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1. TEZLİ YÜKSEK LİSANS / TEZSİZ YÜKSEK LİSANS / DOKTORA PROGRAMINA BAŞVURULAR :
 GENEL BİLGİLER ve BAŞVURU
https://basvuru.marmara.edu.tr/

KOŞULLARI

;

Başvuru sistemi (02 Ocak 2018 saat:12.00 itibarıyla açılacaktır.)

Lisansüstü programlarımıza başvuracak adaylardan;
 Türkiye içindeki Yükseköğretim kurumlarından mezun ya da mezun aşamasında olan adayların bazı bilgileri (Üniversitesi, genel ağırlıklı not ortalaması vb.) YÖKSİS
(Yükseköğretim Bilgi Sistemi) üzerinden çekilecektir. Bu nedenle YÖKSİS kaydı olmayan adayların mezun yada mezun aşamasında oldukları bilgisi Üniversiteleri
tarafından işlenmesi gerekmektedir. Bilgileri YÖKSİS üzerinden alınamayan adaylar başvurularını tamamlayamazlar.
 Yurt dışındaki bir Üniversiteden mezun olan/olacak adaylar, bilgilerini sistem üzerinden kendileri gireceklerdir. Üniversite adı olmayanlar 'Yurtdışı (diğer) üniversite
seçeneğini seçebilirler.
 Kayıt bilgileri aşağıdaki adresten sorgulanabilir.
https://www.turkiye.gov.tr/yuksekogretim-kurulu-baskanligi
 Yüksek Lisans ve Doktora programlarına başvuracak adayların lisans veya yüksek lisans derecesine sahip olmaları veya koşullu ön kabul için lisans veya yüksek
lisans öğrenimlerinin son yarıyılında öğrenci olmaları gerekir. Tezsiz yüksek lisans programlarından mezun olanlar doktora programlarına başvuramaz, ancak
6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan öğrenciler başvurabilir.
 Yurt dışındaki bir Üniversiteden mezun olan/olacak adayların not doküm belgelerinde(transkript) 4'lük veya 100'lük sistemde hesaplanmış not ortalaması
bulunması zorunludur. Bu hesaplama Üniversitemiz tarafından yapılmaz.
o Denklik Belgesi/Okul Tanıma Yazısı, Yurtdışı Yükseköğretim kurumundan mezun olanlar, kesin kayıt için gerekli denklik veya okul tanıma belgesini,
‘Lisansüstü Programları Kesin Kayıt’ tarihlerinde şahsen ilgili enstitüye teslim edeceklerdir. Bahsedilen belgeler ile ilgili işlemler Yükseköğretim Kurulu
Başkanlığınca belirtilen hükümlere göre yapılmaktadır.
 Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlik Yönergesi ve Eşdeğerlik Tablosu için http://www.osym.gov.tr/TR,10220/yabanci-dil-sinavlari-esdegerlik-yonergesi-veesdegerlik-tablosu-26022016.html (WEB adresini ziyaret ediniz)
 KKTC Uyruklu adaylar TC vatandaşı gibi değerlendirilecek, TC Vatandaşı kontenjanlarına başvurabileceklerdir. Bu adayların başvurularında ALES puan şartı aranır.
 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.
 Mavi Kart sahibi adaylar yalnızca bir uyruktan başvuru yapabilir.
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 Adayların, başvuracakları alanlarda veya yakın alanlarda Lisans/Yüksek Lisans derecelerini almış olmaları önerilir. Lisans veya Yüksek Lisans
derecesini başvurdukları Yüksek Lisans veya Doktora programlarından farklı alanda almış olan adaylar Anabilim Dalınca belirlenen ve Enstitü
Yönetim Kurulu'nca onaylanan Bilimsel Hazırlık Programına katılırlar.
 Mezun olabilecek durumda başvuru yapanlar, kesin kayıt tarihlerinde mezuniyet belgelerini ibraz etmek zorundadırlar.
 Aynı yarıyılda sadece bir tane tezli yüksek lisans veya doktora/sanatta yeterlik programına, en fazla iki tane tezsiz yüksek lisans

programına başvuru yapılabilir.
 Meslekî bilgi değerlendirme sınavına girmeyen öğrenci mülakat sınavına giremez. mülakat sınavına alınacak öğrenci sayısı, kontenjanın iki katıdır.
 Enstitümüz; programlarına başvuran adayların, ALES, Transkript Notu, Mesleki Bilgi Değerlendirme, Mülakat notlarının hesaplaması (aşağıda
belirtilen Değerlendirme Koşulları Tablosu) sonrasında başarılı en yüksek puandan, düşüğe doğru sıralama yapılarak kazanan asil liste ilan edilir.
Kesin kayıt tarihlerinde kayıt yaptırmayan asillerin yerine yedek kontenjanlar ilan edilir. Yedekler ilgili tarih/tarihlerde Enstitümüze dilekçe ile
başvurur. Dilekçe vermemiş yedekler puanı yüksek olsa dahi kayıt hakkı elde edemezler. Dilekçe ile başvuran adayların tamamı gün sonunda
puanı yüksek olandan düşüğe doğru sıralanır. Başarı sıralamasına göre boş kontenjan kadar yedek liste, kesin kayıt için ilan edilir. Kesin kayıt hakkı
kazanan yedekler ilgili tarih/tarihlerde kesin kayıt yaptırmak üzere Enstitümüze başvurarak kayıt işlemini gerçekleştirirler. (Yedek listeler
Enstitümüz web sayfasında ilan edilir.)
 Lisansüstü programlara öğrenci başvuruları sadece sistem üzerinden alınacaktır.
 İlgili tarihlerde yapılmayan başvuru ve kayıt işlemleri için mazeret kabul edilmez.
 Kontenjan tablosunda ilan edilen programlardan bazılarında ön koşul olarak alan sınırlaması, bulunmaktadır.
 Sisteme yüklenen belgelerin onaylı ve tamamen okunabilir olması gerekmektedir, aksi durumda başvuru geçersiz sayılacaktır.
 Yeterli öğrenci sayısına ulaşmayan programlar açılmayabilir.

 Onaylanmış tercihler silinemez ya da değiştirilemez.
Değerlendirme Koşulları Tablosu;

ALES veya eşdeğer sınav

Tezli Yüksek Lisans
Programlar
T.C. Uyruklu(Yüzde)
50

Doktora Programlar Tezli –Tezsiz ve Doktora
T.C. Uyruklu (Yüzde) Programlar
Yabancı Uyruklu(Yüzde)
50
-

Tezsiz Yüksek Lisans
Programlar
T.C. uyruklu (Yüzde)
-

Transkript Notu

20

20

40

40

Mesleki Bilgi Değerlendirme

20

15

40

40

Mülakat (Sözlü)

10

15

20

20

TOPLAM

100

100

100

100
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Tezsiz Ücretleri:
Tezsiz Yüksek Lisans programlarından 2017 – 2018 Yılı Bahar dönemi ‘Tezsiz YL’ ücretleri 9.000.- + 300 Dönem Projesi TL dir.
Tezsiz Lisansüstü öğrencilerinin katkı payı/öğrenim ücretlerini Yapı Kredi Bankası’nın Türkiye’deki tüm şubelerinden, https://harc.marmara.edu.tr/
adresinden World özellikli kredi kartları ile veya ilgili bankada hesabı bulunan kişiler internet sayfasından ödemeler sekmesinden Marmara Üniversitesi
seçerek öğrenci numaraları ile 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 iade edilmez.
 Yabancı Uyruklu adayların Tezli Programlar için katkı payı ücretleri;
o Yıllık 774 TL,(2017 yılı Ücret olup Bakanlar Kurulu Kararı ile.)
o Mavi kart sahibi olduğunu belgelemeyenler de bu ücreti ödeyeceklerdir.



Tezli Yüksek Lisans Programlarına öğrenci alımlarında;
o ALES puanı başvurdukları programın puan türünde; en az 55 (GRE, GMAT not karşılığı için aşağıda belirtilmiştir.)
(Bu sınavın sonuçları açıklandığı tarihten itibaren 5 (beş) yıl süreyle geçerlidir.);
ALES

GRE
55

GMAT
Yeni :149

Eski :610

450

o Yabancı uyruklu kontenjanlarına yapılan başvurularda ALES’e girmiş olma şartı aranmaz.
o Tezsiz yüksek lisans programlarında ALES Puan şartı aranmamaktadır.
 Doktora (Yüksek Lisans Sonrası) Programlarına öğrenci alımlarında;
o ALES puanı başvurdukları programın puan türünde; en az 60 (GRE, GMAT not karşılığı için aşağıda belirtilmiştir.)
(Bu sınavın sonuçları açıklandığı tarihten itibaren 5 (beş) yıl süreyle geçerlidir.).;
ALES
60


GRE
Yeni:151 Eski:635

GMAT
466

Doktora programları için; 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.
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Tezli YL, Doktora Programlarına Başvuru, Kayıt ve Sınav Tarihleri
Ön Kayıt

Başlangıç
02 Ocak 2018

Mesleki Bilgi Değerlendirme - Mülakat
Bitiş

Başlangıç

Sonuç
İlan

Kesin Kayıt

Bitiş

Başlangıç
01
15 Ocak 2018
23 Ocak 2018
26 Ocak 2018
Şubat 05 Şubat 2018
2018
Not; Mesleki Bilgi Sınavı ile ilgili program bazında; saat ve tarihi ayrıca giriş belgesinde belirtilecektir.

Bitiş
08 Şubat 2018

YEDEK
Lisansüstü Tezli
Programlar
Yedeklerin İlanı

12 Şubat
2018

Lisansüstü Tezli Programlar
Yedeklerden Ön Kayıt
Dilekçesi Alınması
Başlangıç

Lisansüstü Tezli Programlar
Yedeklerden Ön Kayıt
Dilekçesi Alınması
Bitiş

Lisansüstü Tezli Programlar
Yedek-Kesin kayıt Hakkı
Kazananların İlanı

Lisansüstü Tezli Programlar
Ön Kayıt Dilekçesi Alınan Adayların
Kesin Kayıtları
Başlangıç-Bitiş

13 Şubat 2018

14 Şubat 2018

15 Şubat 2018

16 Şubat 2018

Tezsiz YL Programlarına Başvuru, Kayıt ve Sınav Tarihleri
Ön Kayıt

Mesleki Bilgi Değerlendirme - Mülakat

Başlangıç

Bitiş

Başlangıç

Bitiş

02 Ocak
2018

15 Ocak 2018

23 Ocak 2018

26 Ocak 2018

Sonuç
İlan

01
Şubat
2018

Kesin Kayıt
Başlangıç

Bitiş

05 Şubat
2018

08 Şubat 2018

Not; Mesleki Bilgi Sınavı ile ilgili program bazında; saat ve tarihi ayrıca giriş belgesinde belirtilecektir.
Yedek
Lisansüstü
Tezsiz
Programlar
Yedeklerin
İlanı

12 Şubat
2018

Lisansüstü Tezsiz
Lisansüstü Tezsiz
Programlar
Programlar Yedeklerden Ön
Yedeklerden Ön Kayıt
Kayıt Dilekçesi Alınması
Dilekçesi Alınması
Bitiş
Başlangıç

13 Şubat 2018

14 Şubat 2018

Lisansüstü Tezsiz
Programlar
Yedek-Kesin kayıt
Hakkı Kazananların
İlanı

Lisansüstü Tezsiz
Programlar
Ön Kayıt Dilekçesi
Alınan Adayların
Kesin Kayıtları
Başlangıç-Bitiş

15 Şubat 2018

16 Şubat 2018
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BAŞVURU ŞEKLİ;

 Başvurular (ön kayıt), internet üzerinden yapılacaktır (yatay geçiş için Enstitümüze şahsen başvuru yapılacaktır.) Kesin kayıt
hakkı kazanan adaylar, ön kayıt tarihlerinde sisteme yükledikleri belgelerin asıllarını şahsen Enstitümüze teslim edeceklerdir.
 Ön kayıt ; için Üniversitemiz web sayfasında (www.marmara.edu.tr) duyurular bölümünde ilan edilen başvuru koşulları
içerisinde yer alan http://basvuru.marmara.edu.tr/ adresinde hesabı olmayanlar “yeni hesap” oluşturarak, sırasıyla ilgili
sekmelerden istenilen bilgileri girerek, başvuru ekranında yüklenmesi istenilen belgeleri pdf veya jpeg formatında sisteme
yüklenmesi gerekmektedir.(Dosyalar için yeteri kadar kota verilmiştir. Büyük boyutlu dosyalar için online dosya küçültme
programlarını kullanınız. Ya da tarama çözünürlüğünü küçülterek tarayınız.)
 Kayıt sırasında, aktif olarak kullanılan e-posta adresinin girilmesi zorunludur.(Bilgilendirme e-posta aracılığıyla yapılacaktır.)
 Yüklemesi yapılan bilgi ve belgeler Enstitümüz personeli tarafından kontrol edilip onaylanacaktır. Onay verilen veya
belgelerde eksiklik/hata olan adayın belirttiği e-posta adresine bilgilendirme yapılacaktır. (Geçersiz başvuru, onaysız belge,
eksik evrak vb.) “Onaylanmış olan tercihler değiştirilemez ve silinemez.”
 Kayıt şartlarını yerine getiren aday, başvuru ekranında VEYA giriş belgesinde belirtilen yer, tarih ve saatte ilgili sınavlara
katılacaklardır.
 Ön kayıt sırasında beyan edilmiş bilgi ve belgelerin, kesin kayıt sırasında ibraz edilen bilgi ve belgelerle uyuşmaması
durumunda sorumluluk adaya aittir. Uygun olmayan başvurular, kesin kayıt hakkı kazanılsa dahi geçersiz sayılacaktır.

NOT : Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, Sınıf öğretmenliği ve Fen Bilgisi Öğretmenliği programlarına
ŞARTLI başvuru alınacaktır. Başvurunun son gününe kadar YÖK izini gelmediği taktirde programlar
AÇILMAYACAKTIR. (Durum Enstitü WEB Sayfasında İlan Edilecektir.)
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 ÖN KAYITTA İSTENEN BİLGİ VE BELGELER;
o Aşağıdaki belgeler, başvuru sırasında sisteme yüklenecektir. Belgelerin onaylı ve imzalı olması gerekmektedir.
Mezuniyet Belgesi (pdf veya jpeg formatında sisteme yüklenecektir); Yüksek Lisans ve Doktora için başvuran adayların lisans diplomasına
sahip olmaları veya koşullu ön kabul için, lisans öğrenimlerinin son yarıyılında öğrenci olmaları gerekir. Yüksek Lisans sonrası Doktora
programlarına başvuracak adayların Yüksek Lisans programlarından mezun veya Yüksek Lisans öğrenimlerinin son yarıyılı öğrenci olmaları gerekir.
o Kesin kayıt tarihinden önce mezun olamayan öğrenciler, mezuniyet belgelerini ibraz edemeyecekleri için asil olarak kazanmış olsalar dahi
kesin kayıtları yapılmayacaktır.
o Diploma ve Formasyon Belgesi olanlar ikisini birlikte yükleyeceklerdir (Formasyon isteyen programlar için).
o Mezun durumda olmayan adaylar “mezun” kutucuğunu işaretlemeyerek, bu alana belge yüklemeyeceklerdir.

Transkript Belgesi (onaylı), (pdf veya jpeg formatında sisteme yüklenecektir); (Başvuru sırasında mezun olmayanlar için transkriptlerinin en az
7 dönemlik olması gerekmektedir. Doktora Programlarına başvurularda ‘Yüksek Lisans’ transkripti yüklenmesi gerekmektedir.

ALES belgesi; Kullanılmak istenilen sınav puanının alındığı “yıl” ve “dönemi” sisteme girilecektir. Bu sınavın sonuçları, yapıldığı tarihten itibaren
beş yıl süreyle geçerlidir. Hangi dönem seçilirse o döneme ait puan ÖSYM’den alınır daha sonra puan değişikliği yapılamaz. Yabancı Uyruklu
adaylardan ALES istenmez. ALES’e eşdeğer sınavların üzerinde herhangi bir geçerlik süresi belirtilmemiş ise bu sınavın geçerliliği ALES sınavının
geçerlilik süresi kadardır.

Yabancı Dil Belgesi

(pdf veya jpeg formatında sisteme yüklenecektir);
o 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,
o Tezli Yüksek Lisans programına; adayın anadili dışında, YÖK/ÖSYM tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavlarından birinden en
az 40 puan veya eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından birinden denk bir puan almış olması gerekir, Yabancı Dil
Belgesi olmayan Yüksek lisans programına başvuracak adaylar 19 Ocak 2018 tarihinde Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksek Okulu tarafından
yapılacak SINAVA girebileceklerdir.
Fotoğraf (jpeg formatında sisteme yüklenecektir.); Yüklenen fotoğraflar, sadece adayın tanınmasını sağlayacak şekilde vesikalık formatında olacaktır.
Kesin kayıt hakkı kazanan adayların öğrenci kimlik kartları, yüklemiş oldukları resimlerden basılacaktır. Manzara ve diğer uygun olmayan şekilde
yüklenen fotoğraflar iptal edilecektir.
Türkçe olmayan belgelerde; Yurt dışında okumuş Türk vatandaşları ve yabancı uyruklu adaylar, ön kayıtta sisteme yükleyecekleri belgelerin
(mezuniyet, transkript ve diğer belgelerini), Türkçe tercümesini, pdf veya jpeg formatında sisteme yüklenecektir. (Yeminli tercüman tarafından
yapılmış onaylı ve imzalı olarak KESİN KAYIT’ta vericektir)
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 KESİN KAYITTA İSTENEN BİLGİ VE BELGELER;
 Kesin kayıtta tüm belgelerin asılları gösterilerek Enstitümüz tarafından “aslı gibidir” yapılabilir.
Mezuniyet Belgesi; Yüksek Lisans ve Doktora programlarına kayıt olacak adayların lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Yüksek Lisans sonrası
Doktora programlarına kayıt olacak adayların Yüksek Lisans programlarından mezun olmaları gerekir.
o Kesin kayıt tarihinden önce mezun olamayan adaylar, mezuniyet belgelerini ibraz edemeyecekleri için asil olarak kazanmış olsalar dahi
kesin kayıtları yapılmayacaktır.
o Mezuniyet belgesinin yerine, belgenin alındığı Üniversite tarafından onaylanmış “aslı gibidir” fotokopisiyle kayıt yaptırabilecektir.

TC Kimlik fotokopisi;
Transkript Belgesi (onaylı); Kesin kayıt sırasında 8 dönemlik ortalaması hesaplanmış ve onaylı transkriptlerinin ibraz edilmesi
zorunludur. 4'lük veya 100'lük ortalamanın hesaplanmış olması gerekmektedir.
Askerlik Durum Beyanı (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 (Ön Kayıtta yüklenen ve üzerinde kontrol kodu olan sonuç belgesi beş yıl süreyle geçerlidir.)

Yabancı Dil Belgesi ; (zorunlu) ; YDS, E-YDS, ÜDS, KPDS, YÖKDİL veya eşdeğeri yabancı diller için dil belgesinin üzerinde bir geçerlilik
tarihi belirtilmediyse beş yıl geçerlidir.)
Fotoğraf (3 Adet) Vesikalık olacaktır.
Denklik Belgesi/Okul Tanıma Yazısı: Üniversitemiz Rektörlüğünün 10.07.2017 tarih ve 1700208247 sayılı yazısı ekinde sunulan YÖK’ün
23.06.2017 tarih ve 43443 sayılı yazısı.
1) T.C. uyruklu olup, önceki öğrenimini yurt dışında tamamlayanların diploma denklik belgesi getirmesi zorunludur.
2) Yabancı uyruklu olup, önceki öğrenimini yurt dışında tamamlayanların okul tanıma yazısı getirmeleri zorunludur.

Yabancı uyruklu adaylar;
Yabancı Uyruklu adaylar 3 adet resim, mezuniyet ve transkript’in Türkçe tercümelerini yaptırarak kesin kayıtta Enstitümüze teslim etmeleri
gerekmektedir.
Pasaportun fotokopisi (Türkçe tercüme yapılmış, aslı mutlaka gösterilerek fotokopisi Enstitümüz tarafından onaylanacaktır.)
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TÖMER belgesi. (zorunlu); 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 MarmaraTÖMER, 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.

YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARINA BAŞVURU;
Yatay Geçiş için; on line başvuru yapılmayacaktır. Belgeler Enstitümüze elden teslim edilecektir.

Üniversite içindeki veya başka bir üniversitedeki lisansüstü programda en az bir yarıyılı başarı ile tamamlamış öğrenciler,
lisansüstü programlara yatay geçiş yolu ile kabul edilebilir.
Yatay geçiş başvurusunda bulunan adayın, lisansüstü başvurularındaki yabancı dil şartlarını yerine getirmesi gerekir.
Öğrenim gördüğü Enstitü ’den durumunu belirten resmi yazı (Öğrencinin kayıt olduğu tarih belirtilmeli)
Disiplin cezası almadığına dair belge. (Transkript de belirtilebilir.)
Transkript (başarı durumunu gösteren not dökümü belgesi)
Almış olduğu derslerin içerikleri ve müfredat.(Enstitü Onaylı)
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