
2021 - YKS İKİNCİ EK YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE ÜNİVERSİTEMİZE 

YERLEŞEN ADAYLAR; 

*Kayıt hakkı kazanan adayların (e-Kayıt yaptırmayan adaylar), kayıt süresi içerisinde 

Fakülte/Yüksekokul Öğrenci İşlerine başvurmaları zorunludur. 

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. 

 

BİREYSEL KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER 

➢ YKS yerleştirme sonucunun internet çıktısı, 

➢ Mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı 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 

ortaöğretim kurumundan aldığı 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. (Örgün eğitim programlarında Katkı Payı/Öğrenim 

ücreti ödemesi bulunmamaktadır.) 

 



ÖNEMLİ HUSUSLAR  

 

✓ 18 yaşından küçük adayların kayıt için velileri ile beraber gelmeleri 

gerekmektedir.(e-Devlet üzerinden kayıt yapılması halinde belge teslimi 

gerekmemektedir.) 

✓ 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 

olanlardan askerliğini yapmamış olan adaylar, 2021-YKS sonucunda 

herhangi bir yükseköğretim programına yerleşmeleri durumunda bu 

adayların kayıtları yapılacaktır. 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 

Genel Müdürlüğü kurumundan burs alanlar ile; 



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

Müdürlüğü Kurumundan burs almak isteyenler Gençlik ve Spor 

Bakanlığı, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü web sayfasını ziyaret 

etmeleri gerekmektedir. 

✓ Kayıt işlemlerini tamamlayan adaylar öğrenci belgesini e-Devlet üzerinden temin 

edebilirler. 

✓ 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 2021 YKS İkinci Ek 

Yerleştirme 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.  

✓ Üniversitemize kayıt hakkı kazanan ancak ortaöğretim kurumlarında, ön lisans 

programında veya lisans programlarında mezun aşamasında olup staj, 

bütünleme veya tek ders sınavına girecek adayların da belirlenen tarihlerde 

Üniversitemizde geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına 

ilişkin belgelerini, 31 Aralık 2021 tarihine kadar Üniversitemize ibraz etmeleri 

halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını 

belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen 

tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır. 

 

 

 

 

https://kygm.gsb.gov.tr/
https://www.turkiye.gov.tr/yok-ogrenci-belgesi-sorgulama


YABANCI DİL YETERLİK SINAVI HAKKINDA 

(YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFLARI İÇİN) 

 

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

da bireysel olarak kayıt işlemi tamamlamış olanlar yabancı dil yeterlik sınavına 

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

dillerinde yapılacaktır. 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 “yeterlik” 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. 

• Arapça yeterlik sınav giriş bilgileri için http://ilahiyat.marmara.edu.tr/ 

adresinden,  

• Almanca, Fransızca ve İngilizce yeterlik sınavları giriş bilgileri için 

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

• Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlik Yönergesi ve Eşdeğerlik Tablosu için 

tıklayınız.  

 

http://ilahiyat.marmara.edu.tr/
http://ydil.marmara.edu.tr/
https://ydil.marmara.edu.tr/uluslararasi-esdeger-yeterlilik-sinavlari

