
2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ  

KURUMLARARASI VE YURT DIŞINDAN YATAY GEÇİŞ 

 

2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı güz dönemi Kurumlararası ve Yurt Dışı  Yatay Geçiş 

Başvuruları; Yükseköğretim kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar 

Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına 

İlişkin Yönetmelik ve Marmara Üniversitesi Önlisans Ve Lisans Programları Yatay Geçiş 

Yönergesi kapsamında yapılacaktır.  Başvuru şekli, gerekli belgeler, kontenjanlar ve takvimi 

aşağıda ilan edilmiştir. 

 

BAŞVURU TAKVİMİ 

Kurumlar Arası Yatay Geçiş ve Yurt Dışından Yatay Geçiş Başlangıç Bitiş 

Başvuru 18.08.2020 20.08.2020 

Yabancı Dil Sınavı 21.08.2020 

Özel Yetenek Programları İçin Özel Yetenek Sınavı 21.08.2020 

Yabancı Dil Sınavı Sonuçlarının İlanı 24.08.2020 

Özel Yetenek Programları İçin Özel Yetenek Sınavı Sonuçlarının 
İlanı 

24.08.2020 

Özel Yetenek Sınav Sonuçlarına İtiraz Süresi 25.08.2020 

Yabancı Dil Sınav Sonuçları İtiraz Süresi 25.08.2020 

Değerlendirme 26.08.2020 7.09.2020 

Sonuçların Rektörlüğe Gönderilmesi için Son Gün 8.09.2020 

Sonuçların İlanı 10.09.2020 

Değerlendirme Sonuçlarına İtiraz Süresi 10.09.2020 11.09.2020 

Asil Kayıt 14.09.2020 17.09.2020 

Yedek Kontenjan İlanı 18.09.2020 

Yedek Adaylardan Ön Kayıt Dilekçesi Alınması  21.09.2020 

Yedekten Kesin Kayıt Kazananların Kayıt İşlemlerinin Yapılması 22.09.2020 23.09.2020 

 



Başvuru Şekli: 

Başvurular 18.08.2020 - 20.08.2020 tarihleri arasında online (çevrimiçi) olarak başvuru 
sistemimiz üzerinden alınacaktır. 

İlgili başvuru sayfası; http://basvuru.marmara.edu.tr/  

Kontenjanlar: 

Kurumlararası yatay geçiş yurt içi ve yurt dışı kontenjanları için TIKLAYINIZ. 

Sisteme Yüklenecek Evraklar (Yurt içinden Yatay Geçişlerde): 

 Öğrenci Belgesi (Sınıf bilgisi tamamlanan yarıyıl/yıla ait olmalıdır.), 

 ÖSYM Yerleşme Sonuç Belgesi bilgisayar çıktısı ("Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" 

olmayan belgeler kabul edilmez, güncel sonuç belgesi çıktısı alınız.), 

 ÖSYM Puan Sonuç Belgesi (Yerleştirme Puanları Dahil) ("Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" 

olmayan belgeler kabul edilmez, güncel sonuç belgesi çıktısı alınız.), 

 Üniversitesinden onaylı not döküm belgesi (transkript),  

 Öğrencinin müfredat programını (Ders planı) ve ders içeriklerini gösteren belge 

(Zorunlu olmayıp Bölüm adı farklı olan programlara başvuru yapanlar için 

zorunludur. Örneğin yazılım mühendisliğinden bilgisayar mühendisliğine başvuru 

yapan adaylar), 

 Disiplin cezasının bulunmadığına dair belge (Onaylı-transkript üzerinde yazılı olarak 

da kabul edilebilir.)  

 II. Öğretim Programlarından I. Öğretim Programlarına yatay geçiş başvurusunda %10 

girmiş olma şartı ve belgesi gerekmektedir. 

 Yatay geçişine engel bir durum olmadığına dair öğrenim gördüğü kurumdan alacağı 

belge (bu belgenin başvuru esnasında teslimi zorunlu olmayıp, yatay geçişe hak 

kazanan öğrencilerin kayıt esnasında söz konusu belgeyi ibraz etmeleri zorunludur.) 

 

Değerlendirme: Tüm değerlendirme işlemleri (yabancı dil, başvuru evraklar vs.) akademik 

takvimde belirtilen tarihlerde yapılacaktır.  

 

YURT DIŞINDAN YATAY GEÇİŞ İŞLEMLERİ 

Başvuru Şekli: 

Başvurular 18.08.2020 - 20.08.2020 tarihleri arasında online (çevrimiçi) olarak başvuru 
sistemimiz üzerinden alınacaktır. 

İlgili başvuru sayfası; http://basvuru.marmara.edu.tr/  

Kontenjanlar: 

Kurumlararası yatay geçiş yurt içi ve yurt dışı kontenjanları için TIKLAYINIZ. 

https://basvuru.marmara.edu.tr/
https://basvuru.marmara.edu.tr/
http://basvuru.marmara.edu.tr/
https://oidb.marmara.edu.tr/dosya/oidb/kurumlararasi/2020-2021%20Kurumlararas%C4%B1%20Yatay%20Ge%C3%A7i%C5%9F/Kurumlararas%C4%B1_Yatay_Gecis_Kontenjan_Tablosu_Senato_%C4%B0lan.pdf?_t=1597321535
https://basvuru.marmara.edu.tr/
https://basvuru.marmara.edu.tr/
http://basvuru.marmara.edu.tr/
https://oidb.marmara.edu.tr/dosya/oidb/kurumlararasi/2020-2021%20Kurumlararas%C4%B1%20Yatay%20Ge%C3%A7i%C5%9F/Kurumlararas%C4%B1_Yatay_Gecis_Kontenjan_Tablosu_Senato_%C4%B0lan.pdf?_t=1597321535


 

Yurt dışından yatay geçişlerde kabul edilen sınavlar; ACT, SAT 1, LSAT, AP, IB, 

ABITUR, MUYOS, TÜBİTAK, YKS. Başarı sıralaması gereken; Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, 

Mühendislik, Teknoloji, Mimarlık, Hukuk ve Eğitim Fakültelerinin programlarına başvuruda 

sadece YKS, SAT ve ACT sınavları kabul edilmektedir. 

 

Minimum Gereklilikler 

 
 Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Mühendislik, Teknoloji, Mimarlık Fakültesi için YKS ilgili 

yıldaki gerekli başarı sıralaması ve minimum taban puan, SAT 1300/1600 ve math 

700/800 (hesaplamaya katılmaz minimum puan sağlanıyor ise overall score dikkate 

alınır), ACT 28/36 ve stem 30/36 (hesaplamaya katılmaz minimum puan sağlanıyor ise 

overall score dikkate alınır) 

 Hukuk Fakültesi için YKS ilgili yıldaki gerekli başarı sıralaması ve minimum taban puan, 

LSAT 160/180 veya SAT 1300/1600, ACT 28/36 

 Eğitim Fakültesi YKS ilgili yıldaki gerekli başarı sıralaması ve minimum taban puan, SAT 

1300/1600 sayısal programlar için ayrıca math 600/800 (hesaplamaya katılmaz 

minimum puan sağlanıyor ise overall score dikkate alınır), ACT 28/36 ve math 25/36 

(hesaplamaya katılmaz minimum puan sağlanıyor ise overall score dikkate alınır) 

 Diğer Sayısal Programlar SAT 1100/1600 ve math 600/800 (hesaplamaya katılmaz 

minimum puan sağlanıyor ise overall score dikkate alınır), ACT 22/36 ve math 25/36 

(hesaplamaya katılmaz minimum puan sağlanıyor ise overall score dikkate alınır), AP-

IB-ABITUR-Diğer overall %50 ve Math %70 (hesaplamaya katılmaz minimum puan 

sağlanıyor ise overall score dikkate alınır) 

 Diğer EA ve Sözel Programlar: SAT 1100/1600, ACT 22/36, AP-IB-ABITUR-Diğer overall 

%50 

 Önlisans, Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alınan programlar: SAT 1000/1600, ACT 19/36, 

AP-IB-ABITUR-Diğer overall %50 

GPA (Not Ortalaması) 4 lük yada 100 lük sistemde olmalıdır. 4 lük sistemdeki notun 

dönüşümünde YÖK dönüşüm tablosu kullanılır. Aday MÜ yatay geçiş yönergesinde belirtilen 

minimum GPA (GANO) Adayın yatay geçiş için ibraz ettiği transkript üzerinde ya da ek 

belgesinde GPA bulunmaması halinde (başarılı, geçti, kaldı ifadeleri yer alan transkriptler) 

alttan dersi olmaması ve başarılı ifadesi yer alıyorsa MÜ yönergesindeki yatay geçiş için 

gereken minimum GPA hesaplamaya katılır. 

Yatay geçiş sıralaması: (%GPA x 20/100) + (%Dönüşüm Sonucu x 80/100)  

Özel Yetenek Yatay geçiş sıralaması: (%Özel Yetenek Sonucu x 50/100) + (%GPA x 25/100) + 

(%Dönüşüm Sonucu x 25/100) formülüne göre yapılır. 

 

Yurt Dışından Yatay Geçişte Sisteme Yüklenecek Belgeler; 



 Yukarıda geçerliliği belirtilen sınav türlerinden birine ait sonuç belgesi, 

 Öğrenci Belgesi (onaylı), 

 ÖSYM sınav sonuç belgesi (Bu belgeye sahip olan adayların Ösym sonuç belgesi), 

 Transkript (onaylı), 

 

Değerlendirme: Tüm değerlendirme işlemleri (yabancı dil, başvuru evraklar vs.) akademik 

takvimde belirtilen tarihlerde yapılacaktır.  

 

Dünya Sıralamalarında İlk 1000 İçerisinde Yer Alan Üniversitelerden 

Yatay Geçiş 

 

Başvuru Şekli: 

Başvurular 18.08.2020 - 20.08.2020 tarihleri arasında online (çevrimiçi) olarak başvuru 
sistemimiz üzerinden alınacaktır. 

İlgili başvuru sayfası; http://basvuru.marmara.edu.tr/  

Yükseköğretim Kurulunca belirlenmiş olan sıralama kuruluşlarından (Academic Ranking of 

World University, QS World University Rankings, Times  Higher  Education  World  University  

Rankings) yapılan dünya üniversite sıralamalarının herhangi birinde ilk 1000'de yer alan 

Üniversiteler ile ilgili Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının yazı sureti için tıklayınız. 

(Academic Ranking of World University, QS World University Rankings, Times  Higher  
Education  World  University  Rankings) yapılan dünya üniversite sıralamalarının herhangi 
birinde ilk 1000'de yer alan Üniversiteler başvuralı ; http://basvuru.marmara.edu.tr/  sistem 
üzerinden online alınacaktır. 

Sisteme Yüklenecek Belgeler; 

 Kayıtlı olunan Üniversitenin Academic Ranking of World University, QS World 
University Rankings, Times Higher Education World University Rankings tarafından 
yapılan dünya üniversite sıralamalarının herhangi birinde ilk 1000'de olduğunu 
gösteren belge (internet çıktısı). 

 Öğrenci Belgesi  

 Transkript   

Genel Koşullar: 

 Yurt Dışı Üniversite: Adayın ÖSYM, YKS Kılavuzlarında yer almayan bir yurt dışı 

yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrenci olması gerekir. KKTC dahil kılavuzda yer alan 

yurt dışı üniversitelerinden başvuru alınmamaktadır. Bu durumdaki adaylar Merkezi 

Yerleştirme kapsamında yatay geçiş yapabilir. 

 Tanınırlık: Adayın öğrenim gördüğü üniversitenin (yükseköğretim kurumunun) ve 

eğitimin yapıldığı programın, lisans diploması vermeye yetkili bir kurum olarak 

https://basvuru.marmara.edu.tr/
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https://oidb.marmara.edu.tr/dosya/oidb/kurumlararasi/2020-2021%20Kurumlararas%C4%B1%20Yatay%20Ge%C3%A7i%C5%9F/Yatay%20Ge%C3%A7i%C5%9F%20Y%C3%96K%20Yaz%C4%B1s%C4%B1.pdf?_t=1596784713
http://basvuru.marmara.edu.tr/


Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınması gereklidir. YÖK tarafından tanınmayan 

yükseköğretim kurumundan yatay geçiş yapılamaz. 

 Eş Değerlik:  Adayın kayıtlı olduğu diploma programının yatay geçiş yapmak istediği 

diploma programına eş değer program olması gerekir. İsimleri aynı olan veya ilgili 

yönetim kurulları tarafından içeriklerinin en az %80 aynı olduğu tespit edilen diploma 

programları, eş değer olarak kabul edilir. 

 Kayıt Durumu: Aday, yurt dışındaki herhangi bir yükseköğretim kurumunun bir lisans 

diploma programında halen kayıtlı öğrenci statüsünde bulunmalıdır. Kayıt dondurmuş 

olmak, yatay geçiş başvurusu yapmak için engel değildir. Kayıtsız statüde olan adaylar 

ise yatay geçiş başvurusunda bulunamazlar. 

 Akademik Dönem: Covid-19 salgını sebebiyle 2020-2021 güz dönemi için Ek Madde-2 

kapsamında YÖK tarafından belirlenen başvuru kuralları çerçevesinde 1., 2., 3. ve 4. 

sınıflara başvuru yapılabilecektir. İngilizce Hazırlık sınıfına öğrenci kabul edilmez ve 

İngilizce Hazırlık Sınıfında başarılı olmayan öğrenciler başvuru yapamazlar. 

 Genel Not Ortalaması (GPA):  Küresel Covid-19 salgını sebebiyle 2020-2021 güz dönemi 

için Ek Madde-2 kapsamında YÖK tarafından belirlenen başvuru kuralları çerçevesinde, 

adaylardan genel not ortalaması koşulu sağlaması beklenmemektedir. 2., 3. veya 4. 

Sınıftan başvuran adayların yatay geçişinin kabul edilmesi halinde intibak işlemi 

programın yeterli görülen ilgili sınıfına olmak üzere başarılı olduğu dersler üzerinden 

yapılır. İlgili programa belirlenen kontenjandan daha fazla başvuru olma durumunda 

öğrencilerin yurtdışındaki üniversitesine kabulde kullanılan belgesinin veya ÖSYS, YKS 

veya muadil belgeleri, sıralama ölçütü olarak kullanacaktır. 

 Tüm derslerden başarılı olma: Adayın kayıtlı olduğu programda aldığı tüm dersleri, en 

az geçer not ile tamamlamış olması gerekir. YÖK tarafından belirlenen listelerde ilk 

1.000’de yer almayan üniversitelere kayıtlı olan ve tüm derslerinden başarılı olmayan 

adaylardan, kayıt olduğu yıldaki ÖSYM merkezi yerleştirme puanı geçiş yapmak istediği 

Üniversite diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek puana sahip 

olanlar, yatay geçiş başvurusu yapabilirler. İlgili yılda Üniversitenin lisans diploma 

programı puanı oluşmamış ise, adayın yatay geçiş başvurusu ilgili program için 

değerlendirilemez. İlk 1.000’de yer alan üniversitelere kayıtlı adaylardan 

taban/minimum puan koşulunu sağlaması beklenmez; ancak ilgili programa belirlenen 

kontenjandan daha fazla başvuru olma durumunda öğrencilerin yurtdışındaki 

üniversitesine kabulde kullanılan belgesinin veya ÖSYS, YKS veya muadil belgeleri, 

sıralama ölçütü olarak kullanılacaktır. 

 İlk 1000’deki Üniversitelerden başvuran öğrenciler için Taban Puan ve Başarı Sırası 

koşulu: Küresel Covid-19 salgını sebebiyle 2020-2021 güz dönemi için Ek Madde-2 

kapsamında YÖK tarafından belirlenen başvuru kuralları çerçevesinde YÖK tarafından 

belirlenmiş olan sıralama kuruluşları tarafından (Academic Ranking of World 

University, QS World University Rankings, Times  Higher  Education  World  University  

Rankings) yapılan dünya üniversite sıralamalarının herhangi birinde ilk 1000'de yer alan 

üniversitelerin programlarından yatay geçiş yapacak adaylar için taban puan ve başarı 

sırası koşulu aranmayacaktır. Belirlenen yurt dışı yatay geçiş kontenjanından fazla 

başvuru olması durumunda ise adayların yurt dışı kabullerinde kullanmış olduğu belge 



veya asgari ÖSYS/YKS puanı veya muadil belgeler sıralama ölçütü olarak 

kullanılabilecektir. 

 İlk 1000’de yer almayan Üniversitelerden başvuran öğrenciler için Taban Puan ve 

Başarı Sırası koşulu: YÖK tarafından belirlenmiş olan sıralama kuruluşları tarafından 

(Academic Ranking of World University, QS World University Rankings, Times  Higher  

Education  World  University  Rankings) yapılan dünya üniversite sıralamalarının 

herhangi birinde ilk 1000'de yer almayan üniversitelerden yapılan başvurularda, 

adayların yurt dışında öğrenime başladıkları yılda YKS’ye girmiş ve ilgili programın 

puan türünde, program için en düşük taban puana eşit veya yüksek puana sahip 

olması ve ilgili program için YÖK tarafından belirlenmiş olan başarı sıralaması 

koşulunu sağlamaları gerekir. ÖSYM puanı olmayan adayların minimum gereklilikleri 

sağlaması gerekir. Başarı sıralaması koşulu olan programlar: (Dayanak: YÖK 

yönetmeliği madde 14/5) Hukuk, Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Mühendislik, Mimarlık, 

Öğretmenlik 

 Değerlendirmeler, ilgili Rektörlük tarafından yapılır ve birim yönetim kurulu tarafından 

karara bağlanır. 

 Değerlendirme sonuçları, başvuru kabul eden birimlerin internet sitesinde ve Öğrenci 

İşleri Daire Başkanlığı web sayfasında https://oidb.marmara.edu.tr/ ilan edilir. 

 Ders ve not intibakları, ilgili akademik birimlerin yönetim kurulları tarafından 

gerçekleştirilir. 

 Başvurusu kabul edilen öğrencilerin ilan edilen kayıt tarihleri içinde işlemlerini 

tamamlamaları gerekir. 

 

         Değerlendirme: Tüm değerlendirme işlemleri (yabancı dil, başvuru evraklar vs.)      

akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılacaktır.  

 

 
Ön Lisans, Lisans diploma programlarına Şiddet Olayları ve İnsani Kriz Nedeni (Ek 
Madde-2) ile başvuru yapacak adaylar için Yükseköğretim Kurulu Uygulama İlkeleri 
 
Ek Madde-2 Uyarınca Mısır ve Suriye'den Yapılabilecek Yatay Geçiş İşlemlerine İlişkin 
Esaslar;   
https://www.yok.gov.tr/ogrenci/ek-madde-2-uyarinca-misir-ve-suriyeden-yapilabilecek-
yatay-gecis-islemlerine-iliskin-esaslar 
 

Ek Madde-2 Uyarınca Yemen'den Yapılabilecek Yatay Geçiş İşlemlerine İlişkin Esaslar; 
 
https://www.yok.gov.tr/ogrenci/ek-madde-2-uyarinca-yemenden-yapilabilecek-yatay-gecis-
islemlerine-iliskin-esaslar 
 

Ek Madde-2 kapsamında başvuru yapacak adaylar için geçerliliği kabul 
edilen sınavlar; ACT, SAT 1, LSAT, AP, IB, ABITUR, MUYOS, TÜBİTAK, YKS.  
  

https://oidb.marmara.edu.tr/
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Başarı sıralaması gereken; Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Mühendislik, Teknoloji, 
Mimarlık, Hukuk ve Eğitim Fakültelerinin programlarına başvuruda sadece YKS, SAT ve 
ACT sınavları kabul edilmektedir. 
 

Ek Madde-2 kapsamında başvuru yapacak adaylar için başvuru şekli; 

                     Başvurular 18.08.2020 - 20.08.2020 tarihleri arasında online (çevrimiçi) olarak            
başvuru sistemimiz üzerinden alınacaktır. 

İlgili başvuru sayfası; http://basvuru.marmara.edu.tr/ 

Ek Madde-2 kapsamında başvuru yapacak adaylar için Sisteme Yüklenecek 

Belgeler; 

 Yukarıda geçerliliği belirtilen sınav türlerinden birine ait sonuç belgesi, 

 Öğrenci Belgesi (onaylı) 

 Transkript (onaylı) 

 
Ek Madde-2 kapsamında başvuru yapan adayların Değerlendirme sonuçları, 

10.09.2020 tarihinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı web sayfasında 

https://oidb.marmara.edu.tr/ ilan edilir. 

 

Değerlendirme: Tüm değerlendirme işlemleri (yabancı dil, başvuru evraklar vs.) akademik 

takvimde belirtilen tarihlerde yapılacaktır.  

 

https://basvuru.marmara.edu.tr/
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