KLUBSİS KULLANIM KILAVUZU

KLUBSİS, üniversitemize internet üzerinden Yüksek Lisans ve Doktora başvurularını
yapabilmeniz için tasarlanmıştır. Başvuru dönemlerinde açılacak programlara yönelik başvurularınızı
bu sistem üzerinden yapabilir, aynı zamanda ‘Ön Değerlendirme’ ile ‘Mülakat ve Yerleştirme’
sonuçlarınızı takip edebilirsiniz. Sistemde yapabileceklerinizin listesi ve başvuru yapmadan önce
yapmanız gerekenler aşağıda gösterilmiştir. Lütfen bu dokümanı okumayı bitirdikten sonra
başvurularınızı yapmaya başlayınız.

A. Sisteme Kayıt Olma
1. Sistem giriş sayfası üzerinde göreceğiniz Kayıt Ol tuşuna bastıktan sonra açılan pencereyi
düzenli bir şekilde doldurunuz.
2. Açılacak olan bu pencerede bilgilerinizi doğru girmeniz gerekmektedir. Aksi takdirde,
herhangi bir Yüksek Lisans ya da Doktora programına yerleştirilseniz dahi iptal edilmesi söz
konusu olabilir.
3. Bilgilerinizi düzenli bir şekilde doldurduktan sonra Üyeliğimi Tamamla tuşuna basınız.
Üyeliğiniz alındığı takdirde, sistem sizi otomatik olarak size ait sayfaya yönlendirecektir.
4. Bu sistem sadece TC uyruklu öğrencilerimizin kullanımına açık olup bir kez kayıt olduktan
sonra içinde bulunduğumuz başvuru döneminde seçilmeseniz dahi yine aynı kullanıcı
bilgilerinizle gelecek dönemlerdeki başvurulara da katılabilirsiniz.

B. Şifre Hatırlatma(Eğer Üye İseniz)
1. Sistem giriş sayfası üzerinde gördüğünüz Şifre Hatırlatma tuşuna basarak açılan pencerede
TC Kimlik Numaranızı girdikten sonra şifremi gönder tuşuna basınız.
2. Eğer sistem sizin kaydınızı bulursa, yine sistemde kayıtlı e-posta hesabınıza şifrenizi
gönderecektir.
3. Şifre Değiştirme İşlemlerini ise sisteme giriş yaptıktan sonra Kişisel Bilgilerim menüsünden
yapabilirsiniz.

C. Başvuru Yapmadan Önce Bilmeniz Gerekenler
1. Bu sistem üzerinden alanınıza uygun olarak aynı dönem içerisinde en fazla 2 başvuru
yapabilirsiniz.
2. Yüksek Lisans mezunu olanlar eğer şartları uygunsa, aynı dönem içinde isterlerse hem
Doktora hem de Yüksek Lisansa başvuru yapabilirler.
3. Yaptığınız başvuruları yine bu sistem üzerinden takip edebileceğiniz gibi ön değerlendirme
ve mülakat sonrası sonuçların listesini de bu sistemden görebilirsiniz.
4. Başvuru yapmadan önce üst menülerden Kişisel Bilgilerim kısmındaki formu bir kez
doldurmanız gerekmektedir. Bu form daha sonra başvurduğunuz programa seçilmeniz
durumunda sizden istenecek Başvuru Kayıt Formunu otomatik olarak oluşturacaktır.

5.

6.
7.

8.
9.

Kişisel Bilgilerim menüsü altında bulunan formda göreceğiniz Mezuniyet Ortalaması
kısmına yüzlük sistemdeki puan eşdeğerliğini girmeniz gerekmektedir. Diplomanızın
eşdeğerliğine bu adresten ulaşabilirsiniz: http://www.yok.gov.tr/web/guest/personeldairesi-baskanligi
Yüksek Lisans başvurularında Lisans Mezuniyet Ortalaması, Doktora başvurularında ise
Yüksek Lisans Mezuniyet Ortalaması sistem tarafından dikkate alınır.
Başvuru Kayıt Formu’na Mülakat sonrası listede sıralamaya giren öğrencilerin bulunduğu
satırın hemen sağındaki Yazdır butonuna tıklayarak ulaşıla bilinecektir. Bu form en son
kayıtta sizden talep edilecektir.
İçinde bulunduğumuz döneme yönelik açılmış başvurularda, herhangi bir Bölüm ya da
Anabilim Dalına sadece bir kez başvuru yapabilirsiniz.
Başvuru yaptığınız Bölüm ya da Anabilim Dalı'nın sonuçlarının ne zaman açıklanacağı vb...
önemli bilgiler başvuru yaptığınız alanın Bilgi kısmında belirtilecektir. Bu kısma bağlı kalarak
başvurularınızı takip edebilirsiniz.

ADIM ADIM BAŞVURU YAPMA
A. ‘Kişisel Bilgilerim’ menüsündeki formun doldurulması:
Aşağıda bu menü altında bulunan formdaki içeriklerin sırayla nasıl doldurulacağı açıklanmıştır.
1.

Hesap Bilgilerim Kolonu:

Yukarıdaki resmin bulunduğu kolondan istediğiniz takdirde sisteme girerken kullandığınız Kullanıcı
Adı ve Şifrenizi değiştirebilirsiniz.

2.

Kimlik Bilgilerim Kolonu:

Kimlik bilgilerinizi gireceğiniz kısımdır. Doğru girdiğinizden emin olmanız gerekmektedir.
Başvurduğunuz programa seçilmeniz durumunda sizden istenecek Başvuru Kayıt Formu(Çıktı Olarak
Alınıp İmzalanacaktır.) bu bilgiler sayesinde oluşturulmaktadır ve resmi belge niteliği taşıyacaktır.
3.

Lisans Bilgilerim Kolonu:

Lisans bilgilerinizi gireceğiniz bölümdür. Dikkat edilmesi gereken yer: Mezuniyet Ortalaması yüzlük
sisteme göre girilecek olup, küsuratlı sayılar araya ‘ . ’ (nokta) koyularak yazılacaktır. Örn; 80.55 vb…
Doğru girdiğinizden emin olmanız gerekmektedir. Başvurduğunuz programa seçilmeniz durumunda
sizden istenecek Başvuru Kayıt Formu(Çıktı Olarak Alınıp İmzalanacaktır.) bu bilgiler sayesinde
oluşturulmaktadır ve resmi belge niteliği taşıyacaktır.
4.

Yüksek Lisans Bilgilerim Kolonu:

Yüksek Lisans bilgilerinizi gireceğiniz bölümdür. Yüksek Lisans mezunuysanız ve Doktora başvurusu
yapmak istiyorsanız doldurmanız gerekmektedir. Fakat sadece Yüksek Lisans başvurusu yapmayı
düşünüyorsanız doldurmanıza gerek yoktur. Yine bu bölümde de bilgilerinizi girecekseniz, doğru
girdiğinizden emin olmanız gerekmektedir. Başvurduğunuz programa seçilmeniz durumunda sizden
istenecek Başvuru Kayıt Formu(Çıktı Olarak Alınıp İmzalanacaktır.) bu bilgiler sayesinde
oluşturulmaktadır ve resmi belge niteliği taşıyacaktır.
5.

İletişim Bilgilerim Kolonu:

Size ulaşmamız için doldurmanız gereken bölümdür. Doğru girdiğinizden emin olmanız
gerekmektedir. Başvurduğunuz programa seçilmeniz durumunda sizden istenecek Başvuru Kayıt
Formu(Çıktı Olarak Alınıp İmzalanacaktır.) bu bilgiler sayesinde oluşturulmaktadır ve resmi belge
niteliği taşıyacaktır.
6.

Puan Bilgilerim Kolonu:

Puanlarınızı girdiğiniz bölümdür. Dikkat edilmesi gereken ilk şey; almış olduğunuz puanlarınızın
tarihlerinin geçmemiş olması gerekmektedir. Aksi takdirde, ön değerlendirmeyi geçseniz dahi
başvurunuz reddedilecektir. Diğer bir dikkat edilmesi gereken şey ise; puanlarınızı girerken küsuratlı
sayılarda araya ‘ . ’ (nokta) koyarak girmeniz gerekmektedir. Başvuru yaparken sistem
başvurduğunuz programın puan türlerine göre bilgilerinizi otomatik olarak çekecektir. Bilgilerinizi
doğru girdiğinizden emin olmanız gerekmektedir. Başvurduğunuz programa seçilmeniz durumunda
sizden istenecek Başvuru Kayıt Formu(Çıktı Olarak Alınıp İmzalanacaktır.) bu bilgiler sayesinde
oluşturulmaktadır ve resmi belge niteliği taşıyacaktır.

Sonuç olarak, Kişisel Bilgilerim menüsünde bulunan formu yukarıdaki kurallara göre doldurduktan
sonra tek yapmanız gereken Kaydet tuşuna basmak olacaktır. Bu işlemler bittikten sonra başvuruları
yapmaya başlayabiliriz.

B. ‘Başvurular -> Başvuru Yap’ menüsünden başvurunun yapılması:
Başvuruları yaparken izlenecek yol aşağıda gösterilmiştir.

1.

Enstitünün Seçilmesi:

Sol kolonda bulunan Enstitü ve Bölüm/Anabilim Dalları kısmından başvuruyu yapacağımız programın
bulunduğu enstitüyü seçiyoruz.
2.

Bölüm/Anabilim Dalı ve Program Türünün Seçilmesi:

Yine sol kolondan Bölüm/Anabilim Dalını seçtikten sonra hemen altında bulunan Yüksek Lisans,
Doktora program türlerinden istediğimize tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra sağ kolonda karşımıza bu
programa ait bilgiler gelecektir. Kendi puan bilgileriniz de bu programın şartlarına uygunsa tek
yapmanız gereken Başvuruyu Tamamla butonuna basmak olacaktır. Gözünüzden kaçırsanız dahi
puanlarınız program şartlarını sağlamıyorsa başvurunuz geçersiz sayılacaktır. Tüm şartları
sağlıyorsanız başvurunuzun alındığına dair bir uyarı alacaksınız.
Aynı dönemde en fazla 2 programa başvuru yapabilirsiniz.

C. ‘Başvurular -> Yaptığım Başvurular’ menüsünden başvuruların izlenmesi:
Yapmış olduğunuz başvuruları takip ederken izleyeceğiniz yol aşağıda verilmiştir.
1.

Yapılan Başvuruların Listesi:

Daha önce yapmış olduğunuz başvuruların listesi yukarıdaki tabloda bulunacaktır. Bu tabloda başvuru
yaptığınız programa ait bilgileri Bilgi sütunundaki ikona tıklayarak ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda
başvuruda sistemin size ait kullandığı puan bilgilerinizi, başvuru başlama ve bitiş tarihlerini
görebileceksiniz. Yukarıda görmüş olduğunuz listede Ön Değerlendirme ve Yerleştirme Sonuçlarının
altındaki ikon (
) henüz bu başvurunun Ön Değerlendirme ve Yerleştirmesinin yapılmadığını
belirtmektedir. İsterseniz bitiş tarihi geçmeden başvurunuzu seçip Başvuruyu İptal Et butonuna
tıklayarak iptal edebilirsiniz. Başvuru bitiş tarihi geçtiği zaman bu işlemi gerçekleştiremeyeceksiniz.
Başvurulara ait tüm değerlendirmeler sistem yöneticileri tarafından yapılmaktadır.
Değerlendirmelerin yapılması sonucunda üstteki tablonun görünümü aşağıdaki gibi olacaktır.

Üstteki tabloda Ön Değerlendirmenin yapılması sonucu oluşan görüntü verilmiştir. Yerleştirmeler de
yapıldıktan sonra Yerleştirme Sonuçları sütunundaki ikon Ön Değerlendirme sütunundaki gibi
olacaktır(

).

Ön Değerlendirme ve Yerleştirmelerin yapılması sonucunda oluşan başvuru sıralamalarına ulaşmak
içinse yine Ön Değerlendirme ve Yerleştirme Sonuçlarının altındaki ikona(
) tıklamak yeterli
olacaktır. Bu durumda yeni bir sayfa açılacak olup liste aşağıdaki gibi görünecektir(1 kişilik başvuru
örneği aşağıda verilmektedir).

Bu başvuruya ait Ön Değerlendirme sonuçlarını bilgisayarınıza indirmek isterseniz tablonun sol üst
köşesindeki kırmızı ikona(
bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

) tıklamanız yeterli olacaktır. Bu listenin excel olarak çıktısını

Yerleştirme Sonuçları açıklandıktan sonraki süreç de aynı Ön Değerlendirmede ki gibi ilerleyecek
olup sıralamalara yine aynı şekilde ulaşıp isterseniz bilgisayarınıza indirebileceksiniz.
BAŞVURU KAYIT FORMU
Ön Değerlendirmeyi geçen öğrencilerimiz Mülakat aşamasını da geçtikten sonra başvurdukları
programın Yerleştirme Sonuçlarının açıklanmasını bekleyeceklerdir. Yerleştirme Sonuçları
açıklandıktan sonra kontenjana girdiğiniz takdirde üniversitemize kaydınızı tamamlamak için
ihtiyacınız olan Başvuru Kayıt Formu resmi bir belge niteliği taşıyacaktır. Bu belgeye Yerleştirme
Sonuçları Listesinden adınızın bulunduğu satırın sağ tarafındaki Yazdırma İkonuna tıklayarak
ulaşabileceksiniz. Aşağıda örnek bir resim verilmiştir.

Genel olarak başvuru yaparken izlenmesi gereken aşamalar üstteki gibi olacaktır. Herhangi bir sıkıntı
yaşamanız durumunda Başvurduğunuz Enstitüye bildirebilirsiniz.

Teşekkürler.
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