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YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Merhaba, 

Üniversitemize Yurtdışından veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Kontenjanı ile başvuran öğrencilerin 

değerlendirilmesi Üniversitemiz Yurtdışından veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Yönergesine hükümlerine 

göre yapılacaktır. 

Buna göre. 

Öğrencilerin başvurularında 

- Tüm istenen bilgi ve bilgileri yüklemiş olması beklenir. (istenen belgeler) 

a)  Lise diplomasının Türkçeye tercüme edilmiş onaylı örneği veya lise diplomasını almamış 

olan adayların mezun olacakları tarihi gösteren, öğrenim görmekte olduğu ortaöğretim 

kurumu tarafından verilen Türkçeye tercüme edilmiş resmi bir belge,  

b) Mezuniyet not ortalamasını gösteren belgenin aslı ve Türkçeye tercüme edilmiş onaylı 

örneği,  

c) Pasaportun fotoğraflı ilk sayfasının örneği,  

d) Sınav sonuç belgesi aslı veya onaylı örneği ile Türkçeye tercüme edilmiş onaylı örneği  

e) 1 Adet fotoğraf ve  

- Yönerge ekinde belirtilen sınavlardan birine sahip olması ve tercih edeceği bölüme ekte 

belirtilen puanlardan birini almış olması  yeterlidir. 

Öğrenciler yönerge hükümleri gereği en fazla 3 adet kadar tercih yapmışlardır.  Sistemsel kontrollerin 

nasıl yapılacağını öğrenmek için diğer sayfalara geçiniz. Sistemdeki başvurular için başvuran adaylar 

için çıktı alıp almamak komisyon üyelerinin yetkisindedir. 
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1. Öğrenci bilgi sistemine girilir ve BAŞVURU İŞLEMLERİ tıklanır.  

 

2. YABANCI UYRUKLU BAŞ. İŞLEMLERİ tıklanır. Karşınıza aşağıdaki sayfa çıkacaktır. 
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3. BU EKRAN TANITIMI AŞAĞIDA YAPILMIŞTIR. 

1. Bu ikon tıklandığında biriminize başvuru yapan tüm öğrencilerin listesini tercihlerini  

puanları ile birlikte bilgisayara indirebilirsiniz.  

2. Bu ikon tıklandığında biriminize başvuru yapan seçili öğrenci için başvuru ön kayıt formu 

yazdırılabilir.   

3. Bu ikon tıklandığında öğrencilere toplu not aktarımı (birimin mesajı) yapılabiliyor. 

Kullanılmasına gerek yoktur. 

4. Burada biriminize başvuran öğrencilerin birim veya program alarak listeleyebilirsiniz. 

5. Bu ikon tıklandığında, sistem seçilen öğrencinin başvuru sırasında sisteme yüklediği 

belgeleri hazırlar ve .rar dosyası olarak bilgisayarınıza indirmeye izin verir.  

6. Bu ikonla istenen öğrenciler filtrelenebilir. Öğr. Kabul Durumundan tümü seçilerek yapılır. 

Listelenecek Kayıt Sayısına 500 veya 1000 yazılır. 

7. Bu ikona basıldığında başvuran öğrencinin başvuru bilgileri gözükecektir. 

8. Bu ikonlara basmayınız. Bu işlemi daire başkanlığı yapacaktır. 

Bir sonraki adıma geçiniz. 
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4. 7. Numaralı göster ikonuna basıldığında aşağıdaki ekran gelicektir. Bu ekranda öğrencilerin başvuruları 

kontrol edilir ve başvuruları kabul edilenler için işlem yapılır. Aşağıda tanıtım yapılmıştır.  

 

1. Bu ikon başvurusu kontrol edildikten sonra kullanılacaktır. Bu ikona basılmadan önce 4 ve 5 

numaradaki ikonlarda gerekli bilgiler seçilip açıklama yapılmalıdır. 

2. Bu ikon kullanılmamalıdır. 

3. Bu ikonda kişini başvuru evrağı 2 sayfa olarak yazdırılabilir veya sadece evraktan kontrol edilebilir. 

4. Bu ikonda başvurusu kontrol edilen öğrencilerin başvurusunda hata yok ise onaylandı seçilip 1. 

Numaradaki kaydet butonuna basılır. Hatalı başvuru ise hatalı düzenlenebilir seçilir ve kaydet’e 

basılır. Başvurusu tamamen hatalı olanlar reddedilebilir. Burada yapılan işlem öğrencilerin 

programa yerleştirildiğini belli etmez. Programa yerleştirmeler komisyon raporlarından sonra 

başkanlığımız tarafından yapılacaktır. Değerlendirilmeye alınan tüm öğrenciler için bu ikon 

ONAYLANDI olacaktır. Kontrol işlemleri yapılmadan bu ikonu kullanmayınız. Daire Başkanlığımız 

başvuru süresi boyunca zaman zaman kontrolleri yapmış bazı öğrencilerden başvurusu doğru 

olanlara Onaylandı / reddedildi veya düzenlenebilir mesajı göndermiştir. 

 

5. 4. Numaralı ikonda seçim yapılınca öğrenciler durumunu neden red neden kabul edildiğine dair 

açıklama yapılacaktır. Kabul edilenlere “Başvurunuz kabul edildi. Yerleştirme işlemleri için 

değerlendirme devam etmektedir. Yerleştirme sonuçlarının açıklanmasını bekleyiniz” gibi açıklama 

yapılmalıdır.  

 

6. Bu ikonda ilan la alakalı bilgiler olabilir. 12 nolu ikona basılır ve  diğer sayfaya geçilir. 

 

7. 8. 9. Öğrencinin başvuruda kullandığı kişisel, iletişim ve lise bilgileri gösterilir. Bu sayfalarda 

öğrencinin dekontu, pasaportu mavi kartı olup olmadığı ve lise diploma ve lise not durum belgesi 

kontrol edilir. Doğru ve ya eksik değil ise bir sonraki ikon tıklanır. 

 

10. Bu ekranda öğrencilerin başvuruda kullanıdığı sınav belgesi ve bu belgeleri Türkçesi 

görüntelenir. 

11. Burada tercih edilen bölümler sırası ile gözükecektir.  
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Tüm kontroller sağlandıktan sonra 4. Ve 5 Numaralı ikon kullanılır ve Başvurusu onaylananlar 

arasından programa kabul edilecek olanlar için komisyon raporu hazırlanır ve Öğrenci İşleri Daire 

Başkanlığına rapor gönderilir. Rapor eki için bu tanımlamadaki 3. Sayfada bulunan 1. Numaralı ikon 

kullanılır ve karşılarına kabul red durumu yazılarak işlem yapılır. 


