
ÖNEMLİ HUSUSLAR 

 

Bu kılavuz başvuru yapacak adaylara başvuru sistemi ve lisansüstü başvurular hakkında 

ön bilgilendirme yapmak amacıyla hazırlanmıştır. Kılavuzda belirtilmeyen hususlar 

hakkında Marmara Üniversitesi Lisansüstü Yönetmeliği hükümleri geçerlidir. Hüküm 

bulunmayan durumlarda Yükseköğretim Kurulu 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 

Lisansüstü Yönetmeliği çerçevesinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı karar mercidir.  

Lisansüstü programlarımıza başvuracak, Türkiye içindeki Yükseköğretim 

kurumlarından mezun olan/olacak adayların bazı bilgileri (Üniversitesi, genel ağırlıklı 

not ortalaması vb.) YÖKSİS (Yükseköğretim Bilgi Sistemi) üzerinden alınacaktır. Bu 

nedenle Türkiye içindeki Yükseköğretim 

kurumlarından mezun olan/olacak adaylardan YÖKSİS kaydı olmayanların mezun ya da 

mezun aşamasında oldukları Üniversitelerinden, gerekli olan YÖKSİS kayıt ve 

güncelleme işlemlerini yaptırmaları gerekmektedir.  

Bilgileri YÖKSİS  üzerinden alınamayan adaylar başvurularını tamamlayamazlar. 

Yüzlük not sistemi uygulamayan yükseköğretim kurumlarından mezun olan 

öğrencilerin notlarının yüzlük sistemdeki karşılıkları YÖK’ün bu konuda ilan ettiği 

tablo dikkate alınarak hesaplanır.  YÖK dönüşüm tablosu için tıklayınız. 

Yurt dışındaki bir Üniversiteden mezun olan/olacak adayların not döküm belgelerinde 

(transkript) 4'lük veya 100'lük sistemde hesaplanmış not ortalaması bulunması 

zorunludur. Bu hesaplama Üniversitemiz tarafından yapılmaz. 

Yurt dışındaki bir Üniversiteden mezun olan/olacak adaylar, bilgilerini sistem üzerinden 

kendileri gireceklerdir. Üniversite adı olmayanlar “Diğer (Yurtdışı)” seçeneğini 

seçebilirler. 

           YÖKSİS Kayıt bilgileri aşağıdaki adresten sorgulanabilir.  

           https://www.turkiye.gov.tr/yuksekogretim-kurulu-baskanligi  

https://oyp.yok.gov.tr/Documents/Anasayfa/4lukSistem.pdf
https://www.turkiye.gov.tr/yuksekogretim-kurulu-baskanligi


Lisansüstü yatay geçiş başvuru koşulları ilgili enstitülerin web sayfasında ilan edilir. 

Başvurular ilgili enstitüye şahsen yapılır.  

ALES sınavı, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren beş yıl süreyle geçerlidir. 

K.K.T.C. uyruklu adaylar T.C. uyruklu adaylar için belirlenen kontenjanlara başvuru 

yapabileceklerdir. Ayrıca ilgili programdaki geçerli ALES şartını sağlamak zorundadırlar. 

Mavi Kart sahibi veya çift uyruklu adaylar yalnızca bir uyruktan başvuru yapabilir.  

Türkiye vatandaşlığı kontenjanından başvuru yapan adaylar T.C. vatandaşı olarak 

değerlendirilir. 

Türkiye dışındaki (K.K.T.C. uyruklular hariç) herhangi bir uyruk bilgisiyle sisteme giriş 

yapan adaylar yabancı uyruklu olarak değerlendirilir. Başvurular tamamlandıktan 

sonra uyruk bilgisi değiştirilemez. 

Daha önce başvuru sistemine kayıtlı olup uyruk bilgisini değiştirmek isteyen adaylar 

başvuru süresi içerisinde https://destek.marmara.edu.tr/  adresinden taleplerini 

oluşturmalıdır.  

Yabancı uyruklu statüsünde başvuran adaylar yabancı uyruklu öğrenim ücretlerine 

tabidir. 

Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlik Yönergesi ve Eşdeğerlik Tablosu için TIKLAYINIZ. 

YDS, e-YDS, YÖKDİL gibi yabancı dil sınavları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren beş yıl 

geçerlidir. 

 YÖKDİL’in geçerliliğine ilişkin düzenlemeler YDS ile aynı olacaktır. Adaylar her iki sınava 

da girebilecekler ve her iki sınavında lisansüstü eğitim, doçentlik sınavı ve akademik 

yükseltme süreçleri ile sınırlı olmak üzere eşit geçerliliği olacaktır. ( Detay 

için tıklayınız.)  

https://destek.marmara.edu.tr/
http://www.osym.gov.tr/TR,13393/yabanci-dil-sinavlari-esdegerlik-yonergesi-02102017.html
http://yokdil.yok.gov.tr/
http://yokdil.yok.gov.tr/yokdil_sinavi_bilgi_notu_20170202.pdf


Türkçe Tezli Yüksek Lisans programları için başvuran adayların uluslararası geçerliliği 

olan sınavlardan en az 40 puan almış olması, yabancı dilde eğitim yapan programlar 

için ise ilgili programın yabancı dil şartını yerine getirmesi gerekmektedir.  

Üniversitemiz Tezli Yüksek Lisans ve Doktora programlarına başvuru yapan yabancı 

uyruklu adaylardan ana dilleri dışında ikinci dil şartını sağlamak üzere Marmara-

TÖMER, Yunus Emre Enstitü ve Türkiye’deki diğer üniversitelerin Türkçe yeterlilik 

belgeleri de yabancı dil belgesi olarak kabul edilecektir.  

Adaylar en fazla bir Tezli Yüksek Lisans/Doktora/Sanatta Yeterlik ve iki Tezsiz Yüksek 

Lisans programına başvuru yapılabilir.  

Onaylanmış tercihler silinemez ya da değiştirilemez. 

Tezsiz Yüksek Lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt 

yaptırılamaz ve devam edilemez. 

Tüm detaylar için birim internet sayfalarındaki ilanları ve ilgili mevzuatları incelemeniz 

gerekmektedir. 

YURTDIŞI YÜKSEKÖĞRETİM DİPLOMALARI OKUL TANIMA BELGESİ  “Lisansüstü Tezli 

Programlar Kesin Kayıt” tarihlerinde aday tarafından ilgili enstitüye teslim edilecektir. 

Detaylar Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı web sayfasında verilmiştir. Ayrıntılı bilgi için 

tıklayınız. 

Türkçe eğitim yapılan lisansüstü programlara yabancı uyrukluların başvurması halinde, 

bunların yurt içindeki veya yurt dışındaki herhangi bir yükseköğretim kurumunda 

eğitim dili Türkçe olan bir lisans veya lisansüstü programdan mezun olması ya da 

TÖMER, Marmara-TÖMER, Yunus Emre Enstitüsü veya Türkiye'deki yükseköğretim 

kurumlarından biri tarafından yapılan Türkçe sınavından B2 (TÖMER) veya eşdeğer 

puan aldığını gösteren resmî belgeye sahip olması gerekir. Bu belgelerden birine sahip 

olmayan adaylar Türkçe öğrenme şartlı ön kabul kapsamında taahhütname ile kayıt 

yaptırabilir. 

http://www.yok.gov.tr/web/denklikbirimi/okul-tanima
http://www.yok.gov.tr/web/denklikbirimi
http://www.yok.gov.tr/web/denklikbirimi


Tercih işlemleri için başvuru yapmak istediğiniz programa ait enstitünün sayfasında yer 

alan başvuru şartlarını dikkatlice inceleyiniz. 

Başvuru sisteminden tercihlerinizin ve bütün aşamaların tamamlandığından emin 

olmadan çıkmayınız.    

Başvuru yapacak adayların kullandıkları cep telefonu ve e-posta bilgileri önem arz 

etmektedir. Bilgilendirmeleri doğru ve düzenli alabilmek için lütfen güncel e-posta ve 

cep telefonu bilgilerinizi giriniz. Cep telefonu bilgilendirmeleri ücretsiz olarak 

yapılacaktır.  

Türkçe eğitim yapılan programlar dahil YÖK/ÖSYM’ce kabul edilen merkezî yabancı dil 

sınavlarının birinden veya eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarının 

birinden Senatoca onaylanan puanı almış olma şartı bulunmaktadır. 

Görüş, öneri ve taleplerinizi başvuru işlemlerini yapacağınız 

http://basvuru.marmara.edu.tr/ adresinde yer alan “Destek” uygulamasından 

yapabilirsiniz. Taleplerinizi yeni destek talepleri açmadan aynı talep üzerinden 

yaparsanız işlemleriniz daha hızlı sonuçlanacaktır. Lütfen talep bildiriminde bulunurken 

TC Kimlik No bilgilerinizi ve talebinizi açıkça belirtiniz.  

Başvuru adımları ve kayıt aşamaları hakkında aşağıda ayrıntılı şekilde açıklama 

yapılmıştır.  

 

http://basvuru.marmara.edu.tr/
http://basvuru.marmara.edu.tr/

