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Başvuru Tarihleri
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Batı Avrupa Programları Seçme Sınavı online başvuru alanı 5 adımdan oluşmaktadır.


Yukarıdaki 1. Adımda yer alan açıklamaları okuduktan sonra 2. Adıma geçmek için ve
kayıt işlemine başlamak için sol alt köşede “Okudum, anladım, kabul ediyorum”
seçeneğini işaretleyiniz ve “KAYIT İŞLEMİNE BAŞLA” butonuna tıklayınız.

Yukarıdaki 2. Adımda Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşları için kimlik bilgileri istenmektedir.


Uyruğunuzu seçiniz.



Türkiye Cumhuriyeti Nüfus Cüzdanınızdaki “T.C. Kimlik Numaranızı” , “Anne Adı” ve
“Baba Adı ve Doğum Tarihi” bilgisini giriniz.



NÜFUS BİLGİLERİNİ GETİR butonuna tıklayınız. Bu işlem sonrası ekranda kimlik
bilgileriniz gözükecektir. Erkek öğrenci adayları Sağ alt köşede yer alan “Askerlik
Durumu” nu seçmesi gerekmektedir. sağ alt köşede yer alan SONRAKİ ADIM butonuna
tıklayınız.

Yukarıdaki 2. Adımda Yabancı Uyruklu öğrenci adaylarının kimlik bilgileri istenmektedir.


Uyruk Alanından Vatandaşı olduğunuz ülkeyi seçiniz.



Varsa T.C. kimlik numaranızı yazınız, Yoksa “T.C. Kimlik Numaram Yok” seçeneğini
işaretleyiniz.



Yurtdışı Kimlik No Alanına Vatandaşı olduğunuz ülke tarafından verilen kimlik belgesinin
numarasını giriniz.



İlgili alanlara istenilen kimlik bilgilerinizi giriniz.



Bilgilerinizi kontrol ettikten sonra sağ alt köşede yer alan “SONRAKİ ADIM” butonuna
tıklayarak bir sonraki adıma geçiniz.

Yukarıdaki 3. Adımda Sınav merkezi, adres ve iletişim bilgileri istenmektedir.












Sınava girmek istediğiniz Merkezi seçiniz.
Yaşadığınız Ülkeyi seçiniz.
Yaşadığınız şehrin adını büyük harflerle “Adres İli” alanına yazınız. Yaşadığınız şehrin adı
çıkmağı takdirde Batı Avrupa Bürosu ile irtibata geçiniz.
Adres İlçesi alanına herhangi bir şey yazılmayacaktır.
Adres alanına yaşadığınız sokağın adını ve kapı numaranızı yazınız, adresiniz bu alana
sığmıyorsa Adres (devam) alanına geçiniz.
Posta Kodu alanı zorunlu bir alandır. Avrupa posta sisteminde gönderilerin(mektup
/paket) adrese ulaşmasında mutlaka olması gereken bir bilgidir. Dolayısıyla yaşadığınız
adresin posta kodunu mutlaka yazınız.
Cep Telefonu(*) alanı zorunlu bir alandır. Bu alana mutlaka sizinle irtibat kurulabilecek
bir telefon numarası yazınız. Cep telefonunuzun ülke kodunu (örneğin telefon numaranız
Almanya da bir telefon sistemine kayıtlı ise 0049 )mutlaka seçiniz.
Ev Telefonu alanı zorunlu bir alan değildir. Varsa ev telefon numaranızı yazınız.
E-posta Alanı zorunlu bir alandır. Bu alana aktif olarak kullandığınız e-posta adresinizi
mutlaka yazınız. Henüz bir e-posta adresiniz yoksa öncelikle kendinize bir e-posta adresi
oluşturunuz.
Öğrenim Durumu alanı zorunlu bir alandır. Söz konusu alanı tıkladığınızda “Lise veya
Dengi Okulu Mezunu”, “ Liseden Bu yıl Mezun Olacağım”, “Üniversite Mezunu”
seçenekleri çıkacaktır. Öğrenim durumunuza uygun olanı seçiniz.
Bilgilerinizi kontrol ettikten sonra sağ alt köşede yer alan “SONRAKİ ADIM” butonuna
tıklayarak bir sonraki adıma geçiniz.

Yukarıdaki 4. Adımda sisteme girmiş olduğunuz bilgiler yer almaktadır. Bilgilerinizi dikkatle
kontrol ediniz, herhangi bir yanlışlık söz konusu ise “ÖNCEKİ ADIM” seçeneğinden geri dönerek
doğrusunu giriniz. Bilgileriniz doğru ise “Yukarıdaki tüm bilgilerin doğruluğunu kabul ve beyan
ederim” seçeneğini işaretleyip “KAYIT İŞLEMİNİ TAMAMLA” butonuna basınız.

Yukarıdaki 5. Adımda kayıt başvurunuzun başarı ile gerçekleştirildiği görülmektedir.
“TEBRİKLER” yazan ifadenin altında yer alan “DÖKÜM AL” butonuna tıklayınız. Sistem tarafından
“PDF” formatlı bir belge oluşturulacaktır. Söz konusu bu belgenin bilgisayarınıza bağlı yazıcıdan
dökümünü (print) alınız. (Aynı zamanda bu belgeyi bilgisayarınızda saklayınız)

Dökümünü aldığınız belgenin ilk sayfası “BAŞVURU VE KAYIT BİLGİLERİ FORMU” ikinci sayfası
“ÖNEMLİ UYARI VE BEYAN BELGESİ” üçüncü sayfası ise “SEÇME SINAVI GİDERİNİ ÖDEME
BİLGİSİ” dir.
“BAŞVURU VE KAYIT BİLGİLERİ FORMU” nun üst kısmında yer alan çerçeve üzerine güncel olan
vesikalık fotoğrafınızı yapıştırınız. En altta yer alan tarih kısmını doldurunuz, ilgili yere mutlaka
imzanızı atınız.
“ÖNEMLİ UYARI VE BEYAN BELGESİ” üzerindeki açıklamayı okuduktan sonra tarih ve imzanızı
atınız.
“SEÇME SINAVI GİDERİNİ ÖDEME BİLGİSİ” üzerinde yer alan açıklamalar doğrultusunda sınav
gideri olan 30,- EUR’ u havale ediniz/ödeyiniz.
Tarafınızdan yapılacak son işlem;
 BAŞVURU VE KAYIT BİLGİLERİ FORMU,
 ÖNEMLİ UYARI VE BEYAN BELGESİ,
 BANKA DEKONTU’ nu
Bir zarf içine koyarak ;
Anadolu Universität - (TR)
Friesenplatz 13
50672 Köln-DEUTSCHLAND
Adresine en geç 15 Mayıs 2018 tarihine kadar gönderiniz.
Göndermiş olduğunuz belgeler Batı Avrupa İrtibat Bürosuna ulaştıktan sonra incelenecektir.
Sınav giderinizin banka hesabına geçtiği görüldükten sonra sisteme girmiş olduğunuz e-posta
adresine Seçme Sınavı kayıt başvurunuzun onaylandığına ilişkin bilgi gönderilecektir.

