
DGS EK Kayıt Tarihleri: 19-20 Ekim 2022 (e-Devlet Üzerinden Elektronik Kayıt) 

 

2022 DGS EK (Dikey Geçiş Sınavı) yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Üniversitemize kayıt hakkı 

kazanan adayların kayıt işlemleri Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-Devlet üzerinden sunduğu 

"Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak    19- 20 Ekim 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. 

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. 

Üniversite E-Kayıt uygulamasından kayıt işlemini tamamlayamayan adaylar 19-24 Ekim 2022 tarihleri 

arasında yerleştikleri birime bizzat başvuruda bulunarak kayıt belgeleri ile birlikte bireysel kayıt 

olabileceklerdir. 

Kayıt işlemleriniz öncesi kayıt kılavuzunu incelemeniz faydalı olacaktır. 

Yerleşke Bilgileri İçin Tıklayınız. 

BİREYSEL KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER 

• DGS EK Yerleştirme Sonucunun Belgesi, 

• Ön lisans Diploması Aslı veya Ön lisans Geçici Mezuniyet Belgesinin Aslı, 

• 3 adet Fotoğraf (4.5x6 cm boyutunda olup, son altı ay içinde adayı kolaylıkla tanıtabilecek 

şekilde çekilmiş), 

• Askerlik Durum Belgesi (Askerlik yaşı gelmiş öğrenciler askerlik durum belgesi getirecektir. 

Askerlik durum belgesi, e-devlet şifresiyle giriş yapılarak alınabilir.) 

e-Devlet üzerinden e-Kayıt yapan öğrenciler kayıt için herhangi bir belge teslimi yapmayacaklardır. 

ÖDEME İŞLEMLERİ 

İkinci öğretim programlarına veya İkinci Üniversite kapsamında katkı payı ödeyecek adayların 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. 

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
https://static.turkiye.gov.tr/themes/ankara/assets/manuals/YOK-Kayit.pdf
https://www.marmara.edu.tr/universite/yerleskeler#go1


*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.  

BYS KULLANICI OLUŞTURMA  

Videolu anlatım için TIKLAYINIZ.  

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

ÖĞRENCİ E-POSTA OLUŞTURMA  

Kayıt işlemlerini tamamlayan öğrencilerimiz https://hesap.marmara.edu.tr adresi üzerinden giriş 

yaparak marun uzantılı e-posta hesabı oluşturabilirler.  

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 14 Kasım 2022 

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/Meslek Yüksekokuluna posta yolu ile 14 Kasım 2022 tarihine kadar ulaştırabilirler.  

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). 

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) 

http://bys.marmara.edu.tr/v2/OgrenciNoSorgulama
https://www.youtube.com/watch?v=POO86lg-tuM
https://bys.marmara.edu.tr/
https://hesap.marmara.edu.tr/
https://oidb.marmara.edu.tr/dosya/oidb/DGS/2022/DGS%20EK%202022/DERS%20MUAF%C4%B0YET%20D%C4%B0LEK%C3%87ES%C4%B0_2022%20v.02.pdf


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.  

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://ydil.marmara.edu.tr / takip 

etmeleri gerekmektedir. 

KAMPÜS KART İŞLEMLERİ  

Üniversiteye yeni kayıt yaptıran ön lisans, lisans öğrencileri ile üniversiteye gelen öğrenciler için 

başvuru yapılmaksızın kart basımı yapılır. Akademik takvime göre ders kayıtlanma tarihinden itibaren 

10 – 15 gün içinde kart basımı tamamlanır. Kampüs Kart Dağıtımı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel 

Müdürlüğünde bulunan ikamet adreslerinize PTT posta yolu ile gönderilecektir. Yerleşim yeri adresi 

güncel olmayan kişilerin Nüfus müdürlüklerine başvurmaları veya E-devlet sistemi üzerinden yerleşim 

yeri adreslerini güncellemeleri gerekmektedir.  

Bu süreçte, 444 1 788 numaralı PTT Çağrı Merkezinden kart basımının hangi aşamada olduğu veya ne 

zaman teslim alınabileceği ile ilgili bilgi alınabilir.  

Diğer yaşadığınız sorunlar için destek ekibine uluşabilir sorunların çözülmesi için 

https://destek.marmara.edu.tr/ adresinden talep oluşturabilirsiniz. Destek hattı Hafta içi 08:30- 17:00 

Arasında hizmet vermektedir. Mesai dışındaki talepleriniz mesai başladığında sıraya alınacaktır. 

Kampüs kart basılabilmesi için Bilgi Yönetim Sisteminde (BYS) uygun formatta fotoğraf (Vesikalık) 

bulunması ayrıca T.C. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü online sorgulama kayıtlarında T.C. 

kimlik no/yabancı kimlik no/vergi kimlik no bilgisinin (KPS) ve güncel nüfusa dayalı adres kaydının 

(ADNKS) sistemde bulunması gerekir. Bilgilerinde eksiklik / hata bulunan kişilerin kampüs kartlarının 

basımı gerçekleştirilemez. Gerekli güncellemenin yapılabilmesi için kart basımında sorun yaşayan 

kişilerin İlçe Nüfus müdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir. Güncelleme sonrası başvuru sahibinin 

444 17 88 PTT Çağrı Merkezi veya PTT Merkez şubeleri ile bağlantıya geçmesi gereklidir.  

Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız. 

 

https://ydil.marmara.edu.tr/
https://oidb.marmara.edu.tr/ogrenci/kampus-kart


İstanbul İndirimli Seyahat Kartlarınızı 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.) 

 

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  

Meslek Yüksekokullarının İnternet Sayfaları:  

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

 

ÖNEMLİ LİNKLER 

KYK https://kygm.gsb.gov.tr  

YÖK http://yok.gov.tr/  

ÖSYM https://www.osym.gov.tr/genel/anasayfa.aspx  

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

Twitter : @muogrenciisleri 

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

 

 

https://www.istanbulkart.istanbul/basvuru-merkezleri
https://bireysel.istanbulkart.istanbul/
http://www.marmara.edu.tr/
http://oidb.marmara.edu.tr/
http://sks.marmara.edu.tr/
https://kutuphane.marmara.edu.tr/veritabanlari/veritabanlarina-uzaktan-erisim/
http://www.marmara.edu.tr/akademik/fakulteler
http://www.marmara.edu.tr/akademik/meslek-yuksekokullari
https://kygm.gsb.gov.tr/
http://yok.gov.tr/
https://www.osym.gov.tr/genel/anasayfa.aspx
http://destek.marmara.edu.tr/
https://www.instagram.com/marmara_univ/


DGS-2021 Şartlı Kayıt Duyurusu 

2022 yılı Dikey Geçiş Sınavı kayıt tarihleri arasında yükseköğretim kurumlarından mezun olamadığı için 

kazandığı programa kayıt yaptıramayan ancak kayıt tarihinden sonra stajını tamamlama, bütünleme 

sınavı, tek ders sınavı vb. başararak mezuniyet hakkı elde eden ön lisans öğrencilerinin bu durumlarını 

belgelemeleri kaydıyla 2022-2023 Eğitim öğretim yılı bahar yarıyılı başlangıcına kadar, 2022 DGS’de 

kayıt hakkı kazandıkları lisans programlarına kayıt yaptırabilmeleri 03/08/2022 tarihli Yürütme Kurulu 

toplantısında uygun bulunmuştur. 

 


