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2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı güz dönemi Kurumlararası Yatay Geçiş (Yurt içi ve Yurt Dışı) 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. 

KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ (YURT İÇİ) 

Kontenjanlar  

2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı Güz dönemi kurumlararası (yurt içi) kontenjan sayıları için tıklayınız. 

Başvuru Şekli 

Başvurular; 17.08.2022 (Çarşamba) saat 10:00’ dan – 19 Ağustos (Cuma) 16:00’ a kadar 

https://basvuru.marmara.edu.tr/ adresinden online alınacaktır. 

Başvuru Sistemine Yüklenecek Evraklar 

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

• YKS Sonuç Belgesi (Yerleştirme Puanlarının Dahil Olduğu) “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” olmayan 

belgeler kabul edilmez.  

• YKS Yerleşme Sonuç Belgesi “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" olmayan belgeler kabul edilmez. 

• Transkript (Not Döküm Belgesi) 

• Öğrencinin müfredat programını (Ders planı) gösteren belge 

• Öğrencinin ayrıntılı Ders içeriği (Zorunlu değil) (Bölüm adı farklı olan programlara başvuru yapanlar 

için zorunludur. Örneğin yazılım mühendisliğinden bilgisayar mühendisliğine başvuru yapan 

adaylar), 

• Disiplin cezasının bulunmadığına dair belge (transkript üzerinde yazılı olarak da kabul edilebilir.)  

• II. Öğretim Programlarından I. Öğretim Programlarına yatay geçiş başvurusunda %10 girmiş olma şartı 

ve belgesi gerekmektedir 

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=13948&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5
https://www.marmara.edu.tr/dosya/www/mevzuat/2021/onlisans_lisans_yatay_gecis_v14_13.07.2021.pdf
Kurumlararasi_Yatay_Gecis_Kontenjan_Tablosu_2022_İlan.pdf
https://basvuru.marmara.edu.tr/
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• “Yatay geçişe Engel olmadığına dair belge” başvuruda zorunlu olmayıp kayıt esnasında ibraz edilmesi 

zorunludur. 

*Sisteme yüklenen başvuru evraklarının onaylı olması, başvuruda zorunlu olmayıp kayıt aşamasında 

onaylı olmaları zorunludur.  

**Başvuru sistemine yüklenen evrakların yanlış ya da gerçeğe aykırı olması durumunda sorumluluk 

adaya aittir ve sistemde herhangi bir değişiklik hakkı verilmeyecektir. 

 

Yabancı Dil Yeterlik Sınavı 

Eğitim dili %100 veya %30 İngilizce, Almanca, Fransızca ve Arapça olan diploma programlarını tercih 

eden öğrencilerin, Yabanı Dil Sınavlarından başarılı sayılabilmeleri için web sayfamızda ilan edilen 

sınavlardan herhangi birinde yeterli puanının olması veya Üniversitemiz “yabancı dil yeterlik sınavına” 

girmeleri zorunludur. 

 • Üniversitemizin yapmış olduğu yeterlilik sınavına iki yıl içerisinde girmiş ve başarılı olmuş adaylar 

başvuru sisteminden eski puanlarını seçebilirler. 

 • Daha önce yeterlilik sınavına girmeyen adaylar başvuru sisteminde ‘MÜ Yeterlilik Sınavına 

Girecek’ seçmeleri gerekiyor. Seçim yaptıktan sonra sınav saatlerini ve yerine ‘Sınav Giriş Belgelerinde’ 

görüntüleyebilecekler.  

• Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından kabul edilen sınavlardan herhangi birine sahip 

olan adaylar sınav sonuçlarını 24 Ağustos 2022 tarihinde ilgili Birime (Yabancı Diller Yüksekokuluna) 

şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Kabul edilen sınavlar için tıklayınız.      

 

 

 

KAYIT İŞLEMLERİ  

Asil kayıt hakkı kazanan öğrenciler için; 

Kayıt işlemleri Akademik takvimde ilan edilen tarihlerde Birimler tarafından alınacaktır. Kayıt için gerekli  

evraklar şahsen veya vekalet (noter onaylı) yoluyla elden teslim edilmelidir. 

    

https://ydil.marmara.edu.tr/uluslararasi-esdeger-yeterlilik-sinavlari
https://ydil.marmara.edu.tr/uluslararasi-esdeger-yeterlilik-sinavlari
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 Kayıt İçin Gerekli Evraklar 

• Öğrenci Belgesi (Sınıf bilgisi tamamlanan yarıyıl/yıla ait olmalıdır.) (e-devlet çıktısı veya imza/onaylı 

belge zorunludur) 

• YKS Sonuç Belgesi (Yerleştirme Puanlarının Dahil Olduğu) “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" olmayan 

belgeler kabul edilmez. 

• YKS Yerleşme Sonuç Belgesi “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" olmayan belgeler kabul edilmez. 

• Transkript (Not Döküm Belgesi) (e-devlet çıktısı veya imza/onaylı belge zorunludur)  

• “Yatay geçişe engel olmadığına dair belge” (imza/onaylı belge zorunludur) 

• Öğrencinin müfredat programını (Ders planı) gösteren belge 

• Öğrencinin ayrıntılı Ders içeriği 

• II. Öğretim Programlarından I. Öğretim Programlarına yatay geçiş başvurusunda %10 girmiş olma şartı 

ve belgesi gerekmektedir. 

• Disiplin cezasının bulunmadığına dair belge (Onaylı-transkript üzerinde yazılı olarak da kabul edilebilir.)  

 

     Yedek kayıt hakkı kazanan öğrenciler için; 

Kayıt işlemleri Akademik takvimde ilan edilen tarihlerde Birimler tarafından alınacaktır. Kayıt için gerekli 

evraklar şahsen veya vekalet (noter onaylı) yoluyla elden teslim edilmelidir. (İstenilen evraklar yukarıda 

belirtilmiştir.) 

           KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ (YURT DIŞI) 

**2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı Güz dönemi kurumlararası (yurt dışı) yatay geçiş 

kontenjanı bulunmamaktadır. 

 

 


