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2. Başvuru İşlemleri 

2.1 AKADEMİK KADRO İLAN BAŞVURU 

 
 

ÜBYS ekranı sol menüden “Akademik Kadro İlan Başvuru” menüsü tıklanır.  

 
Açılan ekranda bulunan bilgiler eksiksiz olarak doldurulup giriş butonuna basılır. Girilen 
bilgiler ile NVİ sorgulaması yapılır ve giriş doğrulanır. Giriş yapılan ekranda başvurulabilecek 
aktif ilanların listesi görüntülenecektir. Öncelikle sol tarafta yer alan profil bilgileri 
güncellenmelidir. 
 

 
 

Daha sonra listeden başvuru yapılacak ilan için “İlan Başvur” butonuna basılır. 
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Açılan başvuru formunda Kişi/Sınav Bilgileri, Öğrenim Bilgileri, Başvuru Dosyaları 
alanlarındaki bilgiler doldurulmalıdır. Doldurulması zorunlu alanlar kırmızı info ikonu ile 
belirtilmiştir.  
Kişi bilgileri, profildeki bilgiler ile dolu gelir. 
 

 
Yabancı dil ve Ales sınav bilgileri için ilgili alanlar doldurulur ve sonuç belgeleri yüklenir. Ekle 
butonu ile bilgilerin saklanması sağlanır. Başvuru yapmadan ekran kapansa bile, bilgilerin 
korunması sağlanacaktır. Bu durumda başvuru durumu “Taslak olarak kaydedildi” olarak 
güncellenir. 
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Öğrenim bilgileri için ilgili alanlar doldurularak ekle butonuna basılır. Kaydedilen öğrenim 
bilgisi düzenlenebilir/silinebilir durumdadır. 
 

 
Son olarak da ilan için gerekli başvuru dosyaları eklenmelidir. Yüklenen dosya 
indirilebilir/silinebilir durumdadır.  Tüm bilgiler doldurulduktan sonra “BAŞVUR” butonuna 
basılır. İşlem durumu “Başvuru Yapıldı” olarak güncellenir.  
Hemen başvuru yapmak istenmez ise, kapat butonu ile ekran kapatılır. Daha sonra başvuru 
ekranına giriş yapıldığında işlem durumu “Taslak Olarak Kaydedildi” olarak güncellenmiş 
görülür. “Başvuruya Devam Et” butonu ile başvuru formu açılır ve başvuru tamamlanır. 
Yapılan başvuru, “Başvuru İptal” butonu ile iptal edilebilir. 
Yapılan başvuru eksik bilgiler nedeniyle geri gönderilebilir. Başvuru durumu “Başvuru Geri 
Gönderildi” olarak güncellenir. Tekrar başvur butonu ile önceki bilgileriniz korunarak açılan 
ekranda ilgili düzenlemeler yapılıp, başvuru tamamlanır. 
 
 
 
 
 
 
 


