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Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına
İlişkin Yönetmelik

BAŞVURU ŞEKLİ
Başvurular,

tamamen

internet

üzerinden

yapılmaktadır.

http://basvuru.marmara.edu.tr adresinden BYS (Bilgi Yönetim Sistemi)
kullanıcı

adı

ve

şifresi

ile

giriş

yaparak

ilanda

belirlenmiş

olan

kontenjanlara başvuru yapılabilmektedir.
Başvuru sistemindeki tüm adımların tamamlanarak kayıt işleminin
gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

*Başvuru işlemleri tamamen sistem üzerinden yapılacaktır.
*Yabancı Dil Yeterlilik ve Özel Yetenek Sınavıyla ilgili detayların kılavuzdan ve yönergeden
dikkatle okunması gerekmektedir.
*Tüm başvurular için, adayın tamamladığı yarıl/yıla kadar müfredatındaki tüm dersleri almış
ve başarmış olması zorunluluğu vardır. Bu nedenle transkript kontrolü yaparak başarılmamış veya
eksik ders olup olmadığı kontrol edilmelidir.
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YABANCI DİL YETERLİLİK SINAVI
Sınav yeri bilgisi, başvuru sonrasında http://oidb.marmara.edu.tr/ ve
ydil.marmara.edu.tr adresinde liste halinde ilan edilecektir. Sınavdan bir gün
önce sınav yerinizi kontrol ediniz.
* Aşağıdaki tabloda tarih ve saatleri verilen ‘Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı’
(sınav yeri derslikleri daha sonra açıklanacaktır) ile ilgili önemli detaylar;
1) Türkçe bir programda kayıtlı iken tamamen (% 100) veya kısmen (% 30)
yabancı dille eğitim veren programa başvurularda,
2) Kısmen (% 30) yabancı dille eğitim veren programda kayıtlı iken tamamen
(% 100) yabancı dille eğitim veren programa başvurularda yabancı dil şartının
sağlanmış olması gerekmektedir.
3) Marmara Üniversitesi Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı asgari başarı notu altmış
(60)’tır.
4) Marmara Üniversitesi Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı sonucu, sınavın yapıldığı
tarihi takip eden iki yıl süreyle geçerlidir.
- Yukarıda belirtilen durumlardan 1 ve 2. Maddeye uyan öğrenciler, 17.08.2017
Tarihinde yapılacak yabancı dil yeterlilik sınavına girecek şekilde, listelerde
isimleri verilecektir.
- 17.08.2017 Tarihinde yapılacak yabancı dil yeterlilik sınavına girecekler
listesinde ismi olan, sınava girip başarısız olan veya sınava girmeyen öğrenciler
Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü tarafından tekrar incelemeye alınacaktır.
Daha önceden % 100’lük seviyede hazırlık okuyarak yeterlilik sınavına girmiş,
başarılı olmuş olanlar tespit edilerek değerlendirmeye alınacaktır.
- Sınav sonuçları 21.08.2017 tarihinde https://ydil.marmara.edu.tr internet
sayfasında ilan edilecektir. Listelerde başarısız veya girmedi olarak ilan
edilenlerden, % 100’lük seviyede hazırlık eğitim almış veya % 100’lük seviyede
yeterlilik sınavına girmiş, başarılı olmuş olanlar varsa 21.08.2017 saat 16.00’a
kadar, Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü +90 216 338 12 40 faks
numarasına
örnek
dilekçede
olduğu
gibi
bir
dilekçe
(http://dosya.marmara.edu.tr/oidb/cap_yap/muyyes_17082017_itiraz_v01.doc)
göndermeleri gerekmektedir.
- Arapça yeterlilik ile ilgili işlemler İlahiyat Fakültesi Dekanlığı tarafından işleme
alınarak ilgili duyurular ve sınavlar, İlahiyat Fakültesi tarafından yapılacaktır.
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ÖZEL YETENEK SINAVI
Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara yapılan başvurular, M.Ü.
Çift

Anadal

Programı

ve

Yandal

Programı

Yönergesi

kapsamında

değerlendirilerek ilgili programın sınav bilgisi birim internet sayfasında ilan
edilecektir.
KESİN KAYIT İŞLEMİ
-Kesin

kayıtlar,

Göztepe

Yerleşkesi

Öğrenci

İşleri

Daire

Başkanlığında akademik takvimde belirtilen tarihlerde alınacaktır.
-Kesin kayıtların şahsen veya noter vekâleti ile yapılması zorunludur.
-Kayıt sırasında öğrenci kimlik kartı ve nüfus cüzdanı gösterilmesi
zorunludur.

http://www.marmara.edu.tr/
http://oidb.marmara.edu.tr
Değerli öğrencilerimiz;
İhtiyaçlarınız, beklentileriniz doğrultusunda karşılaştığınız konular ile ilgili
sorularınızın cevabına erişebilmek ve size özel hızlı ve etkin çözümler
sunabilmemiz için öneri ve talepleriniz ile ilgili 0 216 627 62 72 hattını
arayarak çağrı merkezimize ulaşabilirsiniz.
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