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Sevgili Öğrenciler, 

 

 

Üniversite yaşamına ilk adımınızı attığınız bu günde sizlere hoş geldiniz 

diyorum. Marmara Üniversitesi ailesine katılmak için göstermiş olduğunuz üstün 

başarınızdan dolayı sizleri ve sizler için fedakârlıklara katlanan değerli ailelerinizi 

kutluyorum. 

Bu duygu ve düşüncelerle, sizlere mutlu ve başarılı bir üniversite yaşamı 

diliyorum. 

 

 

Prof. Dr. Erol ÖZVAR 

            Rektör 
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KAYIT İŞLEMLERİ 
 

Üniversitemize 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonucu yerleşen adayların 

kayıt işlemleri iki şekilde yapılabilir; 

a) e-Kayıt Uygulaması 

b) Bireysel Başvuru uygulaması 

Not: Bu kılavuzda açıklanan kayıt işlemleri sadece YKS sonucu yerleşen adaylar için geçerlidir. 

YKS sonucu yerleşen adaylar e-Devlet üzerinden veya bireysel olarak aşağıda belirtilen kayıt 

tarihlerinde kayıt işlemlerini yapabilirler.  

KAYIT İŞLEMLERİNİ e-KAYIT UYGULAMASINI KULLANARAK YAPTIRMAK 

İSTEYENLER 
 

e-Kayıt uygulaması; adayların Üniversiteye gelmeden internet üzerinden kayıt 

yaptırmalarına imkân sağlayan bir uygulamadır. Bu uygulama ile adaylarımız sıra beklemeden 

ve herhangi bir belge teslimi yapmadan kayıt işlemlerini bulundukları yerden yapabilirler. 

Bu uygulama kayıtlanma sürecini kolaylaştıracağından adayların kayıt işlemlerini e-Devlet 

üzerinden yapması önerilir.  

e-Kayıt için e-Devlet üzerinden kayıt yaptıracak adaylar PTT şubelerinden temin ettikleri 

e-Devlet şifresi ile https://www.turkiye.gov.tr adresinden giriş yaparak tüm programlar için 

kayıt işlemlerini 29 Ağustos-2 Eylül 2020 tarihleri arasında tamamlayabilirler.  

Katkı Payı/Öğrenim ücreti ödemesi gereken programa yerleşen adaylar, ücreti 

yatırmadan e-kayıt işlemini gerçekleştirse dahi öğrencilik haklarından yararlanamazlar. 

    e-Devlet üzerinden kayıt yaptırmış olan adayların (sağlık raporu isteyen programlar 

hariç) Üniversitemize herhangi bir belge teslim etmelerine gerek yoktur. Sağlık raporu 

isteyen programlara ise; belirtilen tarih aralıklarında e-Devletten kesin kayıt işlemini 

yaptırdıktan sonra sağlık raporlarını akademik takvimde (takvim.marmara.edu.tr) ilan 

edilen ders başlangıç tarihine kadar ilgili birime (rapor detayları aşağıda belirtilmiştir.) 

teslim edilmesi gerekmektedir. 

https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit
https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit
https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit
https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit
https://takvim.marmara.edu.tr/
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Aksi takdirde bu durumda olan adayların kayıtları iptal edilecektir. 

 

Sağlık Raporu Talep edilen programlar için;  

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

Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’na E-Kayıt Uygulamasını kullanarak kesin kayıt yapan 

adaylar tam teşekküllü Devlet veya Üniversite hastanelerinden alınan kurul raporunu 

akademik takvimde (takvim.marmara.edu.tr) ilan edilen ders başlangıç tarihine kadar 

ilgili birime teslim etmeleri gerekmektedir.  

 Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümüne E-Kayıt Uygulamasını kullanarak kesin kayıt 

yapan adayların akciğer mikrofilm raporunu akademik takvimde 

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

etmeleri gerekmektedir.  

 

e-KAYIT UYGULAMASI AKIŞ ŞEMASI 
 

 

https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresinden giriş yaparak kayıt 

işleminizi yapabilirsiniz.   

e-Kayıt uygulamasını kullanacak adayların kayıt işlemleri için önceden “Üniversite e-

Kayıt Kullanım Kılavuzu” nu incelemeleri yararlı olacaktır. E-Kayıt işlemleri için Yükseköğretim 

Kurulu Başkanlığı Üniversite e-kayıt Kullanım Kılavuzu için tıklayınız. 

https://static.turkiye.gov.tr/themes/ankara/assets/manuals/YOK-Kayit.pdf  

 

 

https://takvim.marmara.edu.tr/
https://takvim.marmara.edu.tr/
https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit
https://static.turkiye.gov.tr/themes/ankara/assets/manuals/YOK-Kayit.pdf
https://static.turkiye.gov.tr/themes/ankara/assets/manuals/YOK-Kayit.pdf
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e-Devlet üzerinden E-Kayıt yaptıramayan/yapamamış adaylarımız 03-04 Eylül 2020 

tarihlerinde bireysel kayıt yaptırabilir.  
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YKS BİREYSEL BAŞVURU YOLUYLA KESİN KAYIT İŞLEMLERİ 
 

Üniversitemiz 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile 

yerleşen adaylardan e-Kayıt uygulaması üzerinden kayıt yaptırmamış olanlar, kesin kayıt 

işlemleri için yerleştikleri Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu tarafından 03 Eylül- 04 

Eylül 2020 tarihleri arasında yaptırabilirler.  

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.  
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 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  

 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) 

 

PROGRAMLARA AİT KATKI PAYI / ÖĞRENİM ÜCRETLERİ HAKKINDA BİLGİ 

 

* Katkı Payı/Öğrenim ücreti ödemesi gereken adaylar, ücreti yatırmadan kesin kayıt 

işlemlerini yapamazlar. Kesin kayıt işlemleri için gelmeden önce belirtilen ücretin yatırılması 

gerekmektedir. Yatırılması gereken ücret ve gerekli açıklamalar aşağıda ayrıntılı olarak 

belirtilmiştir. Ücret ödemeleri öğrenci numaraları ile yapılacaktır. Öğrenci numaranızı 

öğrenmek için tıklayınız. 

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

sağlayarak kaydını yapanlardan Katkı Payı/Öğrenim ücreti ödemesi gereken adaylar, ödeme 

yapmaz ise ders seçimi yapamaz ve pasif öğrenci olarak görünürler. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

http://bys.marmara.edu.tr/v2/ogrencinosorgulama
https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit
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ÖNEMLİ HUSUSLAR  

 

 18 yaşından küçük adayların kayıt için velileri ile beraber gelmeleri 

gerekmektedir. 

 18 yaşından büyük olanlar noter vekâleti ya da mahkeme kararı ile düzenlenmiş 

vasisi olunduğuna dair belge ile kayıt yaptırılabilir.  

 Posta yoluyla gönderilen belgeler kabul edilmez ve kayıt işlemi yapılamaz. 

 Belgelerin eksik olması durumunda ise kayıt işlemi yapılmaz. 

 Kayıt için istenilen belgelerin onaysız sureti veya fotokopisi kabul edilmez. 

 Belirtilen tarihlerde kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez. 

 Adayların askerlikle ilgili;  

 Dört yıl veya daha fazla süreli bir yükseköğretim programını bitirmiş yada 

hala eğitim görenlerden askerliğini yapmamış olan adaylar 2020- YKS 

sonucunda üniversitemiz programlarına yerleşenlerin kayıtları yapılır. Ancak, 

bu durumdaki adayların askerlikleri tecil edilmiş ise askerlik tecil sürelerinin 

bitimine kadar kayıt hakkı kazandıkları programda eğitime devam 

edebilecek, tecil sürelerinin sona ermesi hâlinde askerlik erteleme haklarını 

kaybettiklerinden bu durumdaki adayların kayıtları dondurularak, askerlik 

hizmetlerini yaptıktan sonra eğitime devam edebileceklerdir. 

 Kredi ve Yurtlar Kurumundan burslar;  

a) Daha önce bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olan ve Kredi ve Yurtlar 

Kurumundan burs alanlar ile; 

b) İlk defa yükseköğretim kurumuna yerleşen ve Kredi ve Yurtlar Kurumundan 

burs almak isteyenler Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun 

web sayfasını (http://yurtkur.gsb.gov.tr/default.aspx) ziyaret etmeleri 

gerekmektedir. 

 Kayıt işlemlerini tamamlayan adaylar öğrenci belgesi taleplerini e-Devlet 

üzerinden ya da kayıtlı oldukları Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulundan 

temin edebilirler. 

http://yurtkur.gsb.gov.tr/default.aspx
https://www.turkiye.gov.tr/yok-ogrenci-belgesi-sorgulama
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 10/02/2016 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı uyarınca, 

yükseköğretim programlarında aynı anda aynı düzeyde örgün iki yükseköğretim 

programına kayıt yaptırılamayacağı ve eğitime devam edilemeyeceği 

bildirilmektedir. Bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı iken 2020 YKS sonucu 

üniversitemize yerleşen durumları bu açıklamaya uyan adaylar kayıtlı oldukları 

yükseköğretim kurumundan ilişiklerini kesmedikleri takdirde kayıt 

yaptıramazlar. Söz konusu kararlar öğrencilerin YKS tercih ve yerleştirmelerinde 

herhangi bir programa yerleştirilmesine engel değildir.  

 

YABANCI DİL DERSİ MUAFİYET SINAVI HAKKINDA  
 

Eğitim dili Türkçe olan programlarımızı kazanan öğrenciler “Zorunlu Yabancı Dil” 

(İngilizce, Almanca, Fransızca) muafiyet sınavına lise Diploma Programındaki eğitim dilinden 

sınava alınacaklardır. Muafiyet sınavından 50 ve üzeri alan öğrenciler ilgili derslerden dönem 

içinde muaf tutulacaktır.  

Zorunlu Yabancı Dil Muafiyet Sınavı şekli, yer gün ve saati Yabancı Diller Yüksekokulu 

https://ydil.marmara.edu.tr/ web adresinden duyurulacaktır.   

YABANCI DİL YETERLİLİK SINAVI HAKKINDA 

(YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFLARI İÇİN) 

Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı olan programlarımıza yerleşenlerden e-kayıt ya da 

bireysel olarak kesin kayıt işlemi tamamlamış olanlar yabancı dil yeterlik sınavına 

alınacaklardır. Yabancı dil yeterlik sınavları Almanca, Arapça, Fransızca ve İngilizce dillerinde 

yapılacak olup sınav tarihleri, sınavın şekli gibi bilgiler web sayfalarımızda ilan edilecektir. 

Yeterlik sınav başarı durumu 60 ve üzeri puan alanlar hazırlık eğitiminden muaf kabul 

edilecek ve yerleştikleri programda 1. Sınıftan eğitime başlayacaklardır. 

 Tamamen (%100) ya da kısmen (%30) yabancı dilde öğrenim yapan diploma 

programlarını kazanan öğrenciler “yeterlilik” sınavından 59 ve aşağı puan alanlar hazırlık 

sınıflarına yerleştirileceklerdir. Sınava girmeyen öğrencilerin yabancı dil bilgisi olmadığı kabul 

edilecek ve en düşük seviyeden hazırlık sınıflarına yerleştirme işlemleri yapılacaktır. 

https://ydil.marmara.edu.tr/
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 Arapça yeterlilik sınav giriş bilgileri için http://ilahiyat.marmara.edu.tr/ adresinden,  

 Almanca, Fransızca ve İngilizce yeterlilik sınavları giriş bilgileri için 

http://ydil.marmara.edu.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz.  

Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlik Yönergesi ve Eşdeğerlik Tablosu için 

TIKLAYINIZ.  

ZORUNLU YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI OLAN PROGRAMLAR 

Fakülte / Yüksekokul Bölüm / Program 

Atatürk Eğitim Fakültesi Almanca Öğretmenliği 

Atatürk Eğitim Fakültesi Fransızca Öğretmenliği 

Atatürk Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 

Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hekimliği Fakültesi 

Fen-Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı 

Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik 

Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya 

Fen-Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık  

Fen-Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim ve Tercümanlık  

Fen-Edebiyat Fakültesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık  

Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji (İngilizce) 

İktisat Fakültesi İktisat (İngilizce) 

İşletme Fakültesi İşletme (Almanca) 

İşletme Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Almanca) 

İşletme Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) 

İşletme Fakültesi İşletme (İngilizce) 

İşletme Fakültesi İşletme Yönetimi (UNCW) 

Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi  

Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Fransızca) 

Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) 

Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler 

İlahiyat Fakültesi İlahiyat 

İlahiyat Fakültesi İlahiyat (İÖ) 

İlahiyat Fakültesi İlahiyat (İngilizce) 

İlahiyat Fakültesi İlahiyat (Arapça) 

İletişim Fakültesi Gazetecilik 

İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım 

İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema 

Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) 

Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği (İngilizce) 

Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği (İngilizce) 

Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği (İngilizce) 

Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) 

http://ilahiyat.marmara.edu.tr/
http://ydil.marmara.edu.tr/
https://ydil.marmara.edu.tr/akademik/uluslararasi-esdeger-yeterlilik-sinavlari/
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Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği 

Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) 

Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik (İngilizce) 

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Turizm Rehberliği 

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Turizm ve Otel İşletmeciliği 

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Turizm ve Seyahat Hizmetleri 

Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi (İngilizce) 

 

İSTEĞE BAĞLI HAZIRLIK SINIFI BULUNAN PROGRAMLAR 
 

Fakülte / Yüksekokul Bölüm / Program 

Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu Aktüerya Bilimleri 

Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu Bankacılık 

Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu Sermaye Piyasası 

Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu Sigortacılık 

Fen-Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi 

Güzel Sanatlar Fakültesi Film Tasarımı ve Yönetimi 

Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik 

Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik 

Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 

Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik 

Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi 
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İSTEĞE BAĞLI OLARAK  

YABANCI DİL HAZIRLIK EĞİTİMİ GÖRMEK İSTEYENLER  

Bölümlerini kazanmış olup E-devlet ya da EBYS üzerinden kayıt olurken isteğe bağlı 

hazırlık sınıfı okumak istediğini belirtmiş olan öğrencilerin hazırlık sınıfına kabulü, Marmara 

Üniversitesi Yabancı Dil ve Türkçe Hazırlık Sınıfları Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi’nin 6. 

Maddesi uyarınca kontenjan dahilinde olacaktır.  

Hazırlık okuyacak öğrenciler belirlenirken her bölümden öğrenci olmasına önem 

verilecek ve sıralama, öğrencinin YKS sınav sonucuna göre yapılacaktır. 

KATKI PAYI/ÖĞRENİM ÜCRETİ 
 

Örgün öğretim programlarına yerleştirilen öğrenciler YKS kılavuzunda belirtilen normal 

süreler içerisinde katkı payı ödemesi yapmazlar. Bu öğrencilerin ödeyecekleri katkı payı 

miktarları Devlet tarafından karşılanır.  

Fakat örgün öğretim programlarına yerleştirilen ve halen başka bir yükseköğretim 

kurumunda örgün öğretim programlarında öğrenim gören ve Üniversitemize yerleştirilen 

adaylar ikinci üniversite kapsamında aşağıdaki Tablo 1’ de belirtilen katkı payı ücretlerini kesin 

kayıt öncesinde ödemekle yükümlüdürler.  

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Uzaktan Öğretim programlarına yerleştirilen 

adaylar öğrenim ücretine ek olarak bir defaya mahsus olmak üzere ilgili program için 

belirlenen materyal ücretini ödemekle yükümlüdürler.  

e-Kayıt uygulaması üzerinden kayıt yaptıran ve katkı payı/öğrenim ücreti ödemesi 

gereken adaylar ders kayıt dönemi öncesinde ilgili ücreti yatırabilirler. Ders Kayıt dönemi 

öncesinde yatırmamış olanlar pasif olarak görülür ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar. 

Gazi/Şehit eş ve çocukları katkı payı/öğrenim ücreti ödemezler. Bu durumda olan 

öğrencilerin muafiyetten yararlanabilmeleri için ilgili belgeyi fakültelerinin öğrenci işlerine 

elden teslim etmeleri gerekmektedir. 
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İkinci öğretim programlarına yerleştirilen engelli öğrencilere engelleri oranında indirim 

yapılır. Bu durumda olan öğrencilerin indirimden yararlanabilmeleri için engelli olduğuna dair 

raporlarını fakültelerinin öğrenci işlerine teslim etmeleri gerekmektedir.  

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, Dialog, Mobil 

Bankacılık) yatırabilirler. Öğrencilerin ders seçimi yapabilmesi için bu ücreti 

yatırması gerekmektedir. 

Kayıt işlemlerini yaptıktan sonra kendi isteği ile kayıt sildiren adayların yatırmış 

oldukları katkı payı/öğrenim ücretleri Cumhurbaşkanı Kararı gereğince iade 

edilmemektedir.  

Katkı payı ve öğrenim ücreti ödemeleri ile ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

 

TABLO 1 KATKI PAYI/ÖĞRENİM ÜCRETİ TABLOSU 
 

 

Fakülte/Yüksekokul Adı 

 

Program Türü 

 

2020-2021 KATKI PAYI 

TUTARLARI YILLIK 

2020-2021 KATKI 

PAYI TUTARLARI 

DÖNEMLİK 

Atatürk Eğitim Fakültesi 1. Eğitim 309,00 ₺ 154,50 ₺ 

2. Eğitim 1.116,00 ₺ 558,00 ₺ 

Diş Hekimliği Fakültesi 1. Eğitim 537,00 ₺ 268,50 ₺ 

Eczacılık Fakültesi 1. Eğitim 537,00 ₺ 268,50 ₺ 

 

 

Fen-Edebiyat Fakültesi 

1. Eğitim 309,00 ₺ 154,50 ₺ 

1. Eğitim Yabancı Dille Eğitim Yapan Bölümler  

309,00 ₺ 

 

154,50 ₺ 

2. Eğitim- Fen Programı 1.392,00 ₺ 696,00 ₺ 

2. Eğitim- Edebiyat ve Sosyal Programı 1.045,00 ₺ 522,50 ₺ 

Güzel Sanatlar Fakültesi 1. Eğitim 343,00 ₺ 171,50 ₺ 

 

Hukuk Fakültesi 

1. Eğitim 340,00 ₺ 170,00 ₺ 

2. Eğitim 1.255,00 ₺ 627,50 ₺ 

 1. Eğitim 340,00 ₺ 170,00 ₺ 

https://harc.marmara.edu.tr/
http://bys.marmara.edu.tr/v2/ogrencinosorgulama
http://dosya.marmara.edu.tr/oidb/har%C3%A7%20duyurular/Ogrenim_Harci_Uygulamalar_.pdf
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İktisat Fakültesi 2. Eğitim 1.255,00 ₺ 627,50 ₺ 

 

İlahiyat Fakültesi 

1. Eğitim 309,00 ₺ 154,50 ₺ 

2. Eğitim 1.116,00 ₺ 558,00 ₺ 

 

İletişim Fakültesi 

1. Eğitim 309,00 ₺ 154,50 ₺ 

2. Eğitim 1.045,00 ₺ 522,50 ₺ 

 

İşletme Fakültesi 

1. Eğitim 340,00 ₺ 170,00 ₺ 

2. Eğitim 1.255,00 ₺ 627,50 ₺ 

İşletme Yönetimi (UNCW) 5.647,50 ₺ 2.823,75 ₺ 

Mühendislik Fakültesi 1. Eğitim 421,00 ₺ 210,50 ₺ 

Sağlık Bilimleri Fakültesi 1. Eğitim 309,00 ₺ 154,50 ₺ 

Siyasal Bilgiler Fakültesi 1. Eğitim 340,00 ₺ 170,00 ₺ 

 

Spor Bilimleri Fakültesi 

1. Eğitim 309,00 ₺ 154,50 ₺ 

2. Eğitim 1.116,00 ₺ 558,00 ₺ 

Teknoloji Fakültesi 1. Eğitim 421,00 ₺ 210,50 ₺ 

 

Teknik Eğitim Fakültesi 

1. Eğitim 305,00 ₺ 152,50 ₺ 

2. Eğitim 1.247,00 ₺ 623,50 ₺ 

Tıp Fakültesi Yabancı Dille Eğitim Yapan Bölümler 642,00 ₺ 321,00 ₺ 

Takı Teknolojisi ve Tasarımı Y.O. 1. Eğitim  

207,00 ₺ 

 

103,50 ₺ 

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 1. Eğitim  

207,00 ₺ 

 

103,50 ₺ 

Bankacılık ve Sigortacılık Y.O. 1. Eğitim 207,00 ₺ 103,50 ₺ 

2. Eğitim 1.255,00 ₺ 627,50 ₺ 

Adalet M.Y.O. 1. Eğitim 207,00 ₺ 103,50 ₺ 

 

Sosyal Bilimler M.Y.O. 

1. Eğitim 207,00 ₺ 103,50 ₺ 

2. Eğitim 836,00 ₺ 418,00 ₺ 

Uzaktan Öğretim 836,00 ₺ 418,00 ₺ 

 

Sağlık Hizmetleri M.Y.O. 

1. Eğitim 207,00 ₺ 103,50 ₺ 

2. Eğitim 836,00 ₺ 418,00 ₺ 

 

 

 

Teknik Bilimler M.Y.O. 

1. Eğitim 207,00 ₺ 103,50 ₺ 

2. Eğitim 836,00 ₺ 418,00 ₺ 

Uzaktan Öğretim 836,00 ₺ 418,00 ₺ 

Materyal Ücreti ( Uzaktan Eğitim Yapan 

Programlarında Bir Defaya Mahsus Alınacak) 

 

418,00 ₺ 

Lisansüstü Tezli/Doktora 280 140,00 ₺ 

Lisansüstü Yabancı Dille Eğitim Yapan Bölümler 280 140,00 ₺ 
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KAMPÜS KART İŞLEMLERİ 
 

 

            Üniversitemize yeni kayıt olan öğrencilerimizin kampüs kart işlemleri ile ilgili bilgiler 

http://oidb.marmara.edu.tr/ adresinde duyurulacaktır.  

 

İstanbul İndirimli Seyahat Kartlarınızı (İETT) almak için; 

 İstanbulkart Başvuru Merkezleri’ ne (https://www.istanbulkart.istanbul/basvuru-

merkezleri) öğrenci belgesi, kimlik aslı ve güncel fotoğraf ile başvuru yapabilir veya 

https://bireysel.istanbulkart.istanbul/ adresinden giriş sağlayarak online başvuru yapabilirler. 

(Online Başvuru İçin Üniversitemizdeki kayıt işlemlerinin tamamlanmış olması 

gerekmektedir.) 

MARMARA ÜNİVERSİTESİNDE YAŞAM 
 

Marmara Üniversitesi, Türkiye’nin bilimsel birikimine 136 yıllık şerefli mazisi, 3376 

civarında seçkin öğretim elemanı ve yaklaşık 80.000 öğrenci sayısıyla ülkemizin, en büyük 

kenti olan İstanbul’dan katkıda bulunan, Türkiye’nin en büyük ve önde gelen yükseköğretim 

kurumlarından biridir. İktisat, İşletme, Siyasal Bilgiler, Mühendislik, Tıp, Diş Hekimliği ve 

İlahiyat Fakülteleri başta olmak üzere akademik birimlerde Türkçe, İngilizce, Fransızca, 

Almanca ve Arapça’dan oluşan 5 dilde eğitimi bünyesinde toplayan Marmara Üniversitesi, bu 

özelliği ile Türkiye’deki tek, çok dilli üniversitesidir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.  

EĞİTİM-ÖĞRETİME İLİŞKİN BİLGİLER  

  
Akademik Takvime ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.   

http://takvim.marmara.edu.tr/  

Önlisans ve Lisans Öğretim Yönetmeliği’ne ulaşmak için tıklayınız. 

Çift Anadal programları hakkında bilgi almak için tıklayınız. 

 Yandal Eğitim programları hakkında bilgi almak için tıklayınız. 

http://oidb.marmara.edu.tr/
https://www.istanbulkart.istanbul/basvuru-merkezleri
https://www.istanbulkart.istanbul/basvuru-merkezleri
https://bireysel.istanbulkart.istanbul/
https://www.marmara.edu.tr/
http://takvim.marmara.edu.tr/
http://dosya.marmara.edu.tr/www/mevzuat/yeni4/mu_yonetmelik_onlisans_lisans_v21.pdf
https://www.marmara.edu.tr/dosya/www/mevzuat/2020/Agustos2020/MU_onlisans%20ve%20lisans_programlari_arasindaki_cift_anadal_programi_yonergesi_v9.pdf
https://www.marmara.edu.tr/dosya/www/mevzuat/2020/Agustos2020/MU_onlisans%20ve%20lisans_programlari_arasindaki_yandal_anadal_programi_yonergesi_v8.pdf
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DERS MUAFİYET İŞLEMLERİ 

 Üniversitelerin herhangi bir programına bir süre devam eden veya bu programdan 

mezun olduktan sonra üniversiteye giriş sınavına girerek Üniversitemize kayıt yaptıran 

öğrencilerin 18 Eylül 2020 tarihine kadar ders muafiyet talebinde bulunmaları 

gerekmektedir. Belirtilen süreler içerisinde ders muafiyet talebinde bulunmayan 

öğrencilerin daha sonraki talepleri kabul edilmez ve kaydoldukları birimin eğitim-öğretim 

müfredatındaki derslerin tümünden sorumlu olurlar.  

 İsteyen adaylar ders muafiyetlerine ilişkin aşağıda belirtilen belgeleri eksiksiz olarak 

ilgili programın bulunduğu Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokuluna posta yolu ile 18 

Eylül 2020 tarihine kadar ulaştırabilirler. Taahhütlü posta ile yapılan başvurularda eksik 

belge, onaysız belge veya postadaki gecikmelerden dolayı kurumumuz sorumlu değildir.   

Ders muafiyet talebinde bulunulması için gerekli belgeler; 

- Başvuru Dilekçesi, Dilekçe örneği için TIKLAYINIZ. 

 - Transkript (Kaydı silinen ya da mezun olunan yükseköğretim kurumunca onaylı), 

-Ders İçerikleri (kaydı silinen ya da mezun olunan yükseköğretim kurumunca onaylı). 

DERS KAYIT İŞLEMLERİ 
 

Öğrenci Bilgi Yönetim Sistemi (ÖBYS) üzerinden elektronik olarak yapılacaktır. Ders 

kayıt işlemi öncesinde Öğrenci Bilgi Yönetim Sisteminde (ÖBYS) kullanıcı oluşturulması 

gerekmektedir. Ders kayıt akış şeması ders kayıt dönemlerinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 

web sayfasında duyurulacaktır.  

İkinci Öğretim ve Uzaktan Öğretim programları ile ikinci üniversite kapsamında kayıt 

yaptıran öğrencilerin ders kayıt işlemi yapabilmeleri için kendi programları için belirlenen katkı 

payı/öğrenim/materyal ücretini ödemiş olmaları gerekmektedir.  

Ücret ödemesi yapması gereken programa kayıt yaptıracak adaylar, katkı 

payı/öğrenim ücretlerini; 

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

https://oidb.marmara.edu.tr/dosya/oidb/2020-21%20Kay%C4%B1t/Ders_Muafiyet_Dilek%C3%A7esi-2020.pdf?_t=1598439375
http://oidb.marmara.edu.tr/
https://harc.marmara.edu.tr/
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 Halk Bankası ATM’ lerinden öğrenci numaraları ile  

 Halk Bankası Elektronik Tahsilat işlemlerinden (İnternet Şube, Dialog, Mobil 

Bankacılık) yatırabilirler. Öğrencilerin ders seçimi yapabilmesi için bu ücreti 

yatırması gerekmektedir. 

Öğrenci numaranızı öğrenmek için tıklayınız. 

ÖĞRENCİ NUMARASI ÖĞRENME 

Öğrenci numaranızı öğrenmek için tıklayınız. Girilen sayfada TC Kimlik No, Baba Adı ve 

Doğum tarihi bilgilerinizi girerek öğrenci numaranızı öğrenebilirsiniz. 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, Dialog, Mobil 

Bankacılık) yatırabilirler. Öğrencilerin ders seçimi yapabilmesi için bu ücreti 

yatırması gerekmektedir. 

 

http://bys.marmara.edu.tr/v2/ogrencinosorgulama
http://bys.marmara.edu.tr/v2/OgrenciNoSorgulama
http://bys.marmara.edu.tr/v2/OgrenciNoSorgulama
https://harc.marmara.edu.tr/
http://bys.marmara.edu.tr/v2/ogrencinosorgulama
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BYS KULLANICI OLUŞTURMA 
 

                                                  Videolu anlatım için : https://youtu.be/POO86lg-tuM 

 Kullanıcı oluşturmak için https://bys.marmara.edu.tr adresine girilir. 

 

 
 

 İlk şifremi oluştur linki tıklanır. Kullanıcı türü olarak öğrenci seçilerek TC Kimlik No, Baba 

Adı ve Doğum Tarihi bilgileri girilerek “İlk Şifremi Oluştur”  butonuna basılır.  

https://bys.marmara.edu.tr/
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 Sistem size kullanıcı adı ve geçici bir şifre verecektir. Kullanıcı adınız öğrenci 

numaranızın başına küçük “o” harfi eklenmiş halidir.  
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 Sistem tarafından verilen kullanıcı adı ve şifre ile Öğrenci Bilgi Yönetim Sistemine Giriş 

yapılır. 

 

 E-Posta Doğrulama ekranında aktif olarak kullandığınız e-posta adresi ile cep telefonu 

numaranızı girerek Gönder butonuna basınız. Burada girmiş olduğunuz e-posta 

adresine gönderilen linki tıklayarak kullanıcı adı ve şifreniz ile Giriş yapınız. 
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 Geçerli şifre alanına, sitemin verdiği “şifre” girilir. Yeni şifre alanında şifreyi harf, rakam 

ve özel işaret barındırmak şartıyla en az 8 karakterden oluşan bir şifre belirleyiniz. 

 

 

 

 

Şifrenizi oluşturduktan sonra Kayıt Yenileme (Ders Seçme) İşlemlerini seçerek ders 

kaydınızı yapabilirsiniz. İkinci üniversite kapsamında kayıt yaptıran adaylar ile ikinci öğretim 

ve uzaktan öğretim programlarına yerleştirilen adayların ders seçimi yapabilmesi için 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, Dialog, Mobil 

Bankacılık) ilgili banka şubelerine önceden yatırmaları gerekmektedir. 

 

https://harc.marmara.edu.tr/
http://bys.marmara.edu.tr/v2/ogrencinosorgulama


 
31 

ÖĞRENCİ E-POSTA OLUŞTURMA 
 

Kesin kayıt işlemlerini tamamlayan öğrencilerimiz https://hesap.marmara.edu.tr/ 

adresi üzerinden giriş yaparak marun uzantılı e-posta hesabı oluşturabilirler. Hesap oluşturan 

öğrencilerimiz http://kablosuz.marmara.edu.tr/ adresinden giriş yaparak Üniversitemiz 

yerleşkelerinde ücretsiz wifi hizmetinden yararlanabilirler.  

 

 

AKADEMİK TAKVİM 
 

 Üniversitemize bireysel yeni kayıt yaptıracak adaylar için hazırlanan özet takvim 

aşağıdaki gibidir. Akademik takvimin tamamını görmek istiyorsanız 

http://takvim.marmara.edu.tr/ adresinden giriş yapabilirsiniz. 

AKADEMİK DANIŞMANLIK 
 

Yeni öğrenciler Üniversitemiz olanaklarının tanıtılması amacıyla bir oryantasyon 

eğitimine tabii tutulurlar. Üniversitemiz eğitime yeni başlayan tüm öğrencilere, eğitimleri ile 

ilgili her konuda yardımcı olmak amacı ile bir öğretim elemanını danışman olarak atar. 

Danışmanlar, öğrencilerin üniversiteye kayıt olduğu ilk günden, öğrencilik süresinin bitimine 

kadar, başta eğitim olmak üzere öğrencilere, gereksinim duydukları her konuda danışmanlık 

hizmeti sunmakta; özellikle ders seçme ve kayıt yenileme süreçlerinde yardımcı olmaktadırlar. 

Danışman bilgileri Öğrenci Bilgi Yönetim Sisteminden (ÖBYS) görülebilmektedir.  

ULUSLARARASI PROGRAMLAR 
 

Marmara Üniversitesi hem kurumsal hem bireysel düzeyde geniş çaplı bir uluslararası 

ortaklıklar ağı tesis etmiştir. 270 kurumla yapılmış aktif işbirliği ve değişim anlaşmaları 

üniversitemizin uluslararası konumuna sağlam bir temel teşkil eder.  

https://hesap.marmara.edu.tr/
http://kablosuz.marmara.edu.tr/
http://takvim.marmara.edu.tr/
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Erasmus değişim programı bu konuma erişmekteki en önemli araçlardan biri olarak 

görülebilir. Marmara Üniversitesi 15 Türk pilot üniversiteden biri olarak 2003-2004 yılında 

Erasmus programına dahil olmuştur. Bugün, üniversitemiz 350 civarında ikili anlaşmaya imza 

atmıştır. Bunlardan en çok hareketliliğe sahip olanı, yılda 340 giden öğrenci ve 320 gelen 

öğrenci sayısı ile Erasmus programıdır.   

Marmara Üniversitesi, Uluslararası Ofis birimi aracılığıyla, Avrupa Komisyonunun Hayat 

Boyu Öğrenme Programını aktif bir şekilde yürütmektedir. Uluslararası İlişkiler ve Akademik 

İşbirliği Ofisinin faaliyetleri hakkında ayrıntılı bilgiye  https://uluslararasi.marmara.edu.tr/  

linkinden ulaşabilirsiniz. 

ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ 
 

Üniversitemizde bulunan tüm engelli öğrencilerimize engelsiz bir yaşam sağlamaya 

yardımcı olmak ve bunun için gerekli tüm tedbirleri almak üzere kurulmuştur.  Marmara 

Üniversitesi bireylerin eğitim hakkına engel oluşturabilecek tüm engelleri ortadan 

kaldırabilecek en doğal hakkı olan eğitim hakkını bireylerin hizmetine sunabilen bir üniversite 

olmayı hedeflemektedir. Bu hedef doğrultusunda üniversite bünyesinde yer alan tüm 

akademik personel, idari personel ve öğrencileri ile birlikte çalışmanın ve üretmenin önemine 

inanmaktadır. Birimin faaliyetleri hakkında ayrıntılı bilgiye https://eob.marmara.edu.tr/ 

linkinden ulaşabilirsiniz.  

 

SIFIR ATIK PROJESİ 

 

Marmara Üniversitesi, İstanbul Valiliği ile imzaladığı protokol ile İstanbul Çevre 

ve Şehircilik Müdürlüğünün yürüttüğü “Sıfır Atık Projesi ”ne dahil olmuştur. 

 

Sıfır atık projesi; kaynakların daha verimli kullanılmasını, oluşan atık miktarının azaltılmasını, 

etkin toplama sisteminin kurulmasını, atıkların geri dönüştürülmesini hedeflemektedir. Bu 

doğrultuda projenin nihai hedefi ise sıfır atığa ulaşmaktır. Bu hedef kapsamında; oluşan 

https://uluslararasi.marmara.edu.tr/
https://eob.marmara.edu.tr/
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atıkların sınıflara ayrılarak geri dönüşümlerinin sağlanması, verimliliğin artması, çevresel 

risklerin azalması, ‘duyarlı tüketici’ duygusuna sahip olunması ve israfın önüne geçilmesi 

amaçlanmaktadır. 

Detaylı bilgiyi  http://imidb.marmara.edu.tr/marmara-universitesi-sifir-atik-uygulamalari-ve-

sosyal-calisma-programi/ linkinden alabilirsiniz. 

 

 

 

İLETİŞİM VE ULAŞIM BİLGİLERİ 
 

Marmara Üniversitesi : http://www.marmara.edu.tr 

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı : http://oidb.marmara.edu.tr 

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı : http://sks.marmara.edu.tr 

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 

https://kutuphane.marmara.edu.tr/veritabanlari/veritabanlarina-uzaktan-erisim/ 

Fakültelerin İnternet Sayfaları : http://www.marmara.edu.tr/akademik/fakulteler 

Yüksekokulların İnternet Sayfaları : http://www.marmara.edu.tr/akademik/yuksekokullar 

Meslek Yüksekokullarının İnternet Sayfaları : 

http://www.marmara.edu.tr/akademik/meslek-yuksekokullari 

 

YERLEŞKE PLANLARI: 

ACIBADEM YERLEŞKESİ için Tıklayınız. 

ANADOLU HİSARI YERLEŞKESİ için Tıklayınız. 

BAĞLARBAŞI YERLEŞKESİ için Tıklayınız. 

http://imidb.marmara.edu.tr/marmara-universitesi-sifir-atik-uygulamalari-ve-sosyal-calisma-programi/
http://imidb.marmara.edu.tr/marmara-universitesi-sifir-atik-uygulamalari-ve-sosyal-calisma-programi/
http://www.marmara.edu.tr/
http://oidb.marmara.edu.tr/
http://sks.marmara.edu.tr/
http://www.marmara.edu.tr/akademik/fakulteler
http://www.marmara.edu.tr/akademik/yuksekokullar
http://www.marmara.edu.tr/akademik/meslek-yuksekokullari
http://dosya.marmara.edu.tr/oidb/2019-YKS/ACIBADEM_YERLE_KES_-Model.pdf
http://dosya.marmara.edu.tr/oidb/2019-YKS/ANADOLU_H_SARI-Model.pdf
http://dosya.marmara.edu.tr/oidb/2019-YKS/BA_LARBA_I_YERLE_KES_-Model.pdf
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GÖZTEPE YERLEŞKESİ için Tıklayınız. 

KARTAL YERLEŞKESİ için Tıklayınız. 

RECEP TAYYİP ERDOĞAN KÜLLİYESİ için Tıklayınız. 

Çağrı Merkezi    216 777 00 00 

  

Tüm soru ve sorunlarınız için http://destek.marmara.edu.tr/  

Twitter : @muogrenciisleri  

İnstagram : https://www.instagram.com/marmara_univ/ 

ÖNEMLİ SAYFALAR 
 

KYK http://kyk.gsb.gov.tr/  

YÖK http://yok.gov.tr/ 

ÖSYM http://www.osym.gov.tr/ana-sayfa/1-0/20150706.html 

 

Bu kılavuz Marmara Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından 

hazırlanmıştır.  

Tüm soru ve sorunlarınız için https://destek.marmara.edu.tr/ adresinden marun 

uzantılı mail adresinizle giriş yapabilirsiniz. Dilerseniz sorun yaşadığınız ekranın sağ üst 

tarafında yer alan destek uygulamasından bize ulaşabilirsiniz.   

http://dosya.marmara.edu.tr/oidb/2019-YKS/G_ZTEPE_YERLE_KES_-Model.pdf
http://dosya.marmara.edu.tr/oidb/2019-YKS/KARTAL_YERLE_KES_-Model.pdf
http://dosya.marmara.edu.tr/oidb/2019-YKS/RECEP_TAYY_P_ERDO_AN_K_LL_YES_-Model.pdf
http://destek.marmara.edu.tr/
https://www.instagram.com/marmara_univ/
http://kyk.gsb.gov.tr/
http://yok.gov.tr/
http://www.osym.gov.tr/ana-sayfa/1-0/20150706.html
https://destek.marmara.edu.tr/


 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

  

 

 

  

 

      
Köklü geçmiş, güçlü gelecek… 

 2020  

http://oidb.marmara.edu.tr  

 

http://oidb.marmara.edu.tr/

