
 

MERKEZİ YATAY GEÇİŞ (EK MADDE-1) İŞLEMLERİ 

2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı güz dönemi Merkezi Taban Puanlı Yatay Geçiş (Ek-Madde1) 

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 Ek Madde 1 uyarınca yapılacak yatay geçiş başvuruları ile ilgili; Başvuru şekli, 

başvuru için gerekli belgeler, başvuru ve değerlendirme takvimi aşağıda ilan edilmiştir. 

BAŞVURU ŞEKLİ: 

2020-2021 Eğitim Öğretim yılı Güz Yarıyılı Merkezi Taban Puanlı Yatay Geçiş (Ek-Madde1) 
Başvuruları 01.08.2020 - 17.08.2020 tarihleri arasında, online olarak başvuru sistemimiz 
üzerinden alınacaktır. Başvuruda gerekli belgeler aşağıda listelenmiştir. İlgili belgeler 
taratılarak başvuru sisteminde belge yükleme alanlarına yüklenecektir. 

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

Başvuru kılavuzu için TIKLAYINIZ. 

Başvuru Takvimi İçin TIKLAYINIZ. 

BELGELER: 

Eksik belgeli başvurular, değerlendirmeye alınmaz. 

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.) 

YKS Sonuçları (YGS ve Yerleştirme Puanları Dahil) ("Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" olmayan 
belgeler kabul edilmez, güncel sonuç belgesi çıktısı alınız.) 

Üniversitesinden onaylı not döküm belgesi (transkript), Hazırlık sınıflarından başvurularda 
zorunlu değildir. 

 

 

 

 

 

https://basvuru.marmara.edu.tr/
http://basvuru.marmara.edu.tr/ 
https://oidb.marmara.edu.tr/dosya/oidb/merkeziyatay/2020-2021%20Merkezi%20Yatay%20Ge%C3%A7i%C5%9F/Merkezi%20Yatay%20Ge%C3%A7i%C5%9F%20K%C4%B1lavuz_%C4%B0lan5.pdf?_t=1596704527
https://oidb.marmara.edu.tr/dosya/oidb/merkeziyatay/2020-2021%20Merkezi%20Yatay%20Ge%C3%A7i%C5%9F/BA%C5%9EVURU%20TAKV%C4%B0M%C4%B0.pdf?_t=1596618716


ÖNEMLİ HUSUSLAR: 

 Öğretim dili Türkçe, kısmen veya tamamen yabancı dille eğitim veren bir programdan, 
tamamen veya kısmen yabancı dilde eğitim yapan programlara geçişte, Yabancı Diller 
Yüksekokulu veya İlahiyat Fakültesi tarafından yapılan yabancı dil sınavından başarılı olmak ya 
da ulusal/uluslararası geçerliliği olan sınavlardan Senato tarafından belirlenen asgari yeterlik 
puanının sağlandığını başvuru sırasında belgelemek şarttır. Yabancı dil yeterlik şartını 
sağlayamayan hazırlık sınıfında veya birinci sınıfta olan adaylar yabancı dil hazırlık eğitimine 
alınırlar. Adaylardan azami hazırlık sınıfı süresini (2 yıl) tamamlayanlar hazırlık sınıfına 
alınmayıp başvuruları kabul edilmez. 

 Hazırlık sınıfında başarısız olan ve halen yükseköğretim programında kayıtlı olan öğrencilerin 
de söz konusu madde kapsamında şartları sağlamaları halinde diğer yükseköğretim 
kurumlarının programlarına başvuru yapabileceklerine, ancak öğretim dili yabancı dil olan 
programlarda öğrencilerin tekrar hazırlık sınıfı eğitimi alamayacağına, öğretim dili yabancı dil 
olan programlara başvuran öğrencilerin başvurdukları yükseköğretim kurumunun yabancı dil 
muafiyeti için aradığı TOEFL vb. belgelere sahip olması veya yükseköğretim kurumunun 
yapacağı yabancı dil sınavından başarılı olması gerektiğine, yabancı dil şartını sağlayamayan 
öğrencilerin sadece öğretim dili Türkçe programlara başvuru yapabileceklerine, öğretim dili 
yabancı dil olan programların hazırlık sınıfında başarısız olan öğrencilerin kayıtlarının silinmesi 
durumunda ise şartları sağlamaları halinde Ölçme, Seçme Merkezi Başkanlığı tarafından 
yapılan yabancı dille eğitim yapan yükseköğretim kurumlarında Yabancı Dil Hazırlık Sınıfında 
başarısızlık nedeniyle başarısız olan öğrencilerin, öğretim dili Türkçe olan programlara 
yerleştirilmelerine ilişkin esaslardan yararlanabileceklerdir. 

 

YABANCI DİL SINAVLARI HAKKINDA 
 

 Yabancı Dil (İngilizce, Almanca, Fransızca) sınavları yabancı Diller Yüksekokulu tarafından 
çevrimiçi (online)  Moodle sistemi üzerinden yapılacaktır. Konu hakkında detaylı bilgi 
ydil.marmara.edu.tr sayfasında görüntülenebilecektir. 

Aday öğrencilerimize bu sınavlar için kullanıcı tarafımızdan oluşturulacak ve kullanıcı adı- 
şifreleri başvuru sisteminde kayıtlı mail adreslerine veya cep telefonlarına sms olarak 
ulaştırılacaktır.  

ÖNEMLİ: 21 Ağustos 2020 tarihinden önce mutlaka ydil.marmara.edu.tr ve 
oidb.marmara.edu.tr web sayfalarındaki bilgileri takip etmeniz önemle rica olunur. 

 

 Yabancı Dil (Arapça) sınavı, İlahiyat Fakültesi Arapça Hazırlık Otomasyon sistemi üzerinden 
çevrimiçi (online)  olarak yapılacaktır. Sınav, sisteme giriş ve kullanımı hakkında 
https://ilahiyat.marmara.edu.tr/ogrenci/arapca-hazirlik gerekli açıklamalar yapılacaktır. 
21.08.2020 Cuma günü saat 10:00'da başlayacak ve 12:00' da sona erecektir.  
 

ÖNEMLİ: 21 Ağustos 2020 tarihinden önce mutlaka oidb.marmara.edu.tr ve 
https://ilahiyat.marmara.edu.tr/ogrenci/arapca-hazirlik web sayfalarındaki bilgileri takip 
etmeniz önemle rica olunur. 
 
 
 

https://moodle.ydil.marmara.edu.tr/login/index.php
https://ydil.marmara.edu.tr/
https://ydil.marmara.edu.tr/
https://oidb.marmara.edu.tr/
https://ilahiyat.marmara.edu.tr/ogrenci/arapca-hazirlik
https://ilahiyat.marmara.edu.tr/ogrenci/arapca-hazirlik
https://oidb.marmara.edu.tr/
https://ilahiyat.marmara.edu.tr/ogrenci/arapca-hazirlik


ÖNEMLİ: 
 

 Lisans Tamamlama Programlarına Yatay Geçiş ile ilgili Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı yazısı 
için TIKLAYINIZ.  

 Lisans tamamlama öğrencilerinin ilgili birime şahsen başvuru yapması gerekmektedir.  

 Askeri Okullardan İlişiği kesilen veya öğrenimi devam eden öğrenciler Ek Madde 1 uygulama 
esasları kapsamında yatay geçiş başvurusunda bulunamazlar. Yükseköğretim Kurulu 
Başkanlığı Kararı için TIKLAYINIZ. 

https://oidb.marmara.edu.tr/dosya/oidb/merkeziyatay/2020-2021%20Merkezi%20Yatay%20Ge%C3%A7i%C5%9F/lisans-tamamlama.pdf?_t=1596618193
https://oidb.marmara.edu.tr/dosya/oidb/merkeziyatay/2020-2021%20Merkezi%20Yatay%20Ge%C3%A7i%C5%9F/askeri-okullar.pdf?_t=1596618193

