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Sevgili Adaylar, 

 

Marmara Üniversitesi köklü geçmişinden gelen deneyimi ile toplumsal değerleri ön 

planda tutarak tüm paydaşları için bilim, kültür, sanat ve sporda değer üreten, yaşam boyu 

öğrenmeye verdiği önemle sürdürülebilirliği hedefleyen, çok dilli eğitimiyle öncü, uluslararası ve 

çağdaş bir üniversitedir. 

2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı Güz yarıyılında Üniversitemizde Lisansüstü eğitim görmek 

üzere yapacağınız başvuru ve kayıt işlemlerinin hatasız ve süratle gerçekleşmesi için ilan edilen 

kılavuzları dikkatle inceleyerek istenilenleri eksiksiz yapmanız gerekmektedir. Başvurular 

kılavuzda belirtilen esaslara göre değerlendirmeye alınacaktır. 

Üniversitemizi lisansüstü eğitim için tercih ettiğinizden dolayı teşekkür eder başarılar 

dileriz. 
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BAŞVURU, SINAV VE KAYIT TAKVİMİ 
 

LİSANSÜSTÜ ALIM SÜRECİ Başlangıç Bitiş 

Başvuru İşlemleri  01.08.2022 12.08.2022 

Onay İşlemleri 01.08.2022 16.08.2022 

Mesleki Bilgi Değerlendirmesi ve Mülakat 22.08.2022 25.08.2022 

Sonuçların İlanı 31.08.2022 31.08.2022 

Kesin Kayıt İşlemleri 01.09.2022 09.09.2022 

Yedeklerin İlanı 12.09.2022 12.09.2022 

Yedeklerden Ön Kayıt Dilekçesi Alınması 13.09.2022 14.09.2022 

Yedek-Kesin Kayıt Hakkı Kazananların İlanı 15.09.2022 15.09.2022 

Ön Kayıt Dilekçesi Alınan Adayların Kesin Kayıtları 19.09.2022 23.09.2022 
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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  

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. 

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

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.  

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
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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. 

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. 

http://www.yok.gov.tr/web/denklikbirimi/okul-tanima
http://www.yok.gov.tr/web/denklikbirimi
http://www.yok.gov.tr/web/denklikbirimi
http://basvuru.marmara.edu.tr/
http://basvuru.marmara.edu.tr/
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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.  
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   BAŞVURU AKIŞ ŞEMASI 
 

Lisansüstü programlara başvuru yapacak adayların  https://basvuru.marmara.edu.tr/ 

adresinden giriş yapması gerekmektedir.  

Açılan sayfada; Başvuru sistemine kayıtlı adaylar T.C. kimlik numarası ve şifresi ile giriş 

yapabilirler.  Daha önce başvuru sisteminde kayıtlı olmayan adayların “Yeni Hesap” butonuna 

tıklayarak hesap oluşturmaları gerekmektedir.  

 

  

https://basvuru.marmara.edu.tr/
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
 

 

“Yeni Hesap” butonuna basarak ilk defa 

kayıt oluşturacak adaylarımız, aşağıdaki 

bilgileri eksiksiz doldurarak devam 

edeceklerdir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Başvurusunu Yabancı Uyruklu statüsünde 

yapacak olan adaylar aşağıdaki gibi T.C. 

Kimlik veya Yabancı Kimlik Numaram 

Yok kutucuğunu işaretleyerek Pasaport 

numaraları ile devam edeceklerdir. 
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Kullanıcı Kayıt Bilgilerini doldururken SMS bilgilendirmesi almak isteyen adaylar ilgili alanı 

işaretlemek zorundadır. Aşağıdaki bilgileri doldurduktan ve “Fotoğraf Yükleme” işleminden 

sonra kayıt işlemlerini tamamlayabilirler.  
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Kullanıcı Kayıt Bilgileri tamamlandıktan sonra belirtmiş olduğunuz mail adresine aktivasyon 

kodu gönderilecektir  

UYARI: E-Posta hesabınızın istenmeyen (spam) klasörünü kontrol etmeyi unutmayın. E-Posta 

adresinize gönderilen aktivasyon kodunu aktifleştirmeden başvuru sistemi kullanıcı kaydınız 

tamamlanmaz. Başvurunuz henüz tamamlanmamıştır. Lütfen devam ediniz. 
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Kayıt işlemini tamamlayan adaylar sonra “Açık Başvurular” butonundan başvurmak istediği 

alanı seçebilirler.   

 

Kullanıcı Kayıt Bilgileri tamamlandıktan ve başvuru sistemine giriş sağlandıktan sonra karşınıza 

gelen ekranda “Açık Başvurular” kısmında Üniversitemizde açık bulunan tüm başvurular 

görüntülenebilir. Lisansüstü Tezli/Tezsiz vb. seçimi yapıldıktan sonra “Yeni Başvuru” butonuna 

tıklayarak başvuru süreci başlatılmış olacaktır.  
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Başvuru Adımları aşağıda ayrıntılı şekilde gösterilmiştir.  

1. Adımda KVK-Kişisel Verilerin Korunumu, Bilgilerin Doğruluğunu onaylayarak 

ilerleyebilirsiniz.  
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2. Adımda karşınıza çıkan “Eğitim Bilgisi” adımında bilgilerinizi “Üniversite Bilgilerimi 

YÖKSİS Üzerinden Yükle” butonuna tıklayarak getirebilirsiniz. Gelen bilgilerin 

doğruluğunu teyit edip “Kaydet ve İlerle” butonundan ilerleyebilirsiniz.  

Yurtdışında eğitim gören adaylarımız tercihlerde kullanmak istediği eğitim bilgisini 

‘YÖKSİS’te kaydı olmayan eğitim bilgilerini gir’ butonunu tıklayıp manuel olarak 

ekleyebilirler. 
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3. Adım olarak “Sınav Bilgisi” sekmesinde ALES veya YÖK tarafından eşdeğerliği kabul eden 

sınav bilgileri eklemelidir. 

• Tıpta uzmanlık, diş hekimliğinde uzmanlık, veteriner hekimliğinde uzmanlık ve eczacılıkta uzmanlık 

mezunları ‘Uzmanlık Mezunuyum’ alanını işaretleyerek uzmanlık belgelerini yüklemelidir. 

 

• Doktora/sanatta yeterlik mezunları ‘Doktora mezuniyetim var’ butonunu tıklayarak Üniversitemiz tarafından 

belirlenen puanı kullanabilirler. 
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4. Adımda “Yabancı Dil Sınavı” sekmesindeki sınav bilgilerinizi ekleyip devam edebilirsiniz. 

 
• Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği Madde 25- (3) kapsamında yabancı dilden muaf olacak adaylar 

aşağıdaki gibi ‘Sınav Dili-İngilizce'-'Sınav-Sağlık Raporu' seçerek sağlık raporlarını yüklemeleri 

gerekmektedir.  
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5. Adımda “Tercih” sekmesinde tercihinizi önce Üst Birim Adı sonra sırası ile Birim Adı, Alt 

Birim, Bölüm/Program seçeneklerinden seçiminizi yaptıktan sonra kullanmak istediğiniz 

GANO bilgisini seçip “Ekle” butonunu seçerek devam edebilirsiniz.      
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6. Adımda “Belge Yükleme” kısmında istenilen ve zorunlu olan tüm belgelerinizi “Yükle” 

kısmından yüklüyoruz. Dosya Boyutunuz büyük ise çeşitli programlar ile küçültebilirsiniz. 

Örneğin https://smallpdf.com/tr/compress-pdf adresinden dosya küçültmek için yardım 

alabilirsiniz. 

• Bu alandaki diğer belgeler enstitü ve program bazında değişiklik göstermektedir. İlgili 

enstitülerin web sayfalarını incelemenizi öneririz. 

 

 

 

 

 

 

https://smallpdf.com/tr/compress-pdf
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7. Adımda tüm işlemlerinizi tamamladıktan sonra “Tercih Özet” kısmı karşınıza çıkacaktır. 

Başvurunuzun durumunu buradan kontrol edebilirsiniz.  

 

 

• Başvuru süreciniz tamamlandıktan sonra ilgili enstitü tarafından başvurunuzun 

değerlendirmesini yapılacaktır. Herhangi bir eksik belge vb. durum yok ise 

değerlendirmeniz yapılır ve başvuru durumunuz “Başvurunuz Alındı” olarak güncellenir. 

Başvurunuz alındıktan sonra eğitim bilgilerinizde ve tercihlerinizde değişiklik yapamazsınız. 

• Başvurunuz alındığında ‘Sınav Giriş Belgesi’ çıktısını alıp mesleki bilgi değerlendirme sınavı 

ve mülakata katılım sağlayabilirsiniz. 

• Kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemlerini yerleştirme sonuç ekranında yer alan 

“Yerleştirme Sonuç Belgesi” ile birlikte belirtilen kayıt tarihlerinde ilgili enstitüde 

yaptırmaları gerekmektedir. 
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GENEL ŞARTLAR 

 

 K.K.T.C. uyruklu adaylar da Türk uyruklu adaylar ile aynı haklara sahiptir. Başvuru şartları 

K.K.T.C. uyruklu adaylar için aynı şekilde geçerlidir. Aşağıda genel başvuru şartları belirtilmiştir. 

Başvuru yapılan Enstitüler aşağıda belirtilenlere ek olarak talepte bulunabilir. Bu nedenle 

başvuru yapılacak program için ilgili Enstitü web sayfasında yer alan ilanların takibinin yapılması 

gerekmektedir.  

1. Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların, lisans diplomasına ve başvurduğu 
programın puan türünde en az 55 ALES puana veya Senato tarafından eşdeğerliği kabul 
edilen diğer sınavların birinden alınmış denk bir puana sahip olmaları gerekir. Ancak;    

a) Konservatuvar programları ile güzel sanatlar fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı ile 
öğrenci kabul eden programlarının enstitülerdeki anasanat ve anabilim dallarına öğrenci 
kabulünde, 

b) Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde 
uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının yüksek lisans programlarına başvurularında, 

ALES şartı aranmaz. 

• Bu fıkranın (b) bendi kapsamında başvuru yapacak adayların Senato tarafından puan 

türüne bakılmaksızın ALES puanı 65 olarak belirlenmiştir. 

 

Ayrıca adayın;  

a) Yabancı dil şartı olan programlar için ilgili dilde, YÖK/ÖSYM’ce kabul edilen 

merkezî yabancı dil sınavlarından birinden veya eşdeğerliği kabul edilen 

uluslararası yabancı dil sınavlarından birinden Senatoca onaylanan puanı almış 

olması, 

b) Türkçe eğitim yapılan programlar için (a) bendinde belirtilen sınavlardan 

birinden en az 40 puan veya denk bir puan alınmış olması, (Ancak, Osmanlıcanın 

özel önem taşıdığı Türkçe programlar için yabancı dil şartı yerine, Senatonun 

onayı ile Osmanlıca şartı da getirilebilir.) gerekir.  

 

2.  (a) bendinde sayılan sınavlarda elde edilen puanın kabulünde sınavı yapan kurumun 

belirlediği sınav geçerlilik süresi dikkate alınır. Sınavın geçerlilik süresinin belirlenmiş 

olmaması halinde, YÖK tarafından konulmuş sürelere göre işlem yapılır. 

• Süreli belgelerin geçerlilik süresi; başvuru süresi içerisinde adayın başvurusunu 

tamamladığı tarih olarak alınır. 

3. Program için şart koşulan yabancı dilin anadil olarak konuşulduğu bir ülkede o ülke 

vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında en az üç yıl eğitim görerek mezun 
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olanlar, bu durumlarını resmî olarak belgelendirmeleri hâlinde, söz konusu yabancı dile 

ilişkin puan şartından muaf tutulurlar.   

4. Spor bilimlerinde özel yetenek sınavı ile öğrenci alınan tezli yüksek lisans programlarına 

başvuruda YÖK tarafından yapılan düzenlemelere aykırı olmamak kaydı ile Senato kararı 

ile ALES ve/veya yabancı dil puanı şartı aranmayabilir. 

5. Tezsiz yüksek lisans programına başvuruda, adayın lisans diplomasına sahip olması 

gerekir. Senato tarafından aksi kararlaştırılmadıkça ALES veya eşdeğeri bir sınav şartı ile 

yabancı dil şartı aranmaz. 

6. Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner 

hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının doktora programlarına 

başvurularında, ALES şartı aranmaz. Bu kapsamında başvuru yapacak adayların Senato 

tarafından puan türüne bakılmaksızın ALES puanı 65 olarak belirlenmiştir. 

7. Doktora programına başvuruda adayın anadili dışında, YÖK/ÖSYM tarafından kabul 

edilen merkezî yabancı dil sınavlarından birinden en az 55 puan veya eşdeğerliği kabul 

edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından birinden denk bir puan almış olması gerekir. 

Ayrıca;  

a)  Tezli yüksek lisans diplomasına ve başvurduğu programın puan türünde en az 60 

ALES puanına veya Senato tarafından eşdeğerliği kabul edilen diğer sınavlardan 

birinden alınmış denk puana sahip olması,  

b) b) Tıp, diş hekimliği, veteriner, eczacılık fakülteleri ile hazırlık sınıfları hariç en az 

on yarıyıl süreli lisans diplomasına veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara 

göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine ve doktora programında 

başvurduğu puan türünde en az 60 ALES puanına veya Senato tarafından 

eşdeğerliği kabul edilen diğer sınavlardan birinden alınmış denk puana sahip 

olması, gerekir.  

8. Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için;  

a) Tıp fakültesi mezunları; lisans diplomasına ve 50 puandan az olmamak şartıyla 

TUS’tan alınmış temel tıp puanına veya 60 puandan az olmamak şartıyla ALES 

sayısal puanına veya Senato tarafından eşdeğerliği kabul edilen diğer sınavlardan 

birinden alınmış denk puana sahip olması, (Temel tıp puanı, TUS’ta Temel Tıp 
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Bilimleri Testi-1 bölümünden elde edilen standart puanın 0,7; Klinik Tıp Bilimleri 

Testinden elde edilen standart puanın 0,3 ile çarpılarak toplanması ile bulunur.) 

b)  Tıp fakültesi mezunu olmayanlar ise; yüksek lisans diplomasına (diş hekimliği ve 

veteriner fakültesi mezunlarının lisans derecesine) ve 60 puandan az olmamak 

kaydıyla ALES sayısal puanına veya Senato tarafından eşdeğerliği kabul edilen 

sınavlardan birinden alınan denk puana sahip olması,  

c) Lisans derecesiyle doktora programına başvuran adayın lisans mezuniyet not 

ortalaması en az 80/100 veya 3,00/4,00 ya da muadili olmalı ve başvurduğu puan 

türünde en az 80 ALES puanına veya Senato tarafından eşdeğerliği kabul edilen 

diğer sınavlardan birinden alınmış denk puana sahip olması, gerekir.  

9. Sanatta yeterlik programına başvuruda adayın YÖK/ÖSYM tarafından kabul edilen 

merkezî yabancı dil sınavlarından birinden en az 55 puan veya eşdeğerliği kabul edilen 

uluslararası yabancı dil sınavlarından birinden denk bir puan almış olması gerekir.  

Ayrıca;  

a) Güzel sanatlar fakülteleri, konservatuvarlar veya lisans düzeyinde eğitim veren 

diğer okulların güzel sanatlar alanında özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden 

bölümlerinden mezun olan adayların lisans diplomasına ve en az 80/100 veya 

3,00/4,00 ya da bunlara eşdeğer mezuniyet not ortalamasına sahip olması,  

b) Diğer lisans programlarından mezun olan adayların lisans diplomasına ve ALES 

sözel puan türünde en az 80 puana veya Senato tarafından eşdeğerliği kabul edilen 

diğer sınavlardan birinden alınmış denk puana sahip olması,  

c) Yüksek lisans programlarından mezun olan adayların yüksek lisans diplomasına ve 

ALES sözel puan türünde en az 55 puana veya Senato tarafından eşdeğerliği kabul 

edilen diğer sınavlardan birinden alınmış denk puana sahip olması, gerekir. (Ancak; 

Enstitülerin güzel sanatlar ve tasarım alanlarında eğitim yapan anasanat dallarında 

yüksek lisans diplomasına sahip olan adaylar için ALES ve eşdeğeri sınav şartı 

aranmaz.) 

10. Başvuru için ALES ve eşdeğeri sınavlarda uygulanan puan türlerinden hangisinin şart 

koşulduğuna anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi, Enstitü Kurulunun olumlu 

görüşü ve Senatonun onayı ile karar verilir. 
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11. Başvurulan program için akademik takvimde ilan edilmiş olan kesin kayıt süresi sona 

erene kadar mezun olabilecek durumdaki adaylar ile tezini savunmak üzere ilgili 

enstitüye teslim etmiş olan öğrenciler şartlı ön kabul kapsamında başvuruda bulunabilir. 

Şartlı ön kabule ilişkin diğer usul ve esaslar Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.  

12.  Aynı yarıyılda sadece bir tane tezli yüksek lisans veya doktora/sanatta yeterlik 

programına başvuru yapılabilir, bununla birlikte en fazla iki tane de tezsiz yüksek lisans 

programına başvurulabilir. 

13. Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt 

yaptırılamaz ve devam edilemez. Ayrıntılı Bilgi İçin TIKLAYINIZ.  

14. Yüzlük not sistemi uygulamayan yükseköğretim kurumlarından mezun olan öğrencilerin 

notlarının yüzlük sistemdeki karşılıkları YÖK’ün bu konuda ilan ettiği tablo dikkate 

alınarak hesaplanır. 

15. Adayın ana dilinin ne olduğu konusunda adayın beyanı esas alınır.  

 

YABANCI UYRUKLULAR İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI 

 

1- Yabancı uyruklu öğrenci kontenjanı, programın kontenjanının %20’sinden az 

olmamak üzere Senatonun kararı ile belirlenir. 

2- Yabancı uyruklu kontenjanına başvuranlar için ALES veya eşdeğer bir sınavdan belirli 

bir puan almış olma şartı aranmaz. 

3- 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 Marmara-TÖMER, Yunus Emre Enstitüsü veya Türkiye’deki diğer 

üniversitelerin Türkçe öğretim merkezlerinden biri tarafından yapılan Türkçe yeterlik 

sınavından en az B2 veya denk puan aldığını gösteren resmî belgeye sahip olması 

gerekir. 

4- Yabancı dilde eğitim yapılan programlar hariç olmak üzere, üçüncü fıkrada belirtilen 

belgeye sahip olmayan yabancı uyruklu adaylar, diğer başvuru şatlarını taşımaları 

halinde, Türkçe öğrenme şartlı ön kabul kapsamında, yabancı öğrenci kontenjanı 

dâhilinde kabul edilir. Bu tür adaylar, programa kayıt olma hakkını kazanırlarsa, 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/04/20160420-16.htm
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yabancı öğrenci kontenjanı dâhilinde kayıt edilirler. Türkçe öğrenme şartlı ön kabul 

ile aday, Üniversite bünyesinde açılan Türkçe kursuna en az bir akademik yıl süre ile 

devam etmeyi ve Üniversite tarafından yapılan Türkçe sınavından, şart koşulan puanı 

almayı yazılı olarak taahhüt eder. Taahhütte bulunmayan veya taahhüdünü yerine 

getirmeyen aday, öğrencilik hakkını kaybeder. Türkçe kursuna bir yarıyıl devam 

etmekle birlikte, söz konusu sınavdan şart koşulan puanı alan adaylar da öğrencilik 

hakkı elde etmiş olur. 

5- Yabancı dilde eğitim yapılan yüksek lisans programlarına başvuran yabancı uyruklu 

adayın yüksek lisans programına başlayabilmesi için anadilinin programın eğitim 

diliyle aynı olması veya yurt içindeki herhangi bir üniversiteden ya da YÖK tarafından 

denkliği kabul edilen yabancı bir yükseköğretim kurumundaki aynı dilde eğitim 

yapılan bir lisans/lisansüstü programdan mezun olması veya Yabancı dil şartı olan 

programlar için ilgili dilde, YÖK/ÖSYM’ce kabul edilen merkezî yabancı dil 

sınavlarından birinden veya eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil 

sınavlarından birinden ya da Üniversitece yapılan yabancı dil sınavından Senatoca 

onaylanan puanı almış olması Yabancı dilde eğitim yapılan doktora programına 

yabancı uyrukluların başvurması halinde ise bu maddenin beşinci fıkrasındaki şarta 

ilave olarak, adayın ana dilinin dışında YÖK tarafından kabul edilen ikinci bir dilden 

yeterli puanı almış olması zorunludur. Ancak, ana dili programın dilinden farklı olan 

adayın, programın eğitim dilinde yeterli puana sahip olması, ikinci dil şartını karşılar. 

6- Çalışma, oturma/ikamet, geçici koruma, refakat, sığınma ve benzeri resmi izinlerden 

herhangi biri dolayısıyla Türkiye’de bulunan yabancı uyruklulardan ayrıca öğrenci 

vizesi talep edilmez. 

7- Enstitüler bu Yönetmelik hükümlerine uygun olmak kaydıyla yabancı uyruklu 

öğrencilerin başvuru, sınav, değerlendirme, yerleştirme ve kayıt süreçlerine ve 

bunların tarihlerine ilişkin olarak özel düzenlemeler getirebilir. 
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KAYIT İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ HUSUSLAR 

 

Kayıt işlemleri belirtilen tarihler arasında ilgili enstitüler tarafından yapılacaktır. Eksik 

belge ile kayıt yapılamaz. 

Önemli Hususlar; 

✓ Noter vekâleti ile kayıt yaptırılabilir.  

✓ Posta yoluyla kayıt yapılamaz. 

✓ Belirtilen tarihte kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez. 

✓ Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda 

ayrıntılı bilgi için Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna başvurmaları 

gerekmektedir. 

✓ Kayıt işlemlerini tamamlayan adaylar öğrenci belgesi taleplerini e-Devlet 

üzerinden ya da kayıtlı oldukları enstitülerden temin edebilirler. 

Kayıt Yaptıracak Adaylar İçin Gerekli Belgeler;  

➢ Mezuniyet Belgesi (zorunlu); Yüksek Lisans sonrası Doktora programlarına kayıt olacak 

adayların Yüksek Lisans programlarından mezun olmaları gerekir. (Kesin kayıt tarihinden 

önce mezun olamayan adaylar asil olarak kazanmış olsalar dahi kesin kayıtları 

yapılmayacaktır.)  Mezuniyet belgesinin aslı ve bir adet fotokopisi kayıt esnasında teslim 

edilecektir. 

➢ Transkript Belgesi (onaylı)  (zorunlu); Kesin kayıt sırasında 8 dönemlik ortalaması 

hesaplanmış ve onaylı transkriptlerinin ibraz edilmesi zorunludur. 4'lük veya 100'lük 

ortalamanın hesaplanmış olması gerekmektedir Transkript belgesinin aslı ve bir adet 

fotokopisi kayıt esnasında teslim edilecektir. 

➢ Askerlik Durum Belgesi  (zorunlu); Bu belge e-Devlet sistemiyle ya da askerlik 

şubelerinden alınabilir. (Herhangi bir lisans veya lisansüstü programdan mezun olan 

adayların askerlik tecil işlemlerinin yapılabilmesi ve bakaya duruma düşmemeleri için 

mezuniyet sonrası askerlik şubelerinden tecil işlemlerini yaptırmaları gerekir.) 

➢ ALES Belgesi ve Eşdeğeri (zorunlu) ;(Son güncel alınmış ve üzerinde kontrol kodu olan 

sonuç belgesi çıktısı.)  (Açıklandığı tarihten itibaren beş yıl süreyle geçerlidir.) 

➢ Yabancı Dil Belgesi veya  eşdeğeri (Yukarıdaki açıklamada bu belgeyi isteyen programlar 

için.) (zorunlu) ; (Sınavın yapıldığı tarihten itibaren  beş yıl süreyle geçerlidir.) YDS, E-YDS, 
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YÖKDİL veya eşdeğeri yabancı diller için dil belgesinin üzerinde bir geçerlilik tarihi 

belirtilmediyse beş yıl geçerlidir.) 

➢ T.C.  Nüfus Cüzdanı ve Bir Adet Fotokopisi  

➢ Fotoğraf ; 2 adet 4.5x6 cm boyutunda  (Fotoğraflar son altı ay içinde, önden adayı 

kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş olmalıdır.) 

➢ Denklik Belgesi (TC Vatandaşı) (zorunlu); Lisans veya Yüksek Lisans eğitimini yurtdışında 

tamamlamış Türk Vatandaşı adayların; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınan 

diploma denklik belgesi. 

Yabancı Uyruklu adaylar için:  

➢  Mezuniyet, transkript ve diğer belgelerini, başvurdukları programın dilinde 

veya onaylı Türkçe tercümelerini yaptırarak kesin kayıtta ilgili enstitüye teslim etmeleri 

gerekmektedir. (zorunlu) 

➢ Denklik Belgesi (zorunlu) ; Sağlık Alanları programlarına başvuru yapan yabancı uyruklu 

adayların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınan diploma denklik belgesi . 

➢ Pasaportun fotokopisi (zorunlu) ; Pasaportun aslı mutlaka gösterilerek fotokopisi ilgili 

enstitü tarafından onaylanacaktır.  (Başvuru yapılan programın dilinde olması veya Türkçe 

tercüme yapılması gerekmektedir.)  

➢ TÖMER belgesi. (zorunlu); En az B2 Seviyesinde  (Lisans eğitimini Türkiye de almış 

adaylardan ve yabancı dilde eğitim yapan programlardan istenmez.) 

➢ Okul Tanıma Belgesi (zorunlu); ‘Sağlık alanları’ haricinde daha önce öğrenim gördükleri 

kurumların tanınıp tanınmadığına dair Yükseköğretim Kurulundan alınacak olan tanınma 

belgesi.  Okul tanıma belgesi, aday tarafından lisansüstü programlara kesin kayıt sırasında 

enstitümüze teslim edilecektir. Yükseköğretim Kurulu Tanıma ve Denklik İşlemleri 

Hakkında Duyuru (25.05.2016) için tıklayınız. 

➢ Yukarıda belirtilen belgelere ek olarak ilgili Enstitü belge talebinde bulunabilir. Lütfen 

ilgili enstitünün web sayfasında yer alan kayıt için gerekli belgeleri kontrol ediniz.  

 

 

 

 

 

http://yok.gov.tr/web/denklikbirimi/anasayfa
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KATKI PAYI/ÖĞRENİM ÜCRETİ ÖDEMELERİ HAKKINDA 

 

Kayıt hakkı kazanan adaylar kayıt için; katkı payı/öğrenim ücreti ödemelerini öğrenci 

numaraları (Öğrenci numaranız ‘yerleştirme sonuç’ belgenizde mevcuttur.) ile;  

✓ https://harc.marmara.edu.tr/ adresinden tüm kredi kartlarıyla veya  

✓ ‘Halk Bankası’ elektronik tahsilat yöntemleri; İnternet şube, diyalog, ATM, 

mobil bankacılık ile ödeyebilirler. 

✓ Yalnızca Tezsiz ve Uzaktan Eğitim ücretleri https://harc.marmara.edu.tr/ 

adresinden Halk Bank Paraf özellikli kredi kartları ile taksitli olarak 

yapılabilmektedir. 

Öğrencilerin ders seçimi yapabilmesi için bu ücreti yatırması gerekmektedir. 

• Tezsiz Lisansüstü programlar hariç olmak üzere 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal 

Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 47 nci maddesi ile 3/11/1980 tarihli ve 

2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 23/4/1981 tarihli ve 

2453 sayılı Yurt Dışında Görevli Personele Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması 

Hakkında Kanun, 28/2/1982 tarihli ve 2629 sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve 

Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle 

Mücadele Kanunu kapsamındaki görevlerini ifa ederken hayatlarını kaybedenlerin eş ve 

çocuklarından; 3713 sayılı Kanun ve 2330 sayılı kanun kapsamındaki maluller ile eş ve 

çocuklarından; 24/2/1968 tarihli ve 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara 

Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında şeref 

aylığı alanlar ile eş ve çocuklarından; yaş, program süresi ve kayıtlı olunan program sayısı 

sınırlaması olmaksızın öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti alınmaz. Bu durumda olan 

öğrencilerin muafiyetten yararlanabilmeleri için ilgili kanun kapsamında olduğuna dair 

belgeyi kayıt esnasında enstitüye elden teslim etmesi gerekmektedir.  

• Tezli Yüksek Lisans/Doktora/Sanatta Yeterlik programlarına yeni kayıt yaptıracak engelli 

öğrencilerden program süresi ve kayıtlı olunan program sayısı sınırlaması olmaksızın 

öğrenim harcı alınmaz.  

https://harc.marmara.edu.tr/
https://harc.marmara.edu.tr/
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• Birinci öğretim veya açık öğretim programında kayıtlı iken Üniversitemize yeni kayıt 

yaptıracak adaylar kayıt yaptıracakları programa ait katkı payını öderler. 

• Tezsiz Yüksek Lisans öğrenim harçları ve yabancı öğrencilerden alınacak asgari öğrenim 

ücreti miktarları her yıl Üniversite kararı ve Yükseköğretim Kurulu onayı alınarak 

belirlenir. 

• Marmara Üniversitesi personeline tüm tezsiz lisansüstü programlar için %50 indirim 

uygulanmaktadır.  

• Kayıt dondurma işlemi yapacak öğrencilerin kayıt esnasında taleplerini belirtmeleri 

gerekmektedir.  

• Öğrenim harcını ödedikten sonra ders kaydı yaptırmayan öğrencilerin ödemiş oldukları 

öğrenim harcı geri iade edilmez. 

• Tezsiz Yüksek Lisans programını normal tamamlama süresi iki yarıyıl, azami tamamlama 

süresi üç yarıyıldır. 

• Tezsiz Lisansüstü programlar için engel oranı %40 ve üzerinde olan öğrencilere engeli 

olduğuna dair raporu ibraz etmesi durumunda %50 indirim uygulanır. 

• Tezsiz lisansüstü programlara kayıt yaptıran ve kendi isteği ile kayıt sildiren öğrencilerin 

ödemiş oldukları öğrenim ücretinin iadesi yapılmaz. 

• Uzaktan öğretim kapsamında lisansüstü öğrenim gören öğrencilerden alınacak öğrenim 

ücreti, tezsiz yüksek lisans programlarının öğrenim ücretine tabidir. 

• Kayıt işlemlerini yaptıktan sonra kendi isteği ile kayıt sildiren adayların yatırmış 

oldukları katkı payı/öğrenim ücretleri iade edilmez. 
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DERS KAYIT İŞLEMLERİ 

 

Ders kayıt işlemleri 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 Başkanlığımız 

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 ücretini ödemiş olmaları gerekmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://oidb.marmara.edu.tr/
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BYS KULLANICI OLUŞTURMA İŞLEMLERİ 

 

➢ https://bys.marmara.edu.tr adresine girilir. 

 

➢ Kullanıcı adınız kayıt esnasında size verilen öğrenci numaranızın başına küçük “o” harfi 

eklenmiş halidir. Şifreniz ise başvuru sistemine girişte kullandığınız şifre ile aynıdır. 

Şifrenizi unutmanız durumunda şifremi unuttum sekmesinden giriş yaparak yeni şifre 

oluşturabilirsiniz.  

➢ Kullanıcı adı ve şifre ile Öğrenci Bilgi Yönetim Sistemine Giriş yapılır. Eğer istenirse profil 

bilgilerinden e-posta ve şifre değişikliği yapılabilir. 

 

 

 

 

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

kaydınızı yapabilirsiniz. İkinci üniversite kapsamında ve tezsiz veya uzaktan öğretim 

programlarına yerleştirilen adayların ders seçimi yapabilmesi için katkı payı/öğrenim 

ücretini Halk Bank ATM lerinden veya https://harc.marmara.edu.tr/ adresinden kayıt 

öncesi yatırmaları gerekmektedir.  

https://bys.marmara.edu.tr/
https://harc.marmara.edu.tr/
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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 WİFİ hizmetinden yararlanabilirler.  

 

MARMARA MOBİL 

 

  Öğrencilerimiz marmara mobil uygulaması sayesinden duyurularımız, güncel 

etkinliklerimiz, yemekhane hizmetleri hakkında anında bilgi edinebilir. BYS (Bilgi Yönetim 

Sistemi) mobil uygulamasından sınav sonuçlarını ve daha birçok hizmeti takip edebilir ve 

istedikleri konuda geri bildirim alabilirler. Marmara Mobil uygulamasını 

http://www.marmara.edu.tr/hizmetler/e-hizmetler/mobil-uygulamalar/ linkinden ücretsiz 

olarak indirebilirsiniz.  

İLETİŞİM VE ULAŞIM BİLGİLERİ 

 

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

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

Bu kılavuz Marmara Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Yeni Kayıt Birimi 

tarafından hazırlanmıştır.  

Kılavuz ile ilgili olarak öneri ve taleplerinizi 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.   

https://hesap.marmara.edu.tr/
http://kablosuz.marmara.edu.tr/
http://www.marmara.edu.tr/hizmetler/e-hizmetler/mobil-uygulamalar/
http://www.marmara.edu.tr/
http://destek.marmara.edu.tr/
https://destek.marmara.edu.tr/


 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

  

 

 

  

 

      

Köklü Geçmiş, Güçlü gelecek… 

 2022  

http://oidb.marmara.edu.tr   

 

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

