
 

MERKEZİ YATAY GEÇİŞ (EK MADDE-1) İŞLEMLERİ 

2021-2022 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  ve Ek Madde 1 uygulama ilkeleri kapsamında Ek Madde 1 uyarınca yapılacak yatay 

geçiş başvuruları ile ilgili; Başvuru şekli, başvuru sistemi akış süreci, başvuru için gerekli 

belgeler ve kayıt işlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgi aşağıda ilan edilmiştir. 

BAŞVURU ŞEKLİ: 

2021-2022 Eğitim Öğretim yılı Güz Yarıyılı Merkezi Taban Puanlı Yatay Geçiş (Ek-Madde1) 

Başvuruları; 02 Ağustos 2021 (Pazartesi) Saat 10:00’ dan- 15 Ağustos 2021 (Pazar) Saat 17:00’ a 

kadar; https://basvuru.marmara.edu.tr/ adresinden alınacaktır.  

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

BAŞVURU SİSTEMİNE 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, güncel sonuç belgesi çıktısı yükleyiniz.”  

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

sonuç belgesi çıktısı yükleyiniz.”  

• Transkript (Not Döküm Belgesi) “Hazırlık sınıflarından başvurularda zorunlu değildir.” 

• “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. 

https://oidb.marmara.edu.tr/dosya/oidb/merkeziyatay/2021-2022%20Merkezi%20Yatay%20Ge%C3%A7i%C5%9F/Y%C3%96K_Y%C3%B6netmelik.pdf?_t=1625817176
https://oidb.marmara.edu.tr/dosya/oidb/merkeziyatay/2021-2022%20Merkezi%20Yatay%20Ge%C3%A7i%C5%9F/M.%C3%9C%20%C3%96nlisan%20Lisans%20Yatay%20Ge%C3%A7i%C5%9F%20Y%C3%B6nergesi.pdf?_t=1625817176
https://www.yok.gov.tr/ogrenci/guz-ve-bahar-donemi-ek-madde-1-uygulama-ilkeleri
https://basvuru.marmara.edu.tr/
https://basvuru.marmara.edu.tr/


YABANCI DİL SINAVLARI HAKKINDA 

• 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. 

• İngilizce, Almanca, Fransızca sınavları Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından çevrimiçi (online) 

Moodle sistemi üzerinden yapılacaktır.  Sınav, sisteme giriş ve kullanımı hakkında detaylı bilgi 

ydil.marmara.edu.tr sayfasından ilan edilecektir. 

• 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 sayfasından ilan edilecektir. 

KAYIT İŞLEMLERİ 

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

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

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, güncel sonuç belgesi çıktısı alınız.”  

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

sonuç belgesi çıktısı alınız.”  

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

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

• Ara sınıflarda öğrenim gören adaylar için “Ders İçeriği”  

• Ara sınıflarda öğrenim gören adaylar için “Müfredat Belgesi” 

ÖNEMLİ:  

Üniversitemiz öğrencisi iken Merkezi Yerleştirme Puanıyla (Ek-Madde 1) bir başka Üniversiteye yatay 

geçiş yapan ve 2021-2022 Eğitim Öğretim yılı Güz döneminde Üniversitemizde kayıtlı olduğu programa 

geri dönüş yapmak isteyen öğrenciler; 

 Akademik takvimde ilan edilen kayıt tarihlerinde kayıt için istenilen evraklarla birlikte bireysel başvuru 

yapmaları yeterli olacaktır. (Başvuru sisteminde başvuru yapmalarına gerek yoktur.) 

https://ydil.marmara.edu.tr/akademik/uluslararasi-esdeger-yeterlilik-sinavlari/
https://ydil.marmara.edu.tr/akademik/uluslararasi-esdeger-yeterlilik-sinavlari/
https://ydil.marmara.edu.tr/
https://ilahiyat.marmara.edu.tr/ogrenci/arapca-hazirlik
https://oidb.marmara.edu.tr/dosya/oidb/merkeziyatay/2021-2022%20Merkezi%20Yatay%20Ge%C3%A7i%C5%9F/2021_Basvuru_Takvimi.pdf?_t=1625817817

