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KAYIT İŞLEMLERİ
Üniversitemize 2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonucu yerleşen adayların
kayıt işlemleri iki şekilde yapılabilir:
a) e-Devlet Uygulaması
b) Bireysel Başvuru
Not : Bu kılavuzda açıklanan kayıt işlemleri sadece YKS sonucu yerleşen adaylar için geçerlidir.
YKS sonucu yerleşen adaylar e-Devlet üzerinden veya bireysel olarak aşağıda belirtilen kayıt
tarihlerinde kayıt işlemlerini yapabilirler.

e-KAYIT ÜZERİNDEN YKS KESİN KAYIT İŞLEMLERİ
e-Devlet uygulaması; adayların Üniversiteye gelmeden internet üzerinden kayıt
yaptırmalarına imkân sağlayan bir uygulamadır. Bu uygulama ile adaylarımız sıra beklemeden
ve herhangi bir belge teslimi yapmadan kayıt işlemlerini bulundukları yerden yapabilirler.
Bu uygulama kayıtlanma sürecini kolaylaştıracağından adayların kayıt işlemlerini e-Devlet
üzerinden yapması önerilir.
e-Devlet uygulaması üzerinden kayıt yaptıracak adaylar PTT şubelerinden temin
ettikleri e-Devlet şifresi ile https://www.turkiye.gov.tr adresinden giriş yaparak kayıt
işlemlerini 03 - 05 Eylül 2018 tarihleri arasında tamamlayabilirler. e-Devlet üzerinden kayıt
yaptırmış olan adayların (sağlık raporu isteyen programlar hariç) Üniversitemize herhangi
bir belge teslim etmelerine gerek yoktur.
Tüm programlara e-Devlet üzerinden kayıt yaptırılabilir.

Sağlık raporu isteyen

programlara ait sağlık raporlarının 17.09.2018 Pazartesi günü mesai bitimine kadar ilgili
birime teslim edilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde bu durumda olan adayların kayıtları
iptal edilecektir.
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 Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık
Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’na kayıt yaptıracak adayların tam teşekküllü Devlet veya
Üniversite hastanelerinden alınan kurul raporu getirmeleri gerekmektedir.
 Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümüne kayıt yaptıracak adayların akciğer mikrofilm
raporu getirmeleri gerekmektedir.

e- KAYIT AKIŞ ŞEMASI
https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresinden giriş yaparak kayıt
işleminizi yapabilirsiniz.
E-Devlet üzerinden kayıt işlemleri için Üniversite e-Kayıt kullanım kılavuzunu
inceleyiniz. Kayıt işlemleri detaylı olarak aşağıda belirtilmiştir.
https://static.turkiye.gov.tr/themes/ankara/assets/manuals/YOK-Kayit.pdf
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e-Devlet üzerinden herhangi bir hata nedeniyle kayıt yaptıramayan adaylarımız
bireysel kayıt yaptırabilir.

YKS BİREYSEL BAŞVURU YOLUYLA KESİN KAYIT İŞLEMLERİ
Üniversitemiz 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile
yerleşen adaylardan e-Devlet üzerinden kayıt yaptırmamış olanlar, kesin kayıt işlemleri için
yerleştikleri Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu tarafından 06.09.2018– 07.09.2018
tarihleri arasında yaptırabilirler.

* Katkı Payı/Öğrenim ücreti ödemesi gereken adaylar, ücreti yatırmadan kesin kayıt
işlemlerini yapamazlar. Kesin kayıt işlemleri için gelmeden önce belirtilen ücretin yatırılması
gerekmektedir. Yatırılması gereken ücret ve gerekli açıklamalar aşağıda ayrıntılı olarak
belirtilmiştir. Ücret ödemeleri öğrenci numaraları ile yapılacaktır. Öğrenci numaranızı
öğrenmek için tıklayınız.
*Kayıt işlemleri, hızlı ve yeterli süre de yapıldığından sabah erken saatlerden itibaren
gelinerek, izdihama meydan verilmemesi önemle rica olunur.

ÖNEMLİ HUSUSLAR VE KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER
Aday öğrencilerin, kayıt işlemlerinin sorunsuz ve zamanında yapılabilmesi için aşağıda
belirtilen kayıt için gerekli belgeleri önceden hazırlayarak, ilan edilen kayıt günlerinde kayıt
yaptıracağı birime şahsen getirmeleri gerekmektedir.

Önemli Hususlar;
 18 yaşından küçük adayların kayıt için velileri ile beraber gelmeleri
gerekmektedir.
 18 yaşından büyük olanlar noter vekâleti ile kayıt yaptırılabilir.
 Posta yoluyla kayıt yapılamaz.
 Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz.
 Kayıt için istenilen belgelerin onaysız sureti veya fotokopisi kabul edilmez.
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 Belirtilen tarihlerde 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 Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulundan
temin edebilirler.
 YKS Kılavuzlarında yer alan yükseköğretim programlarında aynı anda aynı
düzeyde örgün iki yükseköğretim programına kayıt yaptırılamayacağına ve
eğitime devam edilemeyeceğine ilişkin 10/02/2016 tarihli Yükseköğretim
Yürütme Kurulu kararı uyarınca, durumları bu açıklamaya uyan adaylar halen
kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumundan ilişiklerini kesmedikleri takdirde
yeni yerleştirildikleri yükseköğretim programına kayıt yaptıramazlar. Söz konusu
kararlar öğrencilerin YKS tercih ve yerleştirmelerinde herhangi bir programa
yerleştirilmesine engel değildir.

 Durumları aşağıdaki bentlerden birine uyan adaylar için uygulanmak üzere;
a) 1111 sayılı Askerlik Kanunu hükümlerine ve bu konuda Millî Savunma Bakanlığınca
yayınlanan prensip emirlerine göre askerlik hizmetlerini erteletme hakkını
kaybedenler,
b) İki veya üç yıllık bir yükseköğretim programını bitirmiş olup dört yıldan daha az süreli
bir başka yükseköğretim programına girmek isteyenlerden askerliğini yapmamış
olanlar (İki veya üç yıl süreli bir yükseköğretim programından mezun olup askerliğini
yapmamış olan adaylar, dört yıl veya daha fazla süreli bir yükseköğretim programına
girmek için 2018- YKS 'ye başvurabilirler.),
c) Dört yıl veya daha fazla süreli bir yükseköğretim programını bitirmiş olanlardan
askerliğini yapmamış olan adaylar 2018- YKS sonucunda herhangi bir yükseköğretim
programına yerleşmeleri durumunda bu adayların kayıtları yapılacaktır. Ancak, bu
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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.
Yükseköğretim programlarının koşulları arasında yer alan veya almadığı halde
yükseköğretim kurumları tarafından programa kayıt için meslekle ilgili kanun veya
yönetmeliklerde dikkate alınarak tam teşekküllü bir hastaneden sağlık raporu istenmesi ve
ilgili yükseköğretim kurumu tarafından öğrencinin kaydının gerekli sağlık raporunu
karşılayamadığı için yapılamadığının yazılı olarak beyan edilmesi üzerine, sağlık muayenesi,
bedensel yetersizlik (boy, kilo vb. tercih aşamasında bilinebilen özellikler hariç), mülakat
sınavını kazanamama ve intibak eğitiminin olumsuzluğu gibi başvuru sırasında bilinemeyen bir
nedenle yerleştirildiği programa kaydı yapılamayan öğrencilerin durumlarının ÖSYM
Başkanlığınca aşağıdaki şekilde değerlendirilerek, alt tercihlerinden puanlarının elverdiği
programlara (Burslu programlar hariç) kayıtlar tamamlandıktan sonraki ilk 15 gün içinde ÖSYM
Başkanlığına yazılı olarak tüm belgeleriyle birlikte başvurdukları takdirde kontenjan harici
yerleştirilirler. 15 günlük sürenin hesaplanmasında bu kılavuzda belirtilen kayıt tarihlerinin
bitiminden sonraki ilk mesai günü dikkate alınır.
Bu yerleştirmede;
Adayın yerleştiği programdan sonraki tercihleri (alt tercihleri) incelenerek, 2018-YKS
yerleştirme sonuçlarına göre alt tercihlerinden en küçük yerleştirme puan şartını sağlayan ilk
program tercihine (Burslu programlar hariç) yerleştirme işlemi yapılır.
İlgili yılın yerleştirme sonuçlarına göre alt tercihine yerleşmek için gereken en küçük puan
şartını sağlayamayan veya alt tercihi bulunmayan adaylar, ek yerleştirmeden yararlandırılır.
Ek yerleştirme işlemleri tamamlanmış ise adayların ek yerleştirme kılavuzundan yeniden
tercih yapması sağlanır. Ek yerleştirme kılavuzundan tercih yapan adaylar, en küçük
yerleştirme puan şartını sağlayan ilk program tercihine (Burslu programlar hariç) yerleştirilir.
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Ek yerleştirmede de yerleşemeyen veya ek yerleştirmede herhangi bir tercih yapmayan
adayların bir sonraki yıl, önceki yılda yerleşmemiş bir aday gibi işlem görmesi sağlanır. Ek
puanla bir yükseköğretim programına yerleştirilen aday kayıt sırasında okul türü veya alanını
belgelendirmek zorundadır, belgelendiremeyen aday yerleştirilmiş olduğu programa kayıt
hakkını kaybeder.

BİREYSEL KAYIT YAPTIRACAK ADAYLAR İÇİN GEREKLİ BELGELER;
Bireysel kayıt işlemi yaptıracak adaylar ÖSYM sınav sonuç belgelerinde yazan kayıt
tarihlerinde kayıt işlemlerini yaptırabilirler.
Adayın YKS yerleştirme sonucunun internet çıktısı
Adayın mezun olduğu okuldan aldığı lise diplomasının aslı ya da yeni tarihli Geçici
Mezuniyet Belgesi aslı (başarı belgesi mezuniyet belgesi yerine geçmez).
Daha önce bir Yükseköğretim Kurumundan mezun adaylar da lise diplomasını getirmek
zorundadırlar. (Son mezun olunan üniversitenin diploması ile kayıt yapılamaz.)
Ek puandan yararlanarak ya da sınavsız geçişle 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.)
Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık
Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’na kayıt yaptıracak adayların tam teşekküllü Devlet veya
Üniversite hastanelerinden alınan kurul raporu getirmeleri gerekmektedir.
Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümüne kayıt yaptıracak adayların akciğer mikrofilm
raporu getirmeleri gerekmektedir.
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Sağlık Kurulu raporunu kayıt tarihine kadar temin edemeyen adaylar taahhütname ile kayıt
yaptırabilirler.

YABANCI DİL DERSİ MUAFİYET SINAVI HAKKINDA

Eğitim dili Türkçe olan programlarımızı kazanan öğrenciler “Zorunlu Yabancı Dil”
(İngilizce, Almanca, Fransızca) muafiyet sınavına alınacaklardır. Adaylar lise Diploma
Programındaki eğitim dilinden sınava alınacaktır. Muafiyet sınavından 50 ve üzeri alan
öğrenciler ilgili derslerden muaf tutulacaktır.

Zorunlu Yabancı Dil Muafiyet Sınavı 18 Eylül 2018 Salı günü saat 15:00’da ilgili
Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu tarafından yapılacaktır.

Sınava ait derslikler ilgili birim tarafından sınav öncesinde ilan edilecektir. Kayıt
yaptırdığınız Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu web sayfasını takip edin.

YABANCI DİL YETERLİLİK SINAVI HAKKINDA
(YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFLARI İÇİN)

Yabancı Dil Hazırlık Eğitiminden muaf olmak isteyen adayların, M.Ü. Yabancı Diller
Yüksekokulu tarafından eşdeğerliliği kabul edilen sınavlara ait dil belgesini yeterlilik sınav
tarihinden önce teslim etmeleri gerekmektedir. Detaylı bilgi için http://ydil.marmara.edu.tr/

Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı olan programlarımızı kazanan öğrenciler de, yabancı
dil yeterlik sınavına alınacaklardır. Almanca, Arapça, Fransızca ve İngilizce için sınav tarihleri
aşağıda verilmiştir. Arapça yeterlilik sınav giriş bilgileriniz için http://ilahiyat.marmara.edu.tr/
adresinden, Almanca, Fransızca ve İngilizce yeterlilik sınavları giriş bilgileriniz için
http://ydil.marmara.edu.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz.
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TABLO 1 YETERLİLİK SINAV TARİHLERİ

Sınav Dili

Yazılı Sınav

Sözlü Sınav

Arapça

1. Oturum 11 Eylül 2018 10:00
2. Oturum 11 Eylül 2018 14:30

Almanca

12 Eylül 2018 10:00

Sözlü Sınav Yapılmayacaktır.

Fransızca

12 Eylül 2018 10:00

13 Eylül 2018 10:00

İngilizce

11 Eylül 2018 10:00

Sözlü Sınav Yapılmayacaktır.

1. Oturum 11 Eylül 2018 10:00
2. Oturum 11 Eylül 2018 14:30

Önemli Uyarı: Tamamen ya da kısmen yabancı dilde öğrenim yapan diploma programlarını
kazanan öğrenciler “yeterlilik” sınavına girecekler ve bu sınav sonuçlarına göre hazırlık
sınıflarına yerleştirileceklerdir. Sınava girmeyen öğrencilerin yabancı dil bilgisi olmadığı kabul
edilecek ve en düşük seviyeden hazırlık sınıflarına yerleştirme işlemleri yapılacaktır. Sınav
sonucunda 60 ve üzeri puan alan öğrenciler hazırlık eğitiminden muaf kabul edilecek ve
bölümlerinde 1. Sınıftan eğitime başlayacaklardır.

YETERLİLİK SINAVINDAN MUAFİYET
Aşağıdaki öğrenciler yeterlilik sınavından muaftırlar.
a) Son üç yılını, öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin anadili olarak konuşulduğu bir
ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında eğitim görüp
ortaöğrenimini bu kurumlarda tamamlayanlar.
b) Yönetim Kurulu tarafından önerilen ve Senato tarafından kabul edilen uluslararası yabancı
dil sınavlarında belirlenen asgari başarı düzeylerini sağlayan öğrenciler.
c) Hazırlık eğitimi sırasında Senato tarafından kabul edilen uluslararası yabancı dil
sınavlarından asgari başarı düzeyini sağladığını gösteren belgelerden birini ibraz eden ve yazılı
talepte bulunan öğrenciler Yönetim Kurulu kararıyla hazırlık sınıfını başarmış sayılırlar.
Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlik Yönergesi ve Eşdeğerlik Tablosu için TIKLAYINIZ.
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ZORUNLU YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI OLAN PROGRAMLAR
Fakülte / Yüksekokul
Atatürk Eğitim Fakültesi
Atatürk Eğitim Fakültesi
Atatürk Eğitim Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
İktisat Fakültesi
İşletme Fakültesi
İşletme Fakültesi
İşletme Fakültesi
İşletme Fakültesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
İletişim Fakültesi
İletişim Fakültesi
İletişim Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Tıp Fakültesi

Bölüm / Program
Almanca Öğretmenliği
Fransızca Öğretmenliği
İngilizce Öğretmenliği
Diş Hekimliği Fakültesi
Alman Dili ve Edebiyatı
Fizik
Kimya
Mütercim-Tercümanlık (Almanca)
Mütercim-Tercümanlık (Fransızca)
Mütercim-Tercümanlık (İngilizce)
Sosyoloji (İngilizce)
İktisat (İngilizce)
İşletme (Almanca)
İşletme Enformatiği (Almanca)
İşletme (İngilizce)
İşletme Yönetimi (UNCW)
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Fransızca)
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)
Uluslararası İlişkiler
İlahiyat
İlahiyat (İÖ)
İlahiyat (İngilizce)
İlahiyat (Arapça)
Gazetecilik
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Radyo, Televizyon ve Sinema
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)
Çevre Mühendisliği (İngilizce)
Endüstri Mühendisliği (İngilizce)
Makine Mühendisliği (İngilizce)
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce)
Kimya Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)
Biyomühendislik (İngilizce)
Turizm Rehberliği
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Turizm ve Seyahat Hizmetleri
Tıp Fakültesi (İngilizce)
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İSTEĞE BAĞLI HAZIRLIK SINIFI BULUNAN PROGRAMLAR

Fakülte / Yüksekokul

Bölüm / Program

Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu

Aktüerya

Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu

Bankacılık

Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu

Sermaya Piyasası

Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu

Sigortacılık

Fen-Edebiyat Fakültesi

Bilgi ve Belge Yönetimi

Güzel Sanatlar Fakültesi

Film Tasarımı

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Ebelik

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Sağlık Yönetimi

İSTEĞE BAĞLI İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFI OKUMAK İSTEYEN ÖĞRENCİLERİN
DİKKATİNE
Bölümlerini kazanmış olup E-devlet ya da EBYS üzerinden kayıt olurken isteğe bağlı
hazırlık sınıfı okumak istediğini belirtmiş olan öğrencilerin hazırlık sınıfına kabulü, Marmara
Üniversitesi Yabancı Dil ve Türkçe Hazırlık Sınıfları Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi’nin 6.
Maddesi uyarınca kontenjan dahilinde olacaktır.
Hazırlık okuyacak öğrenciler belirlenirken her bölümden öğrenci olmasına önem
verilecek ve sıralama, öğrencinin YKS sınav sonucuna göre yapılacaktır.
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KATKI PAYI/ÖĞRENİM ÜCRETİ
Örgün öğretim programlarına yerleştirilen öğrenciler YKS kılavuzunda belirtilen normal
süreler içerisinde katkı payı ödemesi yapmazlar. Bu öğrencilerin ödeyecekleri katkı payı
miktarları Devlet tarafından karşılanır.
Fakat örgün öğretim programlarına yerleştirilen ve halen başka bir yükseköğretim
kurumunda örgün öğretim programlarında öğrenim gören ve Üniversitemize yerleştirilen
adaylar ikinci üniversite kapsamında aşağıdaki tablo 3’te belirtilen katkı payı ücretlerini kesin
kayıt öncesinde ödemekle yükümlüdürler.
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Uzaktan Öğretim programlarına yerleştirilen
adaylar öğrenim ücretine ek olarak bir defaya mahsus olmak üzere ilgili program için
belirlenen materyal ücretini ödemekle yükümlüdürler.
e-Devlet uygulaması üzerinden kayıt yaptıran ve katkı payı/öğrenim ücreti ödemesi
gereken adaylar ders kayıt dönemi öncesinde ilgili ücreti yatırabilirler.
Gazi/Şehit eş ve çocukları katkı payı/öğrenim ücreti ödemezler. Bu durumda olan
öğrencilerin muafiyetten yararlanabilmeleri için ilgili belgeyi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Kayıt İşleri Birimine elden teslim etmeleri gerekmektedir.
İkinci öğretim programlarına yerleştirilen engelli öğrencilere engelleri oranında indirim
yapılır. Bu durumda olan öğrencilerin indirimden yararlanabilmeleri için engelli olduğuna dair
raporlarını Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na teslim etmeleri gerekmektedir.
Ücret ödemesi yapması gereken kayıt yaptıracak adaylar, katkı payı/öğrenim
ücretlerini

Yapı

Kredi

Bankasının

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.
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Kayıt işlemlerini yaptıktan sonra kendi isteği ile kayıt sildiren adayların yatırmış
oldukları

katkı

payı/öğrenim

ücretleri

Bakanlar

Kurulu

Kararı

gereğince

edilmemektedir.
Katkı payı ve öğrenim ücreti ödemeleri ile ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
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iade

TABLO 2 KATKI PAYI/ÖĞRENİM ÜCRETİ TABLOSU
Katkı Payı Tutarı
Yıllık

Katkı Payı
Tutarı Dönemlik

1. Eğitim

284,00 TL

142,00 TL

2. Eğitim

1.027,00 TL

513,50 TL

Diş Hekimliği Fakültesi

1. Eğitim

494,00 TL

247,00 TL

Eczacılık Fakültesi

1. Eğitim

494,00 TL

247,00 TL

1. Eğitim

284,00 TL

142,00 TL

1. Eğitim - Yabancı Dille Eğitim Yapan Bölümler

284,00 TL

142,00 TL

Fakülte/Yüksekokul Adı

Atatürk Eğitim Fakültesi

Fen-Edebiyat Fakültesi

Güzel Sanatlat Fakültesi
Hukuk Fakültesi

İktisat Fakültesi

İlahiyat Fakültesi
İletişim Fakültesi

İşletme Fakültesi

Program Türü

2. Eğitim - Fen Programı

1.281,00 TL

640,50 TL

2. Eğitim - Edebiyat ve Sosyal Programı

962,00 TL

481,00 TL

1. Eğitim

316,00 TL

158,00 TL

1. Eğitim

313,00 TL

156,50 TL

2. Eğitim

1.155,00 TL

577,50 TL

1. Eğitim

313,00 TL

156,50 TL

2. Eğitim

1.155,00 TL

577,50 TL

1. Eğitim

284,00 TL

142,00 TL

2. Eğitim

1.027,00 TL

513,50 TL

1. Eğitim

284,00 TL

142,00 TL

1. Eğitim

313,00 TL

156,50 TL

2. Eğitim

1.155,00 TL

577,50 TL

İşletme Yönetimi (UNCW)

5.197,50 TL

2.598,75 TL

Mühendislik Fakültesi

1. Eğitim

387,00 TL

193,50 TL

Sağlık Bilimleri Fakültesi

1. Eğitim

284,00 TL

142,00 TL

Siyasal Bilgiler Fakültesi

1. Eğitim

313,00 TL

156,50 TL

1. Eğitim

284,00 TL

142,00 TL

2. Eğitim

1.027,00 TL

513,50 TL

1. Eğitim

387,00 TL

193,50 TL

1. Eğitim

281,00 TL

140,50 TL

2. Eğitim

Spor Bilimleri Fakültesi
Teknoloji Fakültesi
Teknik Eğitim Fakültesi

1.147,00 TL

573,50 TL

Tıp Fakültesi

Yabancı Dille Eğitim Yapan Bölümler

591,00 TL

295,50 TL

Takı Teknolojisi ve Tasarımı Yüksekokulu

1. Eğitim

190,00 TL

95,00 TL

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

1. Eğitim

190,00 TL

95,00 TL

Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu
Adalet Meslek Yüksekokulu

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

1. Eğitim

190,00 TL

95,00 TL

2. Eğitim

1.155,00 TL

577,50 TL

1. Eğitim

190,00 TL

95,00 TL

1. Eğitim

190,00 TL

95,00 TL

2. Eğitim

770,00 TL

385,00 TL

Uzaktan Öğretim

770,00 TL

385,00 TL

1. Eğitim

190,00 TL

95,00 TL

2. Eğitim

770,00 TL

385,00 TL

1. Eğitim

190,00 TL

95,00 TL

2. Eğitim

770,00 TL

385,00 TL

Uzaktan Öğretim

770,00 TL

385,00 TL

Materyal Ücreti ( Uzaktan Eğitim Programlarında Bir Defaya
Mahsus Alınacak)
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385,00 TL

KAMPÜS KART İŞLEMLERİ
Öğrencilerimizin yemekhanede, kapı giriş ve çıkışlarında kullanacakları Kampüs kart
dağıtımları için yerleşkelerde dağıtım stantları kurulacaktır. Dağıtım yerleri ve tarihleri
Başkanlığımız web sayfasında http://oidb.marmara.edu.tr/ adresinde duyurulacaktır.

İstanbul İndirimli Seyahat Kartlarınızı (İETT) 10 Eylül 2018 tarihi itibari ile kayıt
yaptırdığınız Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu öğrenci işlerinden imza karşılığı
temin edebilirsiniz.

MARMARA ÜNİVERSİTESİNDE YAŞAM
Marmara Üniversitesi, Türkiye’nin bilimsel birikimine 133 yıllık şerefli mazisi, 3460
civarında seçkin öğretim elemanı ve yaklaşık 80.000 öğrenci sayısıyla ülkemizin, en büyük
kenti olan İstanbul’dan katkıda bulunan, Türkiye’nin en büyük ve önde gelen yükseköğretim
kurumlarından biridir. İktisat, İşletme, Siyasal Bilgiler, Mühendislik, Tıp, Diş Hekimliği, Güzel
Sanatlar ve İlahiyat Fakülteleri başta olmak üzere akademik birimlerde Türkçe, İngilizce,
Fransızca, Almanca ve Arapça’dan oluşan 5 dilde eğitimi bünyesinde toplayan Marmara
Üniversitesi, bu özelliği ile Türkiye’deki tek, çok dilli üniversitesidir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

EĞİTİM-ÖĞRETİME İLİŞKİN BİLGİLER
Akademik Takvime ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.
http://takvim.marmara.edu.tr/
Önlisans ve Lisans Öğretim Yönetmeliği’ne ulaşmak için tıklayınız.
Çift Anadal ve Yandal Eğitim programları hakkında bilgi almak için tıklayınız.
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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
10 Eylül 2018 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/Yüksekokul/Meslek Yüksekokuluna posta yolu ile 10 Eylül 2018
tarihine kadar ulaştırabilirler. Taahhütlü posta ile yapılan başvurularda eksik belge, onaysız
belge veya postadaki gecikmelerden dolayı kurumumuz sorumlu değildir.

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).

DERS KAYIT İŞLEMLERİ
Ders kayıt işlemleri 3 - 14 Eylül 2018 tarihleri arasında 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/materyal ücretini ödemiş olmaları gerekmektedir.
Ücret ödemeleri öğrenci numaraları ile Yapı Kredi Bankası şubelerinden ve
https://harc.marmara.edu.tr/ üzerinden World özellikli kredi kartları ile yapılabilmektedir.
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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. Ödeme yapması gereken
öğrencilerimiz öğrenci numaraları ile Yapı Kredi Bankası şubelerinden ya da
https://harc.marmara.edu.tr/ adresi üzerinden World özellikli kredi kartları ile ödemelerini
yapabilirler.
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BYS KULLANICI OLUŞTURMA
 Kullanıcı oluşturmak için https://bys.marmara.edu.tr adresine girilir.

 İlk şifremi oluştur linki tıklanır. Kullanıcı türü olarak öğrenci seçilerek TC Kimlik No, Baba
Adı ve Doğum Tarihi bilgileri girilerek “İlk Şifremi Oluştur” butonuna basılır.
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 Sistem size kullanıcı adı ve geçici bir şifre verecektir. Kullanıcı adınız öğrenci
numaranızın başına küçük “o” harfi eklenmiş halidir.

28

 Sistem tarafından verilen kullanıcı adı ve şifre ile Öğrenci Bilgi Yönetim Sistemine Giriş
yapılır.

 E-Posta Doğrulama ekranında aktif olarak kullandığınız e-posta adresi ile cep telefonu
numaranızı girerek Gönder butonuna basınız. Burada girmiş olduğunuz e-posta
adresine gönderilen linki tıklayarak kullanıcı adı ve şifreniz ile Giriş yapınız.
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 Geçerli şifre alanına, sitemin verdiği “şifre” girilir. Yeni şifre alanında şifreyi harf, rakam
ve özel işaret barındırmak şartıyla en az 8 karakterden oluşan bir şifre belirleyiniz.

 Şifrenizi oluşturduktan sonra Kayıt Yenileme (Ders Seçme) İşlemlerini seçerek ders
kaydınızı yapabilirsiniz. İkinci üniversite kapsamında kayıt yaptıran adaylar ile ikinci
öğretim ve uzaktan öğretim programlarına yerleştirilen adayların ders seçimi
yapabilmesi için katkı payı/öğrenim ücretini ilgili banka şubelerine önceden yatırmaları
gerekmektedir.
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AKADEMİK TAKVİM
Üniversitemize yeni kayıt yaptıracak adaylar için hazırlanan özet takvim aşağıdaki
gibidir. Akademik takvimin tamamını görmek istiyorsanız http://takvim.marmara.edu.tr/
adresinden giriş yapabilirsiniz.
Önlisans ve Lisans Yeni Kayıt (YKS)
06 Eylül 2018 Perşembe

Yeni Kayıt Öğrenciler (YKS) Başlangıç

07 Eylül 2018 Cuma

Yeni Kayıt Öğrenciler (YKS) Bitiş

AKTS KREDİLERİNİN BELİRLENMESİ

Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS), öğrenci merkezli, öğrencinin iş yüküne dayalı bir
kredi sistemidir. Öğrencinin bir dersi başarıyla tamamlayabilmesi ve belirlenen öğrenim
çıktılarını elde edebilmesi için yapması gereken çalışmaların tümünü (teorik ders, uygulama,
seminer, bireysel çalışma, sınavlar, ödevler vb.) ifade eden bir değerdir. Marmara
Üniversitesi’nde verilen her dersin hem yerel hem de AKTS kredisi mevcuttur. Bir dersin yerel
kredisi, dersin haftalık teorik ders saatlerinin tamamı ile laboratuvar, uygulama, atölye veya
stüdyoların haftalık saatlerinin yarısından oluşur. Başlangıçta kredi transferi için düşünülen bu
sistem, kurumsal, bölgesel, ulusal ve Avrupa seviyesinde kredi toplama sistemi olarak da
kullanılmaktadır. Her ders için öğrenim çıktılarının belirlenmesinin ardından, öğrencilerin
başarılı olabilmesi ve bu öğrenim çıktılarına ulaşabilmeleri gerekli olan iş yükü
hesaplanmaktadır.
AKTS kredi dağılımı için yapılan çalışmalarda, öğrencilerin başarılı olmak için ihtiyaç
duydukları iş yükleri ilgili öğretim görevlileri tarafından öngörülmüştür. Öğrencilerin iş yükü,
her dönem sonunda yapılan değerlendirme anketleriyle ölçülmüştür.
Üniversitemizde, öğrencilerin bir dönemi (sınav dönemleri dahil olmak üzere toplam
17 hafta) tamamlayabilmeleri için en az 30 AKTS kredisinden başarılı olmaları zorunludur. 30
AKTS kredisi, öğrencilerin dönem içerisinde gerçekleştirdikleri tüm aktiviteleri(ders saatleri,
ödev, proje, ara sınav, final vb.) içine alan 750-900 saat arasında bir iş yükü ile ilişkilendirilir.
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Genel Akademik Not Ortalamasının (GANO) hesaplanması, öğrencilerin yerel kredi ve
notlarına göre yapılır. Ancak, hem yerel kredi ve notlar, hem de AKTS kredileri ve notları
öğrencilerin transkriptlerinde gösterilir.

AKADEMİK DANIŞMANLIK
Yeni öğrenciler Üniversitemiz olanaklarının tanıtılması amacıyla bir oryantasyon
eğitimine tabii tutulurlar. Üniversitemiz eğitime yeni başlayan tüm öğrencilere, eğitimleri ile
ilgili her konuda yardımcı olmak amacı ile bir öğretim elemanını danışman olarak atar.
Danışmanlar, öğrencilerin üniversiteye kayıt olduğu ilk günden, öğrencilik süresinin bitimine
kadar, başta eğitim olmak üzere öğrencilere, gereksinim duydukları her konuda danışmanlık
hizmeti sunmakta; özellikle ders seçme ve kayıt yenileme süreçlerinde yardımcı olmaktadırlar.
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi’nde; öğrencilerin psikolojik, sosyal ve
ekonomik yönden gelişmesine yardımcı olunmaktadır. Psikologlar tarafından iletişim ve kimlik
problemleri, sınav stresi, uyum sorunları ve diğer psikolojik problemler ele alınmaktadır.
Bunların dışında çeşitli konularda seminerler ve konferanslar düzenlenmekte, bireysel
görüşmelerin yanında grup terapisi de yapılmaktadır. Birimde çeşitli psikolojik sorunları olan
öğrencilerimizle yapılan bireysel görüşmeler randevu sistemi ile yapılmaktadır.
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PROGRAMLAR HAKKINDA GENEL BİLGİLER
Üniversitemiz önlisans ve lisans programları hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

BARINMA HİZMETLERİ
Üniversitemiz kız öğrencilerinin barınma ihtiyaçlarının karşılanması için Göztepe
Yerleşkemizde 2 adet Kız Öğrenci Yurdumuz mevcuttur.

ÖZMEN AKTAR KIZ ÖĞRENCİ YURDU
Özmen Aktar Kız Öğrenci yurdunda 336 öğrenci barınmaktadır. Banyo ve wc'li odalarda 24
saat sıcak su hizmeti ve bir mini buzdolabı mevcuttur. Odalarımızda yataklarımız ranza tipidir.
Yurdumuzda 3 adet etüt odası, 2 tv odası, 1 adet kuaför ve çamaşırhane bulunmaktadır.
Yıkatılan çamaşırlar için ücret alınmamaktadır. Odalarımız 6 kişiliktir.
Öğrencilerimiz Wirless sisteminden odalarında sınırsız şekilde yararlanmaktadırlar.
Öğrencilerimiz dışarıdan gelen telefon görüşmelerini katlarda bulunan telefonlardan
yapmaktadırlar.

HANDAN ERTUĞRUL KIZ ÖĞRENCİ YURDU
72 öğrenci kapasiteli olan Göztepe Yerleşkemizde bulunan yurdumuzda banyo-wc ve çamaşır
makinaları ve mini buzdolabı odalarda mevcut olup, ranza tipi yataklarımız bulunmaktadır.
Yurdumuzda 24 saat sıcak su hizmeti verilmektedir. Ayrıca 2 etüd odası 1 Tv dinlenme odası
bulunmaktadır. Odalarımız 6 kişiliktir.
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ÜNİVERSİTEMİZ KIZ ÖĞRENCİ YURTLARI BAŞVURULARI HAKKINDA
Başvuru yapmadan önce aşağıdaki bilgileri dikkatlice okuyunuz.

Yeni kayıt yaptıran öğrencilerimiz Üniversitemiz bilgi yönetim sistemi (BYS) şifreleri ile sisteme
giriş yapacaklardır. BYS şifresini edinmeden sisteme girişinize izin verilmemektedir.
BYS ile ilgili sorularınız için Öğrenci İşleri Daire Başkanlığını arayabilirsiniz. BYS şifrenizi
oluşturmak veya değiştirmek için tıklayınız.
Başvuru 3 aşamadan oluşmaktadır. Tüm aşamalardaki bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde
giriniz. Kaydınız alınmıştır uyarısını görmeden sistemden çıkmayınız.
İkinci bölümde sorulan öğrenci numaranızın başına "o" harfini koymayınız.
Kampus kart numaranızı bilmiyorsanız 1234 1234 1234 1234 şeklinde yazabilirsiniz.
Eksik veya hatalı bilgi girmeyiniz. Yurtlarımızda barınma hakkı elde ettiğiniz takdirde sizde
istenecek belgeler ile beyan ettiğiniz bilgilerde farklılık olması durumunda HATALI veya
YANLIŞ beyandan dolayı barınma için kayıt hakkınız İPTAL edilecektir.
Hatalı bilgi girişi yaptığınızı düşünüyor iseniz sisteme tekrardan girerek soruları doğru bir
şekilde cevaplayınız. Soruları cevaplamadan sistemden çıkmayınız aksi halde tüm
cevaplarınız sıfırlanır.

Tüm soruların cevaplandırılması zorunludur.
Soru, İstek, Şikayet ve Önerileriniz için sks@marmara.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Başvurular, 07.09.2018 Cuma günü mesai bitimine kadar http://sks.marmara.edu.tr internet
sitesi üzerinden online olarak yapılacaktır.
Üniversitemiz kız öğrenci yurtlarına başvuru yapmak için lütfen tıklayınız.
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SAĞLIK HİZMETLERİ (MÜPEAH)
Marmara Üniversitesi Başıbüyük Sağlık Yerleşkesi Maltepe Eğitim Aile Sağlığı Merkezi
tüm sağlık sorunlarınızda yanınızda yer almaktadır.
Merkezde ;
 Tüm sağlık sorunlarınız
 Sağlıklı erişkin periyodik muayeneleri
 Aşı/bağışıklama hizmetleri
 Kanser taramaları
 Obezite, hipertansiyon, diyabet gibi kronik hastalıkların izlemi
 Üreme sağlığı konularında yöntem sunumu ve danışmanlık
 Sağlıklı yaşam beslenme ve egzersizleri
 Kardiyovasküler risk yönetimi
 Sigara bıraktırma
 Ehliyet ve sağlık raporları alma
Hizmetlerinden hafta içi her gün 08:00-17:00 saatleri arasında yararlanabilirsiniz.
Eğitim boyunca güvenli ortam ve güler yüzlü sağlık hizmetinden yararlanabilirsiniz.

BESLENME HİZMETLERİ
Üniversitemiz 19 kantin, 2 restoran ve 14 yemekhanesi ile günde 20.000 kişiye yemek
imkanı sağlamaktadır.
Tüm öğrenciler kampüslerimizde bulunan yemekhanelerden yararlanabilirler. 11:3013:30 arası öğle yemeği, 18:30-20:00 arası akşam yemeği servisi vardır. Menüler mevsime
göre ve öğrencilerin kalori ihtiyacı ve yiyeceklerin besin değeri göz önünde bulundurularak
hazırlanmaktadır. Günlük menü 3 çeşit ana yemek, tatlı ve meyve seçeneklerinden oluşur.
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SAĞLIK İMKANLARI
Öğrencilerin beslenme, barınma, sağlık, sportif, kültürel ve diğer sosyal ihtiyaçlarını
karşılamak üzere Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı kurulmuştur. Bu kapsamda, Sağlık,
Kültür ve Spor Daire Başkanlığındaki Mediko Sosyal Merkezinde muayene, tetkik, ayakta
tedavi ve psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetleri verilmektedir.

ULUSLARARASI PROGRAMLAR
Marmara Üniversitesi hem kurumsal hem bireysel düzeyde geniş çaplı bir uluslararası
ortaklıklar ağı tesis etmiştir. 270 kurumla yapılmış aktif işbirliği ve değişim anlaşmaları
üniversitemizin uluslararası konumuna sağlam bir temel teşkil eder.
Erasmus değişim programı bu konuma erişmekteki en önemli araçlardan biri olarak
görülebilir. Marmara Üniversitesi 15 Türk pilot üniversiteden biri olarak 2003-2004 yılında
Erasmus programına dahil olmuştur. Bugün, üniversitemiz 350 civarında ikili anlaşmaya imza
atmıştır. Bunlardan en çok hareketliliğe sahip olanı, yılda 340 giden öğrenci ve 320 gelen
öğrenci sayısı ile Erasmus programıdır.
Marmara Üniversitesi, Uluslararası Ofis birimi aracılığıyla, Avrupa Komisyonunun Hayat
Boyu Öğrenme Programını aktif bir şekilde yürütmektedir.

KÜLTÜR VE SPOR HİZMETLERİ

Üniversitemiz Göztepe Yerleşkesinde Dr. İbrahim Üzümcü Konferans Salonu, Enstitü
Binası Konferans Salonu ve 125. Yıl Açık Anfisi, Haydarpaşa Yerleşkesinde Ord. Prof. Dr. Reşat
Kaynar Konferans Salonu, Sultanahmet Yerleşkesinde Ord. Prof. Dr. Nihat Sayar Konferans
Salonu olmak üzere toplam 5 merkez bilimsel, sosyal ve kültürel faaliyetler için öğrenci ve
birimlerimizin hizmetine sunulmuş olup, 2015 yılında hizmete açılan Cemre rezervasyon
sistemi ile de Üniversitemiz bünyesinde bulunan diğer konferans salonlarının da bilimsel
etkinlikler için öğrencilerimizin kullanımına açılmıştır.
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Göztepe Yerleşkesi spor kompleksinde 643 kişi oturma olmak üzere toplam 2000 kişi
kapasiteli basketbol salonu, fitness salonu, masa tenisi salonu bulunmakta olup, ayrıca
yerleşke içerisinde 1 adet tenis sahası, 1 adet basketbol sahası ve 1 adet voleybol sahası
bulunmaktadır. Spor salonu olanaklarından tüm öğrencilerimiz ücretsiz yararlanabilir.
Öğrencilerimizin boş zamanlarını değerlendirmeleri amacıyla hafta sonları ücretsiz
kültür ve spor kursları düzenlenmekte olup bu kurslar; Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği,
Tiyatro, Halk Oyunları, Fotoğrafçılık, Basketbol, Voleybol, Satranç, Masa Tenisi, Dans ve
Fitness alanlarını içermektedir. Kurslara ilişkin dönem başlarında http://sks.marmara.edu.tr/
sayfasından duyuru yapılmaktadır. Her yıl düzenlenen geleneksel “ Geleneksel Rektörlük
Kupası” kapsamında Basketbol, Voleybol, Futbol, Masa Tenisi, Satranç alanlarında öğrenciler
arasında turnuvalar düzenlenmektedir.
Üniversitemiz öğrencileri Mesleki-Bilimsel, Sosyal-Kültürel, Spor alanlarında kurulu
öğrenci kulüpleri ile de faaliyetlere etkin olarak katılmaktadır. Kulüp bilgilerine
http://sks.marmara.edu.tr/ sayfasından ulaşabilirsiniz.

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 wifi hizmetinden yararlanabilirler.
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ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ
Üniversitemizde bulunan tüm engelli öğrencilerimize engelsiz bir yaşam sağlamaya
yardımcı olmak ve bunun için gerekli tüm tedbirleri almak üzere kurulmuştur. Marmara
Üniversitesi bireylerin eğitim hakkına engel oluşturabilecek tüm engelleri ortadan
kaldırabilecek en doğal hakkı olan eğitim hakkını bireylerin hizmetine sunabilen bir üniversite
olmayı hedeflemektedir. Bu hedef doğrultusunda üniversite bünyesinde yer alan tüm
akademik personel, idari personel ve öğrencileri ile birlikte çalışmanın ve üretmenin önemine
inanmaktadır.

Birimin

faaliyetleri

hakkında

ayrıntılı

bilgiye

http://sks.marmara.edu.tr/hizmetlerimiz/engelli-ogrenci-birimi/ linkinden ulaşabilirsiniz.

ÖĞRENCİ KONSEYİ
Başta eğitim olmak üzere öğrencileri ilgilendiren her alanda tarafsız bir yaklaşımla görüş,
istek ve önerileri değerlendirip yönetim organlarına iletip çözüme dair takibini yaparak,
gençliğin katılımını artırıcı proje ve çalışmalarla üniversitemizdeki eğitim ve yaşam kalitesini
kalıcı olarak arttırmak, üniversitemizin gelişen ve başarı gösteren akademik ve sosyal bir
kurum olma vizyonunun gerçekleştirilmesindeki etkin faktörün öğrenci olmasını sağlamaktır.
Öğrenci temsilcisi olan kişiler seçim yoluyla belirlenirler. Öğrenci temsilcileri bir araya
gelerek Birim Öğrenci Temsilci Kurullarını ve M.Ü Öğrenci Konseyi Genel Kurul yapısını
oluştururlar.
Birim Kurullarının amacı, Üniversitede sorunları incelemek, eğitim, araştırma ve öğrenci
hizmetlerinde çözüme yönelik, araştırma ve değerlendirme yapmak, elde edilen sonuçları
Öğrenci Konseyi Yönetim Kuruluna sunmaktır. Yönetim Kurulu icra heyeti vasfıyla seçim süresi
içerisinde tüm yürütücülüğü yapmaktadır.
Marmara Üniversitesi Öğrenci Konseyi sayfasına http://ogrencikonseyi.marmara.edu.tr
linkinden ulaşabilirsiniz.
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ÖĞRENCİ KULÜPLERİ
Üniversitemiz Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde aktif olan 178 adet
öğrenci kulübü bulunmaktadır.
Öğrenci

kulüp

listesine

http://sks.marmara.edu.tr/ogrenci-kulupleri/ogrenci-

kulupleri/kulup-listesi linkinden ulaşabilirsiniz.

BURS İMKÂNLARI VE BURS OFİSİ
Maddi durumu elverişsiz öğrencilerimizin burs hizmetlerinden yararlandırılması
amacıyla burs ofisi koordinatörlüğü hizmet vermektedir. Üniversitemiz tarafından verilen
burslar Barınma Bursu, Ücretsiz Yemek Bursu ve Kredi Yurtlar Kurumu Bursu’dur. Bunun
yanında çeşitli sivil toplum kuruluşlarınca burslar verilmekte olup, öğrencilerimiz burslarla ilgili
detaylı

bilgilere

http://sks.marmara.edu.tr/burs-imkanlari/burs-imkanlari

linkinden

ulaşabilir.

KÜTÜPHANE HİZMETLERİ
Türkiye’nin büyük üniversitelerinden biri olan Marmara Üniversitesi toplam 9
kütüphanesinde 71 elektronik veri tabanı aboneliği, 3.423.381 elektronik ve 257.222 basılı
kitap, 52.432 elektronik, 1720 basılı süreli yayın ile 4444 e-gazete, 29.365 dijital ortamda
lisansüstü tez, 4240 DVD, dijital ve basılı ortamda 1964 yazma eser, 6781 eski harfli basma
eser, 581 Latin harfli nadir eser, 715 cilt nadir süreli yayının yanı sıra dijital nadir koleksiyonları
ile büyüyen kütüphanelere sahiptir.

Tüm yıl boyunca açık olan Merkez Kütüphane kullanıcılarına 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet
sunmaktadır. Öğretim üyesi, idari personel ve öğrencilerine kampüslerimizin dışından da
elektronik

kaynaklara

erişim

imkânı

sunmaktadır.

http://kutuphane.marmara.edu.tr/ linkinden ulaşabilirsiniz.
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Ayrıntılı

bilgi

için

Cep Kütüphanem uygulaması ile Türkiye’de alanında tek ve gerçek zamanlı Yüzlerce
kütüphanede milyonlarca kitabı cep kütüphanem uygulamasından tarayabilir, bildirimleri
cebinizden takip edebilirsiniz. Uygulamayı indirmek için tıklayınız.

ORYANTASYON BİLGİLERİ
2018-2019 YKS sonucuna göre üniversitemize kayıt hakkı kazanan öğrencilerimiz için
oryantasyon eğitimleri düzenlenecektir. Eğitim tarihleri hakkında detaylı bilgiye kayıt
olduğunuz biriminizin web sayfasından ulaşabilirsiniz.
Oryantasyon filmlerini izlemek için tıklayınız.

SOSYAL MEDYA
Üniversitemiz öğrencileri marmara uzantılı e-posta adresleri ile tüm yerleşkelerimizde
ücretsiz Wi-Fi hizmetinden yararlanabilirler. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından
yayınlanan duyurulara ve önemli gelişmelere anında ulaşmak için Twitter adresimizden bizi
takip edebilirsiniz.

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.
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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
Fakültelerin İnternet Sayfaları : http://www.marmara.edu.tr/akademik/fakulteler
Yüksekokulların İnternet Sayfaları : http://www.marmara.edu.tr/akademik/yuksekokullar
Meslek Yüksekokullarının İnternet Sayfaları :
http://www.marmara.edu.tr/akademik/meslek-yuksekokullari
Çağrı Merkezi 216 627 62 72
MAR MA RA
http://www.marmara.edu.tr/en/hizmetler/e-bilgi-servisi/cagri-merkezi/
Tüm soru ve sorunlarınız için http://destek.marmara.edu.tr/
Twitter : @muogrenciisleri

ÖNEMLİ SAYFALAR
KYK http://kyk.gsb.gov.tr/
YÖK http://yok.gov.tr/
ÖSYM http://www.osym.gov.tr/ana-sayfa/1-0/20150706.html
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Bu kılavuz Marmara Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından
hazırlanmıştır.
Tüm soru ve sorunlarınız için 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.
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Köklü geçmiş, güçlü gelecek…
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http://oidb.marmara.edu.tr

