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2022-2023 AKADEMİK YILI  
GÜZ YARIYILI MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANINA GÖRE  

YATAY GEÇİŞ BAŞVURUSU İÇİN  
GEREKLİ BELGELER 

 
 

1. Başvuru formu için tıklayınız. (Başvurunuzun işleme alınabilmesi için formu doldurduktan sonra 
evrak asıllarının 01-15 Ağustos 2022 tarihleri arasında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na şahsen 
teslim edilmesi gerekmektedir. Aksi taktirde başvurunuz işleme alınmayacaktır.)  
 

2. Öğrenci belgesi (Üniversiteden son bir ay içinde alınmış ıslak imzalı, mühürlü, e-imzalı ya da e-
devlet üzerinden) 

 
E-devlet üzerinden belge alabilmek için; 
 

Öğrenci Belgesi Sorgulama linki  

(https://www.turkiye.gov.tr/yok-ogrenci-belgesi-sorgulama) 
 

3. Not dökümü İmzalı ve mühürlü olması veya e-devlet üzerinden alınması zorunludur. (Hazırlık 
sınıfında öğrenim gören öğrenciler de dahil) 

 
E-devlet üzerinden belge alabilmek için; 

 
Not Dökümü  Belgesi Sorgulama linki 

(https://www.turkiye.gov.tr/yuksekogretim-kurulu-transkript-belgesi-sorgulama) 
 

4. Lise Diploması onaylı fotokopisi veya e-devlet sisteminden alınan karekodlu Lise Mezuniyet 
Belgesi kabul edilmektedir. 

 
E-devlet üzerinden belge alabilmek için; 

 
Lise mezuniyet belgesi  
https://www.turkiye.gov.tr/milli-egitim-lise-mezuniyet-belgesi-sorgulama 

 
5. Öğrencilerin not dökümlerinde yer alan derslerin ders tanımları (Başkent Üniversitesi öğrencileri 

hariç) 
 

6. Disiplin cezası almadığına dair belge.  
 

7. ÖSYM Yerleştirme Sonuç Belgesi ve ÖSYM Sonuç Belgesi (çoklu puan tablosu belgesi) 
(YKS/ÖSYS/LYS/TYT/AYT Sonuç Belgeleri) (ÖSYM’nin web sayfasından alınan sonuç belgelerinin 
altında Sonuç Belgesi Kontrol Kodu olması gerekmektedir. Kontrol kodu olmayan 
belgeler geçersiz sayılacaktır). 

 
Her iki belgeyi de ilgili linkten alabilirsiniz.  

ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (https://www.turkiye.gov.tr/osym-aday-islemleri-sistemi) 
 

8. Hazırlık sınıfında öğrenim gören ve hazırlık eğitimi almış öğrencilerin kaç yıl (yarıyıl) hazırlık 
okuduklarına dair ıslak imzalı ve mühürlü belge. 
 

9. Hazırlık eğitiminden muaf olabilmek için varsa TOEFL(IBT), CAE, CPE, PTE, YDS, YÖKDİL, 

eYDS sınavlarının sonuçlarını gösteren belge. 
 

http://truva.baskent.edu.tr/onkayit/yatay/?did=79261
http://truva.baskent.edu.tr/onkayit/yatay/?did=79261
https://www.turkiye.gov.tr/yok-ogrenci-belgesi-sorgulama
https://www.turkiye.gov.tr/yuksekogretim-kurulu-transkript-belgesi-sorgulama
https://www.turkiye.gov.tr/milli-egitim-lise-mezuniyet-belgesi-sorgulama
https://www.turkiye.gov.tr/osym-aday-islemleri-sistemi
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10. Üniversiteden daha önce Merkezi Yerleştirme Puanına göre yatay geçiş yapılmadığına dair belge. 
 

11. Aynı yarıyıl için en fazla iki ayrı programa başvuru yapılabilecektir (iki ayrı programa başvuru 
yapacak olan adayların iki takım halinde belge getirmeleri gerekmektedir.) 
 

12. Bütün başvurular, belgeler tamamlanmış olarak d u y u r u d a k i  adreslere şahsen veya noter 
vekaleti ile yapılabilecektir. 
 

13. Eksik ve sahte evrak başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. 
 

14. E-Mail, posta, kargo vb. yolu ile başvuru alınmayacaktır. 
 

15. Yatay geçiş hakkı kazananılamaması halinde başvuru evrakları ve ücreti iade 
edilmez. 
 

 

 

 
NOT: Adana-Konya-Kahramankazan-Anadolu OSB Meslek Yüksekokullarına 
başvuracak olan öğrenciler ilgili Meslek Yüksekokulu Öğrenci İşlerine belge 
teslimi yapacaklardır.  

 
 


