2. BAŞVURU AKIŞ ŞEMASI
 Başvuru yapacak adayların https://basvuru.marmara.edu.tr/ adresinden giriş
yapması gerekmektedir.
 SADECE 4. SINIF öğrencileri ve MEZUN olan öğrenciler başvurabilir. Aksi halde
kesin kayıt hakkı elde edilse dahi iptal edilecek olup, ücret iadesi
yapılmayacaktır.

 Açılan sayfada;


Adayların Yeni Hesap sekmesinden giriş yaparak hesap oluşturmaları
gerekmektedir.



Başvuru sisteminde kaydı bulunan adaylar TC Kimlik Numaraları ve daha önce
oluşturdukları şifreleri ile sisteme giriş yapabilirler.

 “Yeni Hesap” butonuna basarak ilk defa kayıt oluşturacak adaylarımız, aşağıdaki
bilgileri eksiksiz doldurarak devam edeceklerdir. SMS bilgilendirmesi almak isteyen
adaylar ilgili alanı işaretlemek zorundadır.
 Giriş ile ilgili sorun yaşadığınızda sayfanın sağ üst köşesinde yer alan "Destek"
kısmına tıklayınız. Talebinizi "Pedagojik Formasyon" uygulamasını seçerek iletiniz.

 Kullanıcı Kayıt Bilgileri tamamlandıktan ve başvuru sistemine giriş sağlandıktan
sonra karşınıza gelen ekranda “Açık Başvurular” kısmında Üniversitemizde açık
bulunan tüm başvurular görüntülenebilir. “Formasyon Başvurusu” seçiminizi
yaptıktan sonra “Başvur” butonuna tıklayarak başvuru sürecinizi başlatmış
olacaksınız.
 Başvuru Adımları aşağıda ayrıntılı şekilde gösterilmiştir. 1. Adımda karşınıza
çıkan “Eğitim Bilgisi” adımında bilgilerinizi “Üniversite Bilgilerimi YÖKSİS
Üzerinden Yükle” butonuna tıklayarak getirebilirsiniz. Gelen bilgilerin
doğruluğunu teyit edip “Ekle” butonuna basmanız gerekiyor. Yurtdışından
mezun olan öğrenciler Üniversite bilgisi alanında diğer seçeneğini seçerek
devam edebilir.

 Türkiyedeki bir üniversiteden mezun olan adaylar veya halen öğrenci olan
son sınıf öğrencileri YÖKSİS ten bilgileriniz gelmiyorsa veya hata varsa kendi
üniversitenizin öğrenci işlerine başvurarak gerekli düzeltme/güncellemeyi
sağlayınız. Bu kısımda kesinlikle kendiniz giriş yapmayınız.
 Türkiye dışı üniversiteden mezun iseniz listeden seçim yaparak bilgilerinizi
girebilirsiniz.
 Bilgilerinizi "EKLE" ye tıklayarak ekleyiniz. Böylece aşağıdaki ekran alıntısında
olduğu gibi 1. Adım tamamlanmış olmaktadır.

 2. Adım olarak “Tercih” sekmesinden “Mezun olunan/olunacak Yükseköğretim
Programı/Fakülte”

ve

“Birim”

sekmesinden

mezuniyet

programınızı

seçebilirsiniz. Aynı alanda yer alan “GANO (Genel Ağırlıklı Not Ortalaması)”
alanından mezun olduğunuz programa ait veriyi seçiniz.
 Aynı sayfada yer alan “Pedagojik Formasyon Programı/Tercih” alanından
aşağıdaki ekran alıntısında olduğu gibi başvuru yapmak istediğiniz programı
seçebilirsiniz.

İlgili alanlarda yer alan seçimleri yaptıktan sonra “Ekle” butonundan yapmış
olduğunuz tercihinizi ekleyebilirsiniz.

 3. adımda yapmış olduğunuz tercihlerinizi aşağıdaki ekran alıntısında olduğu gibi
görüntüleyebilirsiniz.

 "Üniversite onayı bekleniyor" bildirimini gördükten sonra tercih işleminiz
tamamlanmıştır. Tercihiniz onaylanıncaya kadar değişiklik yapabilirsiniz.
Tercihiniz onaylandıktan sonra değişiklik yapamazsınız.

