durumu” olarak belirtilen seçenek için zorunlu askerlik hizmeti 

kapsamındaki durumunuzun belirtilmesi gerekmektedir. 

“Tecil Tarihi” olarak belirtilen seçenek için ise, zorunlu askerlik hizmetinizi tamamlamış 

iseniz söz konusu askerlik hizmetinize istinaden terhis edilme tarihinizi Gün/Ay/Yıl formatında 

belirtmeniz gerekmektedir. 

 

(Not: Bu kısmın yalnızca T.C. VatandaĢı Erkek Adaylar tarafından doldurulması 

zorunludur. T.C. Vatandaşı Kadın Adaylar ve/veya Yabancı Uyruklu Adaylar tarafından 

doldurulmayacaktır.) 

 

 



BaĢvurulan Program Bilgileri: 

 

 

  Bu Kısımda “Enstitü” olarak belirtilen seçenek için “Lisansüstü Eğitim Enstitüsü” 

seçeneğine tıkladıktan sonra “Anabilim / Anasanat Dalı” seçeneği üzerinden başvurmak istenilen 

programın bulunduğu Anabilim Dalının seçilmesi gerekmektedir. 

“Başvuracağınız Program” kısmından ise ilgili Anabilim Dalı bünyesinde başvuru yapılacak 

olan lisansüstü program türü (… Yüksek Lisans Programı  / … Tezsiz Yüksek Lisans / … Doktora 

Programı) seçilecektir. 

“Alan Seçimi” şeklinde belirtilen seçenek için mezun olunan lisans veya yüksek lisans 

eğitimine uygun olacak şekilde “Alan içi” veya “Alan dışı” seçeneklerinden biri seçilecektir. 

(Not: “Alan Seçimi” üzerinden ilgili seçeneğe tıklamadan önce bu kısımda “Açıklama” 

alanında her Anabilim Dalı ve her Program için ayrı ayrı belirtilen bilgileri okuyunuz.)  

 

ALES veya EĢdeğer Sınavlar: 

 

 

Bu kısımda, başvuru yapılacak  Anabilim Dalı ve ilgili lisansüstü programına uygun 

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) veya Yükseköğretim Kurulu 

Başkanlığı tarafından bu kapsamda denkliği kabul edilen Sınav Sonucuna ait bilgiler girilecektir. 

“Sınav Türü” olarak belirtilen seçenek için Sınav Sonucu kapsamında girilen Sınavın isminin 

belirtilmesi gerekmektedir. 

  “Sınava Giriş Tarihi” olarak belirtilen seçenek için Sınava girilen tarih Gün/Ay/Yıl 

formatında olacak şekilde belirtilmelidir.  

“Sayısal Puanı”, “Sözel Puanı” veya “Eşit Ağırlık Puanı” olarak belirtilen seçenekler üzerinde 

başvuru yapmak istenilen ilgili Anabilim Dalı ve lisansüstü programına göre uygun olan puan 

türünün belirtilmesi gerekmektedir. 

 

(Not: Sınav Sonucu açıklanma tarihinden itibaren Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi 

Giriş Sınavı (ALES) Puanlarının en fazla 5 (beş) yıl geçerlilik süresi bulunmaktadır. Geçerlilik 

süresini aşmış olan ilgili Sınav Puanları için Sınava Giriş Tarihi itibariyle Öğrenci Bilgi Sistemi 

(Otomasyon) üzerinde geçersizlik uyarısı vermektedir ve ilgili Sınav Puanı kabul edilmemektedir. 

Başvurmak istenilen Anabilim Dalı ve ilgili lisansüstü programı kapsamında gerekli olan 

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) Puan Türü Enstitümüz Anabilim 

Dallarının Lisansüstü Programlarına Öğrenci Alım İlanı’nda belirtilmektedir. Tezsiz Yüksek 

Lisans Programlarına başvuru için Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) 



Puan türü belirtilme zorunluluğu olmamakla birlikte söz konusu Sınav Sonucuna ait Sınav Sonuç 

Belgesinin Öğrenci Bilgi Sistemi (Otomasyon)’ne yüklenme zorunluluğu da bulunmamaktadır. 

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) veya Yükseköğretim Kurulu 

Başkanlığı tarafından bu kapsamda denkliği bulunan Sınav Sonucunun değerlendirilebilmesi için 

ilgili Puan Türünde en az 55 (elli beş) puan alınmış olması gerekir. Akademik Personel ve 

Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) için 3 (üç) Puan Türünde de (ALES-SAY, ALES-EA, 

ALES-SÖZ) lisansüstü program öğrencisi alımı yapabilen Anabilim Dalı ve ilgili lisansüstü 

programlarına başvurularda adayın lehine olan puan türüne ait Sınav Sonucu Puanı 

değerlendirmeye alınır. 

Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde 

uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunu olan adayların lisansüstü programlara (tezli yüksek lisans, 

tezsiz yüksek lisans, doktora) başvurularında Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş 

Sınavı (ALES) şartı aranmaz ve bu adaylar söz konusu programlardan mezun olduklarına ilişkin 

mezuniyet belgelerini sisteme yükledikleri takdirde başvuru puanlarının hesaplanması sürecinde 

ALES puanları 70 (yetmiş) puan olarak değerlendirilir (Bu programlardan mezuniyeti olan ve bu 

kapsamda mezuniyet belgelerini sisteme yükleyecek olan adaylar “Sınava Giriş Tarihi” kısmına 

Enstitümüzün lisansüstü programına başvuru yaptıkları mevcut günün tarihini; başvuru yapıyor 

oldukları lisansüstü programa göre ise “Sayısal Puanı”, “Sözel Puanı” veya “Eşit Ağırlık Puanı” 

türlerinden hangi puan türü/puan türleri gerekiyorsa o puan türünü/puan türlerini 70 olarak 

belirteceklerdir.)  

 

 

Yabancı Dil Sınav Bilgileri: 

 

 

Bu kısımda, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen 

Yabancı Dil Sınavı veya Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından bu kapsamda denkliği 

kabul edilen Yabancı Dil Sınavı Sonucuna ait bilgilerin belirtilmesi gerekmektedir. 

“Yabancı Dil Sınavı” ve “Dil” olarak belirtilen seçenek için, Sınav Sonucu girilen Sınavın 

isminin ve Sınav Dilinin belirtilmesi gerekmektedir. 

  “Sınav Tarihi” olarak belirtilen seçenek için Sınava girilen tarih Gün/Ay/Yıl formatında 

olacak şekilde belirtilmelidir.  

(Not: Sınav Sonucu açıklanma tarihinden itibaren Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı 

(YDS) puanınızın en fazla 5 (beş) yıl geçerlilik süresi bulunmaktadır. Geçerlilik süresini aşmış 

olan Sınav Puanları için Sınava Giriş Tarihi itibariyle Öğrenci Bilgi Sistemi (Otomasyon) üzerinde 

geçersizlik uyarısı vermektedir ve ilgili Sınav Puanı kabul edilmemektedir. 

Yüksek Lisans Programlarına başvuru için Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) 

veya Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından bu kapsamda denkliği bulunan Sınav Sonucuna 

ait Puan türü belirtilme zorunluluğu olmamakla birlikte söz konusu Sınav Sonucuna ait Sınav 

Sonuç Belgesinin Öğrenci Bilgi Sistemi (Otomasyon)’ne yüklenme zorunluluğu da 

bulunmamaktadır. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya Yükseköğretim Kurulu 

Başkanlığı veya Üniversitelerarası Kurul tarafından bu kapsamda denkliği kabul edilen Sınav 

Sonucunun değerlendirilebilmesi için 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 40 (kırk) puan alınmış 

olması gerekir. Yüksek Lisans Programlarına başvuran Yabancı Uyruklu Adayların “Yabancı Dil 

Sınavı” olarak belirtilen kısımda “Türkçe Dil Sınavı” seçeneğini seçmesi ve söz konusu Türkçe 



Dil Sınavı’na ait bilgilerin belirtilmesi gerekmektedir. Belirtilen kapsamıdaki Türkçe Dil Sınavı 

Sonucunun değerlendirmeye alınabilmesi için ilgili Sınavdan en az B2 Düzeyi aralığında bir puan 

alınmış olması gerekir. Doktora Programlarına başvuran Yabancı Uyruklu Adayların ana dilleri 

dışında Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen yabancı diller için yapılan Yabancı Dil 

Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) Sonucunun veya Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı veya 

Üniversitelerarası Kurul tarafından bu kapsamda denkliği kabul edilen Sınav Sonucunun 

değerlendirmeye alınabilmesi için 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 55 (elli beş) puan alınmış 

olması gerekir.)  

 

 

 

 

Mezun Olunan/Olunacak Lisans Bilgileri: 

 

Bu kısımda, lisansüstü programlara (yüksek lisans programları ve/veya doktora programlarına 

lisans düzeyinde) başvuru yapmakta olan tüm adaylar tarafından mezun olunan lisans programı 

bilgilerinin belirtilmesi gerekmektedir. 

“Üniversite” şeklinde belirtilen seçenek üzerinden ilgili adaylar tarafından mezun olunan 

Üniversite ismi seçilecektir. İlgili adaylar tarafından mezun olunan Üniversite isminin seçenekler 

arasında bulunmaması halinde “Diğer” kısmına Üniversite isminin yazılması gerekmektedir. 

“Fakülte”, “Bölüm”, “Kayıt Tarihi” ve “Mezuniyet Tarihi” olarak belirtilen alanların ilgili 

adaylar tarafından bilgi eksikliği bulunmayacağı şekilde doldurulması gerekmektedir. 

“Not Sistemi” şeklinde belirtilen seçenek için mezun olunan lisans programına ait not 

ortalaması türü seçilecektir. 

“Mezuniyet Transkript Notu” olarak belirtilen seçenek üzerinde mezun olunan lisans 

programına ait not ortalaması eksiksiz olacak şekilde belirtilecektir. 

Lisans tamamlama yapmış olan adayların en son mezun olunan lisans programına ait 

birleştirilmiş transkrip üzerinde bulunan not ortalamalarını belirtmeleri gerekmektedir. Söz konusu 

duruma istinaden, “Lisansüstü Aday Öğrenci Belge Yükleme Alanı” (sayfanın en alt kısmındadır) 

kısmında ise lisans tamamlama durumu kapsamındaki her 2 (iki) Diplomanın/Mezuniyet 

Belgelerinin ve Transkript Belgelerinin sistem üzerinde yüklenmesi gerekmektedir. 

 

(Not: “Not Sistemi” seçeneğinden “4’lük Sistem” seçilmesi durumunda 

“Mezuniyet/Transkript Notu” alanına girilen not ortalamasının yüzlük  puan karşılığı otomatik 

belirtilmektedir. Mezuniyet/Transkript Notu olarak mezun olunan lisans programına ait not 

ortalamasının yüzlük puan karşılığı transkript üzerinde belirtiliyor ise “Not Sistemi” “100lük 

Sistem” olarak seçilecek ve “Mezuniyet/Transkript Notu” bu kapsamda belirtilecektir. Beden 

Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı’nın ilgili lisansüstü programlarına başvuru yapılıyor olması 

durumunda “Milli Sporculuk Durumu” şeklinde belirtilen seçenek üzerinden uygun olan 

seçeneğin belirtilmesi gerekmektedir.  



Kayıt Olunan Enstitü Eğitim Bilgileri: 

 

 

Bu kısımda, lisansüstü programlara başvuru yapan ilgili adaylar tarafından başka bir lisansüstü 

programda kayıtlı olunması durumundaki bilgilerin girilmesi gerekmektedir. 

“Başka bir yükseköğretim kurumunda lisansüstü programına kayıtlı mısınız ?” sorusunun 

karşılığı olarak “Evet” seçeneğinin belirtilmesi durumunda diğer bilgilerin girileceği alanlar aktif 

hale gelecektir. 

“Kayıt Tarihi”, “Şu anki Öğrenim Durumu”, “Üniversite”, “Enstitü” ve “Anabilim/Bilim 

Dalı/Program” alanları uygun şekilde doldurulacaktır. 

“İl dışında bir yükseköğretim kurumunda kadrolu öğretim elemanı mısınız ?” sorusunun 

karşılığı itibariyle öğretim elemanı olunması durumunda “Evet” seçeneğinin belirtilmesi 

gerekmektedir. 

 

(Not: Başka bir lisansüstü programda (tezli yüksek lisans/tezsiz yüksek lisans/doktora) kayıtlı 

olunan sırada başvuru yapılmasında sakınca bulunmamakla birlikte, başka bir tezli yüksek lisans 

veya doktora programında kayıtlı olunması durumunda birden fazla tezli yüksek lisans veya 

doktora programında kayıtlı olunamayacağından Enstitümüz Anabilim Dallarının tezli yüksek 

lisans veya doktora programına kesin kayıt yapmaya hak kazanılması durumunda kesin kayıt 

talebi gerçekleştirilemeyecektir. Belirtilen durum dışında, aynı anda tezsiz yüksek lisans ve tezli 

yüksek lisans programlarında kayıtlı olunmasında sakınca yoktur.)   

 

 

Mezun Olunan/Olunacak Yüksek Lisans Bilgileri: 

 

Bu kısımda, başka bir lisansüstü programda kayıtlı olan veya doktora programlarına başvuru 

yapmakta olan tüm adaylar tarafından mezun olunan yüksek lisans programı bilgilerinin 

belirtilmesi gerekmektedir. 

“Üniversite” şeklinde belirtilen seçenek üzerinden ilgili adaylar tarafından mezun olunan 

Üniversite ismi seçilecektir. İlgili adaylar tarafından mezun olunan Üniversite isminin seçenekler 

arasında bulunmaması halinde “Diğer” kısmına Üniversite isminin yazılması gerekmektedir. 

“Fakülte”, “Bölüm”, “Kayıt Tarihi” ve “Mezuniyet Tarihi” olarak belirtilen alanların ilgili 

adaylar tarafından bilgi eksikliği bulunmayacağı şekilde doldurulması gerekmektedir. 

“Not Sistemi” şeklinde belirtilen seçenek için mezun olunan lisans programına ait not 

ortalaması türü seçilecektir. 



“Mezuniyet Transkript Notu” olarak belirtilen seçenek üzerinde mezun olunan lisans 

programına ait not ortalaması eksiksiz olacak şekilde belirtilecektir. 

Lisans tamamlama yapmış olan adayların her 2 (iki) transkriptte de not ortalamalarının yüzlük 

puan karşılıklarının toplandıktan sonra 2’ye bölünerek elde edilen not ortalamalarını belirtmeleri 

gerekmektedir. Söz konusu duruma istinaden, “Lisansüstü Aday Öğrenci Belge Yükleme Alanı” 

(sayfanın en alt kısmındadır) kısmında ise lisans tamamlama durumu kapsamındaki her 2 (iki) 

Diplomanın/Mezuniyet Belgelerinin ve Transkript Belgelerinin sistem üzerinde yüklenmesi 

gerekmektedir. 

 

(Not: “Not Sistemi” seçeneğinden “4’lük Sistem” seçilmesi durumunda 

“Mezuniyet/Transkript Notu” alanına girilen not ortalamasının yüzlük  puan karşılığı otomatik 

belirtilmektedir. Mezuniyet/Transkript Notu olarak mezun olunan lisans programına ait not 

ortalamasının yüzlük puan karşılığı transkript üzerinde belirtiliyor ise “Not Sistemi” “100lük 

Sistem” olarak seçilecek ve “Mezuniyet/Transkript Notu” bu kapsamda belirtilecektir. Beden 

Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı’nın ilgili lisansüstü programlarına başvuru yapılıyor olması 

durumunda “Milli Sporculuk Durumu” şeklinde belirtilen seçenek üzerinden uygun olan 

seçeneğin belirtilmesi gerekmektedir. 

 

 

ĠletiĢim Bilgileri - ĠĢ Bilgileri - Diğer Bilgiler: 

 

Bu kısımlarda lisansüstü programlara başvuran adaylar tarafından kendilerine ait güncel 

bilgiler belirtilmelidir. 

(Not: “E-posta” ve “Cep Telefon No” alanlarında aktif olarak kullanılan elektronik posta 

adresinin ve cep telefonu numarasının belirtilmesine özellikle dikkat edilmesi önerilir. “E-posta” 

alanında ilgili aday tarafından belirtilen elektronik posta adresine Öğrenci Bilgi Sistemi 

(Otomasyon) tarafından otomatik olarak “Aday No” ve “Şifre” gönderimi yapılmaktadır.  



İlgili adaya gerçekleştirmiş olduğu başvuru kapsamında gerekli görülen hallerde ulaşılabilmesi 

ve öğrenci adayı mağduriyetinin önlenebilmesi amacıyla belirtilen Cep Telefonu Numarasının 

aktif olarak kullanılıyor olması gerekmektedir.) 

 

Lisansüstü Aday Öğrenci Belge Yükleme Alanı: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B 

 

 



 

Bu kısımda, Enstitümüz Anabilim Dallarının Lisansüstü Programlarına Öğrenci Alım 

İlanı’nda başvuru için gerekli belgelerin öğrenci adayları tarafından Öğrenci Bilgi Sistemi 

(Otomasyon)’ne yükleme işleminin yapılması gerekmektedir. 

Başvuru için gerekli belgeler ilgili adaylar tarafından dijital ortamda taratılarak Portable 

Document Format (PDF) halinde uygun şekilde sistem üzerinde yüklenecektir. Belgeler sisteme 

yüklendikten sonra, “Belge” tablosunda yüklenen belgeler isimleri ile birlikte görünmektedir. 

Hatalı/eksik belge yüklenmesi durumunda, “Belge” tablosunda söz konusu hatalı belgenin 

satırında bulunan seçeneğine tıklanarak açılan pencerede çıkan “Silmek istiyor musun?” 

sorusu için “Tamam” seçeneğine tıklandığından hatalı/eksik belge sistem üzerinden 

silinebilmektedir. 

Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde 

uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunu olan adayların lisansüstü programlara (tezli yüksek lisans, 

tezsiz yüksek lisans, doktora) başvurularında Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş 

Sınavı (ALES) şartı aranmaz ve bu adaylar söz konusu programlardan mezun olduklarına ilişkin 

mezuniyet belgelerini sisteme yükledikleri takdirde başvuru puanlarının hesaplanması sürecinde 

ALES puanları 70 (yetmiş) puan olarak değerlendirilir (Bu programlardan mezuniyeti olan ve bu 

kapsamda mezuniyet belgelerini sisteme yükleyecek olan adayların “Seçiniz” alanından “ALES 

Sonuç Belgesi” seçeneğini seçerek bu belgelerini yüklemeleri gerekir.)  

Munzur Üniversitesi’nin lisans programlarından birincilik, ikincilik veya üçüncülük derecesi 

ile mezun olan ve Lisansüstü Öğrenci Alım İlanı’nda bulunan lisansüstü programlar arasında 

“Dereceyle Mezun Olan” kontenjanı belirtilen tezli yüksek lisans programlarına başvuracak olan 

adayların lisansa mezuniyetlerine ilişkin mezuniyet belgelerinde birincilik, ikincilik veya 

üçüncülük derecesiyle mezun olduklarına ilişkin ifade belirtilmiyor ise, söz konusu duruma 

istinaden birincilik, ikincilik veya üçüncülük derecesi ile mezun olduklarının açıkça belirtildiği 

belgeyi sistem üzerinde ayrıca yüklemeleri gerekmektedir. Bu tür belge yükleme işlemi için yine 

“Seçiniz” alanında bulunan “Diploma/Mezuniyet Belgesi” seçeneğinin tıklanarak söz konusu 

belgenin yüklenmesi gerekir. 

(Hatırlatma/Örnek: “Seçiniz” alanında “Diploma/Mezuniyet Belgesi” seçeneği tıklandığında 

ilgili aday tarafından taratılan ve bilgisayarında kayıtlı bulunan Diploma/Mezuniyet Belgesi 

seçilerek sisteme yükleme işlemi yapılacaktır. Enstitümüz Anabilim Dallarının Lisansüstü 

Programlarına Öğrenci Alım İlanı’nda başvuru için gerekli olduğu belirtilen tüm belgelerin ilgili 

adaylar tarafından belirtilen şekilde sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Sisteme yüklenecek 

belgelerin boyutunun 1MB’tan az olması gerekmektedir, boyutu 1MB’tan büyük belgeler sistem 

üzerinde yüklenememektedir.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BaĢvuru Tamamlama ve Kaydetme: 

 

 

 

 

 

 

 

“Lisanüstü Önkayıt Başvuru Formunda beyan etmiş olduğum bilgilerin tam, eksiksiz ve 

doğru olduğunu, bu bilgilere dayalı tüm sorumluluğun şahsıma ait olduğunu kabul ve taahhüt 

ederim.” İfadesinin alt kısmında “Bilgilerimin Doğruluğunu Onaylıyorum” kutucuğunun 

işaretlenmesi ve “Önkayıt BaĢvurumu Kaydet” seçeneğinin tıklanması gerekmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belirtilen işlemler yapıldıktan sonra teyit amaçlı çıkan “Bilgilerinizin doğruluğunu kontrol 

ediniz.” Pencere uyarısından sonra gerekli kontrolleri yapıldıktan sonra ilgili uyarı penceresinde 

“Tamam” seçeneğini işaretlenmeli ve “Önkayıt Başvurumu Kaydet” seçeneğine tekrar 

tıklanmalıdır. Başvuru kayıt işleminden sonra ise, “Bu Sayfayı Yazdır” seçeneğine tıklandıktan 

sonra başvuru sayfasının yazdırılması gerekmektedir (adayların kesin kayıt yapmaya hak 

kazanmasından sonra diğer belgeler ile birlikte kesin kayıt tarihleri arasında söz konusu başvuru 

sayfası da elden teslim edilecektir.) 

İlgili işlemler gerçekleştirildikten sonra sisteme giriş yapılabilmesi için adayların elektronik 

posta adreslerine sistem tarafından otomatik olarak “Aday No” ve “Şifre” gönderimi yapılacaktır. 

 

Bilgilendirme: 

 

Adaylar tarafından baĢvuru için gerekli belgeler Enstitümüze elden teslim 

edilmeyecektir. Ġlgili adayların yalnızca kesin kayıt yapmaya hak kazanması durumunda söz 

konusu belgelerin sadece kesin kayıtların yapıldığı tarihler arasında Enstitümüze elden 

teslim edilmesi gerekmektedir. 

 



İlgili adaylar tarafından gerçekleştirilen başvuru işleminde bilgi/belge eksikliği/hatası olması 

durumunda, adayların elektronik posta adreslerine gönderilen “Aday No” ve “Şifre” ile sisteme 

giriş yapılarak ilgili adaylar tarafından başvuru tarihleri arasında gerekli düzeltme işlemleri 

yapılabilmektedir. 

Enstitümüz tarafından Lisansüstü Önkayıt Başvuru Formları üzerinde düzeltme ve güncelleme 

işlemi yapılmayacaktır. 

 

 

 

 

 

 


