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BAŞVURU SİSTEMİNE GİRİŞ 

 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Başvuru Sistemine 

https://basvuru.nku.edu.tr/ adresinde bulunan ULUSLARARASI ÖĞRENCİ Sekmesine tıklayarak; 

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

 

Adım 1 : NKÜ Başvuru Sistemi 

* Sistemi ilk defa kullanacaklar sisteme üye olmalıdır. 

 

Adım 2 : NKÜ Uluslararası Öğrenci 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 : NKÜ Uluslararası Öğrenci Başvuru Sistemine Giriş 

 

 

Adım 5 : NKÜ Uluslararası Öğrenci Başvuru Sistemi Anasayfa 

* Uluslararası öğrenci başvurularının ve bölüm tercihlerinin ne zaman yapılabileceğini ,Aktif 

Başvurular kısmından takip edebilirsiniz. (Üniversitenin  güncel başvurusu yoksa veya güncel 

başvurunun başvuru  ve tercih tarihleri henüz belirlenmemişse Aktif Başvurular kısmında 'İlan edilen 

başvuru bulunmamaktadır.'  ibaresi yer alır.) 

* Başvuru ve tercihlerinizde sorun yaşamamanız için, Duyurular kısmında yer alan ilanları dikkatle 

okuyunuz. 

 

 

 

 



PROFİLİM 

Profil Bilgilerim 

* Sisteme ilk defa giriş yapan üyelerin, başvuru işlemlerinden önce Profil Bilgilerim menüsü 

üzerinden bilgilerini girmesi gerekmektedir. Uluslararası Öğrenci Başvurusu yapabilmeniz için, profil 

bilgilerinizin güncel ve eksiksiz olması gerekmektedir. Başvuru yapmadan önce bilgilerinizi kontrol 

ediniz. 

 

Adım 6 : Profil Bilgilerim 

* Yabancı Uyruk No veya Pasaport No bilgilerinizden en az birini mutlaka girmeniz gerekmektedir. 

* Fotoğrafınızı mutlaka yüklemeniz gerekmektedir. Yükleyeceğiniz fotoğraf .jpg, .jpeg veya .png 

formatında, en fazla 4MB boyutunda olmalıdır. 

* Menü üzerinden yükleyeceğiniz belgelerin formatı .pdf, .jpg, .jpeg veya .png, boyutu en fazla 4MB 

olmalıdır. 

Kimlik, İletişim ve Eğitim bilgilerinizi  butonunu kullanarak kaydedebilirsiniz.  

butonunu kullanarak Dil Bilginizi ekleyebilir,  ve  butonlarını kullanarak dil bilgilerinizde 

düzenleme ve silme işlemlerini yapabilirsiniz. 

Şifremi Değiştir 

Şifre Değişikliği yapmak için Şifremi Değiştir menüsünü kullanabilirsiniz. 

 

Adım 7 : Şifre Değiştirme 



BAŞVURU İŞLEMLERİ 

Başvuru Yap 

 

Adım 8 : Başvuru Yap Giriş Sayfası 

(Üniversitenin  güncel başvurusu yoksa veya güncel başvurunun başvuru  tarihleri henüz 

belirlenmemişse, sayfada 'Aktif Başvuru Bulunmamaktadır.'  ibaresi yer alır.) 

 

Adım 9 : Başvuru Yap  

 

Adım 10 : Başvuru Formu 



Tercih Yap 

 

Adım 11 : Tercih Yap Giriş Sayfası 

(Üniversitenin  güncel başvurusu yoksa veya güncel başvurunun tercih  tarihleri henüz 

belirlenmemişse, sayfada 'Aktif Tercih Başvurusu Bulunmamaktadır.'  ibaresi yer alır.) 

 

Adım 12 : Tercih Yap 

* Tercih listelerinde, uyruğunuz için kontenjan açılmış olan bölümler (kontenjan bilgileriyle) listelenir.  

* Belirlenen tercih sayısı kadar bölüm tercihi yapabilirsiniz.  

* Listeden tercih etmek istediğiniz bölümü seçip tercih satırında bulunan  butonuna 

tıklayarak tercihinizi kaydediniz. Yapmış olduğunuz tercihi iptal etmek için tercih satırında bulunan 

 butonunu kullanabilirsiniz. 

Başvurularım 

 

Adım 13 : Başvurularım 

Başvurularım menüsünden tüm başvuru ve tercihlerinizi görebilir, sonuçlarını takip edebilirsiniz. 

 

 



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 


