
2020 - YKS Ek Yerleştirme Sonuçlarına Göre Üniversitemize Yerleşen Adaylar; 

 

*Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt süresi içerisinde  Fakülte/Yüksekokul Öğrenci 

İşleri başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt 

işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir.  

*Bir yükseköğretim kurumundan mezun veya yükseköğretim kurumunda kayıtlı olan adaylar 

Üniversitemize kayıt için lise diploması aslını getirmek zorundadırlar. 

*Liseden henüz mezun olamayan adaylar, lisesinden mezun durumda olduğuna dair imzalı yazı 

getireceklerdir.  

 *e-Kayıt uygulaması (https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit)’ na giriş sağlayarak 

kaydını yapanlardan Katkı Payı/Öğrenim ücreti ödemesi gereken adaylar, 14 Ekim 2020 

tarihine kadar ödeme yapmaz ise ders seçimi yapamaz ve pasif öğrenci olarak görünürler. 

  

Aday öğrencilerin, bireysel kayıt işlemlerinin sorunsuz ve zamanında yapılabilmesi için aşağıda 

belirtilen “KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER” i önceden hazırlayarak, ilan edilen kayıt 

günlerinde kayıt yaptıracağı Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokuluna şahsen teslim 

etmeleri gerekmektedir. E-Devlet üzerinden e-kayıt yapan öğrenciler herhangi bir belge teslimi 

yapmayacaklardır (Sağlık raporu isteyen bölümler hariç). 

 YKS yerleştirme sonucunun internet çıktısı, 

 Mezun olduğu okuldan aldığı lise diplomasının aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli 

mezuniyet belgesi aslı (başarı belgesi mezuniyet belgesi yerine geçmez). 

 Daha önce bir Yükseköğretim Kurumundan mezun adaylar da lise diplomasını getirmek 

zorundadırlar. (Son mezun olunan üniversitenin diploması ile kayıt yapılamaz.) 

 Ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş adayın alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde 

belirtilmemişse, adayın hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmi belge getirilmesi 

zorunludur. (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak 

diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır. Liseyi yurt dışında bitirenler için, ayrıca 

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Denklik Belgesi gerekmektedir.) 

 3 adet 4.5x6 cm boyutunda fotoğraf (Fotoğraflar son altı ay içinde, önden adayı kolaylıkla 

tanıtabilecek şekilde çekilmiş olmalıdır.) 

 Katkı Payı/Öğrenim ücreti ödemesi gereken programa yerleşen adaylar için dekont belgesi,  

 Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık 

Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’na kayıt yaptıracak adayların tam teşekküllü Devlet veya 

Üniversite hastanelerinden alınan kurul raporu, 

 Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümüne kayıt yaptıracak adayların akciğer mikrofilm raporu. 

*Ücret ödemesi yapması gereken programa kayıt yaptıracak adaylar, katkı payı/öğrenim 

ücretlerini; 

 https://harc.marmara.edu.tr/ adresinden kredi kartları ile, 

 Halk Bankası ATM’ lerinden öğrenci numaraları ile 

 Halk Bankası Elektronik Tahsilat işlemlerinden (İnternet Şube, Diyalog, Mobil Bankacılık) 

yatırabilirler. Öğrencilerin ders seçimi yapabilmesi için bu ücreti yatırması gerekmektedir. 

*Öğrenci numaranızı öğrenmek için tıklayınız. 

http://www.marmara.edu.tr/akademik
http://bys.marmara.edu.tr/v2/ogrencinosorgulama


  

*Sağlık Kurulu raporunu kayıt tarihine kadar temin edemeyen adaylar akademik takvimde 

(takvim.marmara.edu.tr) ilan edilen ders başlangıç tarihine kadar ilgili birime teslim etme 

koşulu ile taahhütname belgesi düzenleyerek kayıt yaptırabilirler. (Taahhütname belge örneği 

yerleştikleri birimlerde verilecektir) 

  

2020-2021 eğitim ve öğretim yılı için Marmara Üniversitesine kayıt yaptırmış/yaptıracak 

adaylardan yerleşmiş olduğu programda sağlık kurulu raporu istenilenlerin (TIP, DİŞ, 

ECZACILIK, SAĞLIK BİLİMLERİ, SAĞLIK HİZMETLERİ) özel hüküm ile rapor alma 

zorunluluğu olanlar aşağıdaki link te belirtilen kolaylıklardan yararlanabilirler. 

https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Haberler/2020/kayit-doneminde-tek-hekim-raporu-

kolayligi.aspx 

   

Eğitim Dili (İngilizce, Almanca, Fransızca) %30 veya Tamamen Yabancı Dil olan 

(Hazırlık Sınıfı) bölümler için Yeterlik sınav yapılacak olup sınav tarihleri ile ilgili duyuru 

için https://oidb.marmara.edu.tr/  adresini ve https://ydil.marmara.edu.tr/  takip 

etmeleri gerekmektedir. 

 

https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Haberler/2020/kayit-doneminde-tek-hekim-raporu-kolayligi.aspx
https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Haberler/2020/kayit-doneminde-tek-hekim-raporu-kolayligi.aspx
https://ydil.marmara.edu.tr/

