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Türkiye’de Bir Üniversiteye Başvuru için Adımlar
Bir Türk üniversitesinde okumak hayatınızın en heyecanlı zamanlarından biri olacaktır.
Türkiye'de eğitim için başvuruda bulunmadan önce aşağıdaki adımları gözden geçirmenizde
fayda vardır.
Study Portal Turkey'e kaydolun

ADIM 1
Partner Üniversiteler programlarına başvurmak veya ilgilendiğiniz üniversitelerle ilgili daha
fazla bilgi almak ve iletişime geçmek için Study Portal Türkiye’ye kaydolun.
Lisansüstü programlar Yüksek Lisans ve Doktora olarak bilinir. Portalın Programlar veya
Üniversiteler bölümlerinde listelenen seçeneklerden size uygun bir programı seçebilirsiniz.
Başvuru formunu doldurmadan önce, istediğiniz programı bir devlet üniversitesinde mi,
vakıf üniversitesinde mi okumak istediğinize karar verin. Programın dili konusunda dikkatli
olun; Türkçe, İngilizce veya diğer diller.

Program ve Üniversite Seçimi

ADIM 2

Burslar ve Finansman hakkında bilgi edinin

ADIM 3
Seçtiğiniz programın finansal koşulları veya burslar hakkında da bilgi alabilirsiniz.
Türkiye’de burs almak istiyorsanız birçok farklı seçeneğiniz var. Ancak, burs veren
kurumların sunduğu fırsat ve ödüllerin farklı olduğunu unutmayın. Mevcut burslar ve özel
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teklifler hakkında daha fazla bilgiyi, seçtiğiniz üniversitenin resmi web sitesinde veya bu
sitede Partner üniversiteler bölümünde bulabilirsiniz. Seçtiğiniz program bir devlet
üniversitesine aitse, burs için başvurmak ve onay almak için bu siteden bir danışmanlık
hizmeti alabilirsiniz. Üniversite bir vakıf üniversitesiyse, öğrenim ücretlerini program
listesinde görebilirsiniz. Partner üniversitelerimizden özel teklifler alabilirsiniz.
Türkiye’de öğrenim görmek için seçtiğiniz programla ilgili bir giriş sınavı, dil puanı veya
yetenek testi gibi şartlar olabilir. Uluslararası kabul görmüş sınavlara ek olarak,
üniversiteler ülkenizde aldığınız sınavların puanlarını göndermenizi isteyebilir.

Sınav Gerekliliklerini Kontrol Edin

ADIM 4

Başvuru Belgelerinizi Hazırlayın

ADIM 5
Bir üniversite ve program seçtikten sonra tek yapmanız gereken, gerekli başvuru
belgelerini hazır etmektir. Bu sitenin başvuru sistemine gerekli belgeleri yüklemeniz
istenecektir. Bazı üniversiteler uluslararası sınavlar aynında ülkenizde verilen sınavların
sonucunu da isteyebilir.
Portalın Üniversiteler ve Programlar bölümlerinde gerekli araştırmaları yaptıktan sonra
buradan doğudan çevrimiçi başvuru sistemine ulaşabilirsiniz.
Başvuru
Online Başvuru
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ADIM 6

Teklif Mektubu Alın

ADIM 7
Programlara katılmaya uygun bulunmanız halinde bir teklif ve ön kabul mektubu
alacaksınız. Öğrenim ücreti, burs, ödeme, vize, seyahat ve tarihler dahil olmak üzere
programa kayıt yaptırmak için izlenecek gerekli bilgi ve prosedürleri nu teklif mektubunda
bulacaksınız.
Programa kabul edildiğinizi ve vize almak için gerekli yardımın sağlanmasını isteyen kesin
onay / kabul mektubu almak için üniversitenin hesabına teklif mektubunda belirtilen ilk
ödemeyi yapmanız gerekecektir.

Onay Mektubu Almak İçin Gerekli Ödemeyi Yapın

ADIM 8

Öğrenci Vizesi Başvurusu

ADIM 9
Türkiye’ye öğrenci olarak gelmeden önce vize gerekliliği olan ülkelerde Türkiye Cumhuriyeti
Konsolosluğu’ndan öğrenci vizesi almanız gerekir. Öğrenci vizesi işlemleri zaman alabilir, bu
nedenle seçtiğiniz üniversiteye kabul edilir edilmez öğrenci vizesine başvurmanız önemlidir.
Onay mektubunda belirtilen tarihlere dikkat edin ve seyahatinizi kayıt tarihlerinde
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üniversitede olacak şekilde planlayın.

Seyahatinizi Planlayın ve Kayıt Yaptırın

ADIM 10

Oturma İzninizi Alın

ADIM 11
Üniversiteye kaydolduktan sonra oturma izni almak için üniversitenizin Uluslararası
Ofisi’nden yardım alacaksınız.
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