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Başvuru Formu İçin, ekran görüntüsünde 
olduğu gibi istenilen bilgileri girdikten sonra 

“Giriş Yap” butonuna tıklayınız. 
 

 

Öğrenci Başvuru Formu; “ENSTİTÜ ÖN KAYIT FORMU” VE “TERCİH YAP” alanlarından 

oluşmaktadır.  İlk önce ENSTİTÜ ÖN KAYIT FORMU alanını doldurmanız gerekmektedir. 

 

ENSTİTÜ ÖN KAYIT FORMU 

1- 

 

 

Başvuru yapacağınız “Başvuru Türünü” seçiniz.  

UNUTMAYINIZ: Bir den fazla başvuru yapacaksanız tüm başvurular tek bir formda alınmaktadır. Bu 

nedenle aynı anda birden fazla türe başvuru yapacaksanız bu adımda tüm türleri seçmeniz 

gerekmektedir.  

 Aynı anda hem tezli hem tezsiz yüksek lisans başvurusu yapacaksanız sadece Yüksek Lisans 

Başvurusunu seçmeniz yeterlidir. 



 Ancak;  hem yüksek lisans (tezli ya da tezsiz) hem de doktora, hem yüksek lisans (tezli ya da 

tezsiz) hem de bütünleşik doktora ya da hem doktora hem de bütünleşik doktora için başvuru 

yapacaksanız seçimlerinizi ona göre yapmanız gerekmektedir. 

 

2- 

Aday Hakkında Bilgiler kısmı MERNİS Siteminden otomatik olarak çekilmektedir. Bu alanda mail adresi 
kısmının girilmesi gerektiğinin zorunlu olduğun unutmayınız. 

Adres Bilgileri, İş Adres Bilgileri, Mezun Olduğunuz Öğrenim Bilgileriniz kısmında sizlerden istenilen 
bilgileri eksiksiz giriniz. 

ÖNEMLİ BİLGİ: Yüksek Lisans başvurusunda bulunup henüz lisans mezunu olmayan adaylar 

Lisans Diploması kısmına mevcut lisans transkriptlerini, Doktora başvurusunda bulunup henüz Yüksek 
Lisans mezunu olmayan adaylar Yüksek Lisans Diploması kısmına mevcut Yüksek Lisans transkriptlerini 
yüklemeleri gerekmektedir. 

 

3-  

 

“Akademik Sınav Puanları” ve “ Yabancı Dil Sınav Puanları”  alanlarını doldurunuz. 

 Ales Sınav Puanı yerine GRE/GMAT puanını kullanmak isteyen adayların, ilanda yer alan GTÜ 

GRE/GMAT-ALES EŞDEĞERLİK TABLOSU dan GRE/GMAT puanınızın karşılığı olan Ales 
değerini bu alana girmeleri gerekmektedir. Ancak “Dosyalar” kısmında Ales i tercih edip 
GRE/GMAT sonuç belgesini yüklemeleri gerekmektedir. 

 Yabancı Dil Sınav Puanları alanında geçerli muafiyet belgesi olmayan ve başvurduğu programın 
GTÜ Yabancı Dil Sınav hakkı bulunan adayların “ GTÜ Yabancı Dil Sınavına Girmek İstiyorum.” 
Kutucuğunu işaretlemeleri gerekmektedir. ( Doktora ve bütünleşik doktora programları ile 
Nanobilim ve Nanomühendislik Tezli Yüksek Lisans programı ve Biyoteknoloji Tezli ve Tezsiz 
Yüksek Lisans programlarının GTU Yabancı Dil Muafiyet ve Sınav hakkı bulunmamaktadır.) 

 Tezsiz Yüksek Lisans programlarında Ales ve Yabancı Dil bilgisi girmeleri gerekmemektedir. 
Ancak Biyoteknoloji Tezsiz Yüksek Lisans programı için Ales şartı aranmamakta olup dil şartı 
aranmaktadır. 

http://www.gtu.edu.tr/Files/UserFiles/81/LISANS_USTU/BASVURULAR/2017_BAHAR/GTU_GRE_GMAT_ALES_EDEERLK_TABLOSU.pdf
http://www.gtu.edu.tr/Files/UserFiles/81/LISANS_USTU/BASVURULAR/2017_BAHAR/GTU_GRE_GMAT_ALES_EDEERLK_TABLOSU.pdf
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ÖNEMLİ: Sistem sadcece *.pdf uzantılı dosyaların Başvuru Formuna yüklenmesine izin vermektedir. 

 

Dosyalar alanında Dosya Türü kısmında sizlere açılan tüm dosyaları sisteme yüklemeniz gerekmektedir. 

1- 

ÖNEMLİ BİLGİ:    Ales ,YDS,ÜDS,YÖKDİL vb. sınavlar tarafımızdan kontrol edilmektedir. Bu 

yüzden bu sınavları yüklerken Kontrol Kodu/Doğrulama Kodu ile birlikte yüklemeniz gerekmektedir. 
Kodu yer almayan belgeler eksik evrak olarak değerlendirilecek olup tüm sorumluluk adaydadır. 

 

 

Yabancı Üniversite mezunu değilseniz bu 
kutucuğu işaretlemeniz gerekmektedir 
ve Yabancı Üniversite mezunu olmayan 

adayların Dosya Türü kısmından Yök 
Denklik/Tanınma Belgesi yüklemelerine 

gerek yoktur. 



Eğer Yabancı Üniversite mezunu iseniz bu 
kutucuğu işaretlemeyip Yök 

Denklik/Tanınma Belgesi yüklemeniz 
gerekmektedir. 

 

 

2-  

 

 

 

Yükleyeceğiniz dosya türünü seçiniz. 
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“Dosya Seç“ butonu ile bilgisayarınızda 
kayıtlı olan dosyanızı seçerek Başvuru 

Formunuza eklenmesini sağlayınız. 

4- 

 

 

Başvuru Formunuza eklediğiniz dosyanız 
Dosya Türü alanına yer alması 
gerekmektedir. 
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Fotoğraf Seç Butonunu kullanarak 
bilgisayarınızda kayıtlı olan fotoğrafınızı Başvuru 
Formunuza yükleyiniz. 

 

 

 

 

UYARI:  

 

 
 
ENSTİTÜ ÖN KAYIT FORMU “Kaydet” butonuna 
basıldıktan sonra tamamlanmaktadır. 
 
*Kaydet butonundan önce yüklemiş olduğunuz 
dosyaları “İndir“ butonunu kullanarak kontrol 
etmeyi unutmayınız. Kontrol ederken her hangi 
bir belgenizde hata ile karşılaşırsanız o belgenizi 
“Sil” butonu ile kaldırıp tekrar yükleyebilirsiniz. 

 



 

Kaydet butonuna tıkladığınızda sistem sizi Başvuru Formunun doldurulmasındaki ikinci aşama olan 

“TERCİH YAP” kısmına yönlendirmektedir. 

 

 

 

TERCİH YAP 

1- 

 

 
 
 
Enstitü –Program-Bilim Dalı 
kısmından başvuru yapacağınız 
program/programları setikten 
sonra “Ekle” butonuna tıklayınız. 

 

2- 

 

Başvuru yapacağınız program/programlar  “TERCİHLERİM” ekranında yer alacaktır. Eğer vazgeçmek 

istediğiniz program/programlar var ise “Sil” butonunu kullanarak iptal edebilirsiniz. 

 

 

3- 



 

 

KAYDET: Kaydet butonu girmiş olduğunuz bilgilerin başvuru formunda kayıtlı kalmasını sağlamaktadır. 

Onaya Gönder demediğiniz sürece başvuru formunuz öğrenci işlerine düşmeyecektir. 

ONAYA GÖNDER: Başvuru formunuzun kontrol edilip onayına sunulması için kullanılması 

gerekmektedir. Unutmayız bu butonu kullanmadan sadece Kaydet de bırakırsanız formunuz öğrenci 

işlerine düşmeyecektir. 
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ONAYI KALDIR: Başvuru formunuzu öğrenci işlerine onaya gönderdikten sonra öğrenci işleri 

formunuzu onaylayana kadar değişiklik yapmanızı sağlamaktadır. Onay kaldırıp değişikliklerinizi 

yaptıktan sonra tekrar öğrenci İşlerine onaya göndermeniz gerektiğini unutmayınız. Aksi takdirde tüm 

sorumluluklar adaya aittir.  Öğrenci işleri tarafından onaylanan formda değişiklik yapmak mümkün 

değildir. 

 

 

 

HATA MESAJLARI 

*  

 

Her aday; farklı Enstitüler de dahil olmak üzere 

toplam en fazla 2 farklı tezli yüksek lisans 

programına, 2 farklı tezsiz yüksek lisans 

programına, doktora için ise bir programa 

başvurabilir. Eğer başvurduğunuz programlar 

kotayı aşmakta ise sistem sizleri ekran 

görüntüsünde olduğu gibi uyarmaktadır. 



  

 

* 

 

Girmiş olduğunuz Ales yada Dil puanı başvurmak 
istediğiniz programın şartını sağlamıyor ise 

sistem sizleri ekran görüntüsünde olduğu gibi 

uyarmaktadır. 

 

 

 

 
 
Gerekli güncelleme ve düzeltmeleri 
yapabilmeniz için “ ENSTİTÜ ÖN KAYIT FORMU” 
VE “TERCİH YAP” alanları arasında geçişler 
yapabilirsiniz.  Her yaptığınız güncellemeden 
sonra kaydetme işlemini unutmayınız. 

 

 

 

 

 

 

ÖNEMLE DUYURULUR 
1- Belgelerin sisteme doğru yüklenmesi öğrencinin sorumluluğundadır. Eksik 

hatalı Belge bildiriminden dolayı reddedilen başvurulardan GTÜ Öğrenci 

İşleri sorumlu tutulamaz 

 

2- Yüklenen belge ile formda belirtilen bilginin aynı olması (Öğrenci 

adaylarının sistem denetimini atlatabilmek için yanlış beyanda 

bulunmaları durumunda başvuruları red edilecek ve ilgili dönemde 

başvuru haklarını kaybedeceklerdir. 

 

3- Sorularınız ve sorunlarınız için ogrenci@gtu.edu.tr adresini kullanınız. 

mailto:ogrenci@gtu.edu.tr

