 Başvuru şekli;
 Başvurular (ön kayıt), internet üzerinden yapılacaktır (yatay geçiş başvuruları enstitülere elden başvuru ile yapılır.). Tüm değerlendirmeler
sonunda ilan edilen sonuca göre kesin kayıt hakkı kazanan adaylar, kesin kayıt tarihlerinde ilgili Enstitülere sisteme yükledikleri belgelerin
asıllarını şahsen teslim ederek kesin kayıt işlemini tamamlayacaklardır.
 Üniversitemiz lisansüstü programlarına başvurmak isteyen adayların, ön kayıt için Üniversitemiz web sayfasının (www.marmara.edu.tr)
duyurularında ilan edilen başvuru sistemi üzerinden daha önce hesabı olmayanlar “yeni hesap” oluşturarak, sırasıyla ilgili sekmelerden
istenilen bilgileri girerek, başvuru ekranında yüklenmesi istenilen belgeleri pdf veya jpeg formatında sisteme yüklemesi
gerekmektedir.(Dosyalar için yeteri kadar kota verilmiştir. Büyük boyutlu dosyalar için online dosya küçültme programlarını kullanınız. Ya
da tarama çözünürlüğünü azaltarak tarayınız.)
 Kayıt sırasında, aktif olarak kullanılan e-posta adresinin girilmesi zorunludur.(Bilgilendirme e-posta aracılığıyla yapılacaktır.)
 Yüklemesi yapılan bilgi ve belgeler ilgili enstitü personelleri tarafından kontrol edilip onaylanacaktır. Enstitü tarafından onay/red verilen
adaya bilgi maili gönderilecektir. Yüklenen bilgi ve belgelerde eksiklik veya hata olması durumunda da ilgili enstitü tarafından, başvuru
sırasında belirttiğiniz e-posta adresinize bilgilendirme yapılacaktır. (Geçersiz başvuru, onaysız belge, eksik evrak vb.) “Onaylanmış olan
tercihler değiştirilemez ve silinemez.”(Onaylanmış her tercih adaya kayıt hakkı tanımaz. Tüm şartların sağlanması şartı aranır.) Başvuru
tarihleri dışında Enstitüler tarafından onay işlemleri devam edebilir. Bu durumda başvuru tarihleri dışında belgeler ilk defa kontrol
ediliyorsa hatalı belgelerde bir kez düzeltme hakkı verilir.
 Başvuru tarihleri süresince (ön kayıt sırasında) oluşturulan kullanıcı bilgisiyle sisteme giriş çıkış yapılarak bilgi ve belgelerde güncelleme
yapılabilecektir. Başvurusu belirli bir nedenden dolayı onaylanmayan aday, e-posta adresine gönderilen gerekçe doğrultusunda (Geçersiz
başvuru, onaysız belge, eksik evrak vb.) gerekli düzeltmeleri yaparak tekrar kontrol edilmesini sağlayacaktır.
 Başvurusu tamamen onaylanmış adayın, başvuru yaptığı programın yabancı dil yeterlilik zorunluluğuna göre “Yabancı Dil Yeterlilik” şartını
sağlayıp sağlamadığına bakılacaktır. Geçerli sınav belgesi olmayan, yeterlik sınavına katılması gereken aday “Yabancı Diller Yüksekokulu”
tarafından sınava alınacaktır. Sınav yeri bilgisi başvuru tamamlandıktan sonra veya Yabancı Diller Yüksekokulu internet sayfasında ilan
edilir.(Yabancı Dil zorunluluğu olan yüksek lisans programları için.)
 Tüm şartları yerine getirmiş aday, başvuru ekranında belirtilen yer, tarih ve saatte ilgili sınavlara katılacaklardır.
 Değerlendirme tablosunda yer alan, puanlamaya katılacak olan değerlerin tamamlanması sonucunda ilgili hesaplamalar yapılarak sıralama
belirlenecektir.
 Ön kayıt sonrası 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.
 Kesin kayıtta tüm belgelerin asılları ile kayıt yapılmaktadır.
 Başvurularının tamamlanmasından sonra YÖKSİS(Yükseköğretim Bilgi Sistemi) üzerinden GANO güncellemesi yapılacaktır. Bu durumda
adayların güncel GANO'ları ile işlem yapılacaktır.

