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BAŞVURU SİSTEMİNE GİRİŞ 

 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Özel Yetenek Sınavı Başvuru Sistemine 

https://basvuru.nku.edu.tr/ adresinde bulunan ÖZEL YETENEK Sekmesine tıklayarak; 

https://basvuru.nku.edu.tr/ozelyetenek adresinden ulaşabilirsiniz. 

 

Adım 1 : TNKÜ Başvuru Sistemi 

 

* Sistemi ilk defa kullanacaklar sisteme üye olmalıdır. 

 

Adım 2 : TNKÜ Özel Yetenek Sınavı Başvuru Sistemi 



 

Adım 3 : Yeni Üyelik Kaydı 

* Üyelik işleminiz tamamlandıktan sonra mail adresinize gönderilen aktivasyon linkini tıklayarak 

üyeliğinizi aktif etmeniz gerekmektedir.  

Üyeliğiniz aktif edildikten sonra e-posta ve şifre bilgileriniz ile sisteme giriş yapabilirsiniz. 

 

Adım 4 : TNKÜ Özel Yetenek Sınavı Başvuru Sistemine Giriş 



 

Adım 5 : TNKÜ Özel Yetenek Sınavı Başvuru Sistemi Anasayfa 

* Özel Yetenek Sınavı başvurularında sorun yaşamamanız için, sistem anasayfada yayınlanan 

duyuruları takip ediniz. 

 

PROFİLİM 

*** Özel Yetenek Sınavı Başvurusu yapabilmeniz için Profilim kısmında yer alan bilgilerinizin güncel 

ve eksiksiz olması gerekmektedir. Başvuru yapmadan önce bilgilerinizi kontrol ediniz, eksik / hatalı 

bilgilerinizi güncelleyiniz. 

1. Kişisel & İletişim Bilgilerim 

 TC uyruklu iseniz,  kimlik bilgileriniz Kimlik Veri Servisinden alınır ve bu bilgiler manuel olarak 

güncellenemez. Kimlik Bilgilerinizi, sayfada bulunan "Kimlik Servisinden Bilgilerimi Güncelle" butonu 

yardımıyla güncelleyebilirsiniz.  Diğer bilgilerinizi "Güncelle" butonu yardımıyla manuel 

güncelleyebilirsiniz. 

Yabancı Uyruklu iseniz, tüm kişisel ve iletişim bilgilerinizi "Güncelle" butonu yardımıyla manuel 

güncelleyebilirsiniz. 

* Başvurularınızın geçerli olması için vesikalık fotoğraf yüklemeniz gerekmektedir. Fotoğrafı .jpg, 

.jpeg, .png formatlarında en fazla 4MB boyutunda yükleyebilirsiniz. 

 

Adım 1 : Kişisel & İletişim Bilgilerim 



2. Mezuniyet Bilgilerim 

 TC uyruklu iseniz,  ortaöğretim mezuniyet  bilgileriniz YÖK ve ÖSYM'den Veri  Paylaşım 

Servisiyle alınır, manuel olarak eklenemez. Ortaöğretim Bilgilerinizi, sayfada bulunan "Ortaöğretim 

Bilgilerimi Güncelle" butonu yardımıyla güncelleyebilirsiniz. "İncele / Düzenle" butonu yardımıyla 

bilgilerinizi inceleyebilir, (Ortaöğretim Başarı Puanı hariç) bilgilerinizde hatalı / eksik bilgi varsa 

düzenleyebilirsiniz.  

Yabancı Uyruklu iseniz, sayfada bulunan "Ekle" butonu yardımıyla ortaöğretim bilgilerinizi ekleyebilir, 

"İncele / Düzenle" butonu yardımıyla bilgilerinizi inceleyebilir ve hatalı / eksik bilgi varsa 

düzenleyebilirsiniz. 

 

Adım 2 : Mezuniyet Bilgilerim 

 

3. Sınav Bilgilerim 

 TC uyruklu iseniz,  sınav  bilgileriniz YÖK ve ÖSYM'den Veri  Paylaşım Servisiyle alınır, manuel 

olarak eklenemez. Sınav Bilgilerinizi, sayfada bulunan "ÖSYM Sınav Bilgilerimi Güncelle" butonu 

yardımıyla güncelleyebilirsiniz. 

Yabancı Uyruklu iseniz, sayfada bulunan "Ekle" butonu yardımıyla sınav  bilgilerinizi ekleyebilir, 

"İncele / Düzenle" butonu yardımıyla bilgilerinizi inceleyebilir ve hatalı / eksik bilgi varsa 

düzenleyebilirsiniz. 

 

Adım 3 : Sınav Bilgilerim 

 

 

 

 



4. Şifremi Değiştir 

Şifre Değişikliği yapmak için Şifremi Değiştir menüsünü kullanabilirsiniz. 

 

Adım 4 : Şifre Değiştirme 

 

BAŞVURU 

1. Başvuru Yap 

 

Adım 1 : Başvuru Yap Giriş Sayfası 

 

Adım 2 : Bölüm Tercih Sayfası 

Seçtiğiniz bölümün/bölümlerin başvuru koşullarını sağlayıp sağlamadığınız sistem tarafından kontrol 

edilir.  

Yabancı uyruklu adaylarda,  yabancı uyruklular için tanımlanan kontenjan ve başvuru koşullarına; 

engelli adaylarda, engelli adaylar için tanımlanan kontenjan ve başvuru koşullarına; (Beden Eğitimi ve 

Spor Yüksekokulu başvurularında) milli sporcu olan adaylarda, milli sporcular için tanımlanan 



kontenjan ve başvuru koşullarına; ortaöğretim okul alanı ilgili bölümün alanında olan adaylarda, alan 

için  tanımlanan kontenjan ve başvuru koşullarına; diğer adaylarda ise genel kontenjan ve başvuru 

koşullarına bakılır. 

Başvuru koşullarını sağlamanız durumda "Başvuru Koşullarını Okudum, Kabul Ediyorum." onay 

kutucuğuna tıklayarak başvuru işlemine devam edebilirsiniz.   

 

Adım 3 : Başvuru Tamamlama 

Başvuru Formunda yer alan bilgilerinizi kontrol edip onay kutucuğuna tıklayarak başvurunuzu 

tamamlayabilirsiniz. Başvurunuzu tamamladıktan sonra Başvuru Formunuzun çıktısını alabilirsiniz. 

Başvurunuz tamamlanınca sistem tarafından size aday numarası verilir. Başvurularım menüsünden 

aday numaranıza ait başvurunun durumunu, başvuru ile ilgili bilgilerinizi takip edebilirsiniz. 

 

2. Başvurularım     

 Başvurularım menüsünden sistem üzerinden yapmış olduğunuz tüm özel yetenek sınav 

başvurularınızı görebilir, başvuru sonuçlarını takip edebilirsiniz.  Başvuru yaptığınızda, başvurunun 

durumu "Beklemede" olur. Başvurunuz ilgili bölüm yetkilileri tarafından incelenerek "Onaylandı / 

Reddedildi" olarak sonuçlanır. 

Başvuru durumu "Beklemede" olan başvurularınızı isteğe bağlı olarak "Sil" butonu yardımıyla 

silebilirsiniz.  



 

Adım 4 : Başvurularım 

ŞİFREMİ UNUTTUM 

 

Adım 1 : Şifremi Unuttum 

 

 

Adım 2 : Mail Adresine Şifre Yenileme Linki Gönderme 

 

E-posta adresinize gelen şifre yenilme linkine tıklayarak şifre yenileme işleminizi yapabilirsiniz. 

 

Adım 3 : Şifre Yenileme 


