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adresine giriş yapınız. 

 

 

 

“KAYIT OL”  

linkini tıklayınız. 

 

Uyarı metnini okunuz 

ve 

 uyruk bilginizi seçiniz. 

 

Gerekli bilgileri yazınız. 

 

Öğrenci Bilgi Sistemine  

giriş yaparken 

kullanacağınız  

ŞİFRE oluşturunuz.  

 

 

 

Sistem tarafından cep 

telefonunuza gönderilen 

doğrulama kodunu 

kaydederek kullanıcı 

oluşturma sürecini 

tamamlayınız.  
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sayfasını açarak, 

 

Kullanıcı Adınızı 

 

Şifrenizi 

 

yazarak sisteme giriş 

yapınız.  
Açılan sayfada 

BAŞVURU 

İŞLEMLERİ 

linkini tıklayınız. 

 

Bu linkin altında yer 

alan 

KAYIT 

BAŞVURLARI 

menüsünü tıklayınız. 
 

Yapmak istediğiniz 

başvuru türünü seçiniz. 

 

Kişisel ve İletişim 

bilgileriniz kontrol 

ediniz. 

 

Askerlik (erkek 

öğrenciler) ve varsa 

Özel Durum bilginizi 

ve istenilen bilgileri 

kaydediniz. 

 
Başvuru yapmak 

istediğiniz 

Fakülte / Yüksekokulu  

Programı ve Sınıfı 

seçiniz.  

Ukrayna’da kayıtlı 

olduğunuz Üniversite, 

Fakülte, Program, Sınıf 

ve diğer bilgileri seçiniz 

/ yazınız.  
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Ukrayna’da hali hazırda 

kayıtlı olduğunuz 

programa kayıt 

yaptırdığınız yıl 

Türkiye’de 

ÖSYS/ÖSS/YKS 

sınavına girdi iseniz  

ilgi bilgileri seçiniz / 

yazınız. 

 

Ukrayna’da hali hazırda 

kayıtlı olduğunuz 

programa kayıt 

yaptırdığınız yıl 

Türkiye’de 

ÖSYS/ÖSS/YKS 

sınavına girmedi iseniz  

ilgi bilgileri seçiniz / 

yazınız. 

 

Başvurunuzun ilgili 

birim yetkili kurulları 

tarafından 

değerlendirilebilmesi 

için istenilen belgeleri 

sisteme yükleyiniz. 

 

 

 
Sisteme kaydettiğiniz 

bilgileri, yüklediğiniz 

belgeleri kontrol ediniz.  

 

Başvuru işleminizi 

tamamlamak için 

KAYDET butonunu 

tıklayınız. 

 

KAYDET butonuna 

tıkladığınızda yaptığınız 

işlem sonucu hakkında 

sistem tarafından 

bilgilendirme mesajı 

görüntülenecektir.  

 

TAMAM butonunu 

tıklayınız. 
 



Cep telefonunuza 

gönderilen ONAY 

KODU’nu gili yere 

yazınız ve ONAYLA 

butonuna tıklayınız. 

 

Başvurunuza bağlı 

olarak Öğrenci Bilgi 

Sistemi tarafından 

üretilen başvuru 

formunun ÇIKTISI’nı 

alınız. 

 
DİKKAT ! 

Değerli öğrenci adayı, 

Başvurunuzun geçerli olması için sistemden alacağınız başvuru fromu ile birlikte sisteme 

yüklediğiniz belgeleri (noter onaylı Türkçe çevirisi ile birlikte) başvuru yaptığınız Dekanlığa / 

Müdürlüğe 15 Nisan 2022 Cuma günü mesai bitimine kadar teslim ediniz. Belge teslimi yapmadığınız 

takdirde başvurunuz değerlendirmeye alınmayacaktır.  

Bilgi ve belgelerinin doğruluğu ve güvenilirliği konusunda sorumluluğun tarafınıza ait olduğunu 

unutmayınız. Bilgi ve belgelerinizin doğruluğunun ve güvenilirliğinin teyit edilememesi halinde 

başvurunuzun, yapılmış olsa bile kesin kayıt işleminizin iptal edileceğini unutmayınız. 

  


