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Başvuru Sistemine Giriş

1 - Üniversitemize yatay geçiş başvusurunda bulunmak için 

https://basvuru.adu.edu.tr web sayfasına gidiniz ve sisteme giriş 

yapabilmek için                             butonuna tıklayınız.

2 – Sisteme kimlik bilgilerinizle giriş yapacaksınız. ‘Uyruk’ ve 

‘Kimlik Tipi’ alanlarından size uygun olanı seçerek, formu sizden 

istenen kimlik bilgileri ile büyük küçük harf uyumuna dikkat ederek 

eksiksiz doldurunuz. 

Yatay geçiş başvurusu yapmadan önce https://www.adu.edu.tr adresindeki ilgili yatay geçiş duyurusunu mutlaka okuyunuz. Aşağıdaki 

bağlantılardan duyurulara ulaşabilirsiniz:

Merkezi Yerleştirme Puanı 

ile Yatay Geçiş

Kurumlararası Yatay Geçiş 

İşlemleri

Kurumiçi Yatay Geçiş 

İşlemleri
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Ana Sayfa

3 – Sisteme giriş yaptıktan sonra yönlendirildiğiniz ‘Ana Sayfa’da başvuru bilgilerini görebilir, başvurularınızı yönetebilirsiniz.

4 – Yatay geçiş başvurusu yapmak için                                                    butonuna tıklayınız. 

Başvuru  ve Kayıt 

Tarihleri

Başvuru  Bilgileri

Yeni Başvuru

Yaptığınız Başvurular
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Yeni Başvuru - Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri

5 – Başvuru ekranında yer alan ‘Kişisel Bilgiler’ alanındaki bilgiler, sisteme giriş bilgilerinize göre 

‘Kimlik Paylaşım Sistemi (KPS)’ nden  alınmaktadır. Bu alanda değişiklik yapamazsınız.

6 – ‘İletişim Bilgileri’ alanına güncel iletişim bilgilerinizle doldurunuz. 
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Yeni Başvuru – Başvuru Bilgileri, Eğitim Bilgileri

7 – ‘Başvuru Bilgileri’ alanında yatay geçiş başvuru şeklinizi (Örnek: Kurumlar Arası Yatay Geçiş), 

başvuru yapmak istediğiniz birimi (Örnek: Fen Edebiyat Fakültesi) ve başvurmak istedğiniz programı 

(Örnek: Matematik Programı) seçiniz. 

8 – 7. adımda seçtiğiniz başvuru şekli doğrultusunda, eğitiminizle ilgili sizden istenen bilgileri ‘Eğitim 

Bilgileri’ alanında belirtiniz. (Uyarı: Başvuru şeklinize göre istenen bilgiler değişmektedir)
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Yeni Başvuru – Belge Yükleme İşlemleri ve Onaylama

9 – Başvuru şeklinize göre sizden istenen belgeleri ‘Belge Yükleme İşlemleri’nde ilgili alanlara 

yükleyiniz. Yüklediğiniz dosyalar JPG (.jpg uzantılı), JPEG (.jpeg uzantılı) veya PNG (.png uzantılı) 

formatlı olmalıdır. 

10 – Başvurunuzu kaydetmek için ‘Onaylama’ alanında, bilgi ve belgelerinizin doğruluğunu kabul 

ettiğinize dair onay kutusunu işaretledikten sonra                            butonuna tıklayınız. Başvurunuz 

kaydedilecek ve ‘Ana Sayfaya’ yönlendirileceksiniz.
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Başvuru Onaylama

11 – Kaydedilen başvurunuzu ‘Ana Sayfa’da ‘Başvuru Listesi’ altında görebilirsiniz. 

butonuna tıklayarak başvurunuza ait bilgi ve belgelerinizi  kontrol ettikten sonra

butonuna tıklayarak başvurunuzu onaylayınız. Onaylamadığınız başvurular geçersiz sayılır.

12 – Onaylanan başvurularınız ‘Onaylandı’ ve ‘Başvuru Alındı’ olarak görülecektir. Kaydedilen ve 

onaylanan başvurular üzerinde değişiklik yapamazsınız. Başvurunuzu            butonu ile sildikten sonra 

aynı başvuru şekli ile aynı programa tekrar başvuru yapabilirsiniz. Bir programa aynı başvuru şekli ile 

birden fazla başvuru yapamazsınız.

7


