1. Adım (Sisteme giriş)
1st Step (Entrance to the system)
Online Başvuru için başvuru ve kayıt süreci sekmesi altında veya slider’daki ‘online başvuru’ resmini
tıklayınız. Bir sonraki ekran aşağıdaki gibi olacaktır.
For online application, please click on ‘‘Online Application’’ under Application and Registration part
or its Picture in the slider. Next screen will be as following.
2. Adım (Sisteme Kayıt)
2nd Step (Registration to the system)

Ok ile gösterilen birinci bölüme kayıt aşamasına kadar kullanılacak eposta adresini yazdıktan sonra 2.
Ok ile gösterilen send butonuna basınız. Bir sonraki ekran aşağıdaki gibi olacaktır.
Please type your email address, which will be used until the registration, in the part shown with the
1st arrow. Then, click on the ‘send’ button which is shown with the 2nd arrow. Next screen will be as
following.

3. Adım (Bilgi girişi)
3rd Step (Requied data entry)

İstenen bütün bilgileri eksiksiz olarak doldurunuz.
Fill in all required entry fields.
4. Adım (Resim ve banka dekontu yükleme)
4th Step (Uploading photo and Bank receipt)

1. ok ile gösterilen butonu tıklayarak vesikalık fotoğrafınızı yükleyiniz. Ancak fotoğraf boyutu
2MB’den küçük ve uzantısı ‘‘.jpg’’ veya ‘‘.png’’ olmalıdır.
Upload your passport photograph by clicking on ‘upload photo’ which is shown with the 1st
arrow. Attention! The photo must be smaller than 2 MB and its extension must be either ‘.jpg’ or
‘.png ’.

Bilgisayarınızda bulunan vesikalık fotoğrafınızı adımları takip ederek sisteme yükleyebilirsiniz.
Benzer şekilde ikinci ok ile Sınav ücretini yatırdığınıza dair banka dekontunu siteme
yükleyiniz. Son olarak Save butonuna basıp bilgilerinizi sisteme kaydediniz.
You can upload your photo to the system by following the steps. As 2nd arrow shows in the
picture, you need to upload your Exam Fee Bank Receipt to the system in the same way.
Lastly, click on ‘save’ button and your personal data will be saved to the system.
5. Adım (Ön izleme ve Çıktı alma)
5th Step (Preview and print out)

Son olarak bilgilerinizin doğru olup olmadığını kontrol ediniz ve çıktı alınız. Bilgileriniz sisteme
kaydedilmiş olup doğrulama işlemleri tamamlandıktan sonra onaylama mesajı eposta yoluyla
size ulaştırılacaktır.
Finally, please check your personal data and print it out. Your registration data has been
received. A confirmation message will be sent to your e-mail address after being controlled
by the authorized department.
6. Adım (Sınav giriş belgesi)
6th Step (Examination Admission Document)

15 – 21 Nisan tarihleri arasında sınav giriş belgesini çıktı olarak alabilirsiniz.
You can print out Examination Admission Document between April 15 and April 21, 2018.

