KAYIT VE ÖDEMELER

Kurslarımızda Kayıt Süreci
Her kur dönemi sonunda Final sınavı yapılır.
Sınav sonuçları https://ydil.marmara.edu.tr/
adresinde duyurulur. Bir üst kura devam etmek
için öğrenciler ait oldukları seviyede sınıf açıldığından emin olarak ödeme yapmalıdır. Kayıtlar
eski veya yeni öğrenci olarak değerlendirilmez. Her bir kur yeni kayıt dönemidir. Kayıtlarda son
ödeme tarihi yoktur. Ödemeler kurs başlangıç tarihinden önce yapılır ve kayıtlar kontenjanla
sınırlıdır. Yeni kursiyerler sadece ilk kayıtta evrak getirirler. Devam eden öğrencilerin kayıt için
ödeme yapması yeterlidir.
Kayıt İçin Gerekli Belgeler
· 1 Adet Fotoğraf
· Nüfus Cüzdanı fotokopisi
· Marmara Üniversitesi Personeli ya da Öğrencisi ise Marmara Üniversitesi kimlik fotokopisi
. Öğrenci ise öğrenci belge fotokopisi
. Ön kayıt formu
Ödemeler
Ödemeler havale, EFT veya kayıt merkezimize gelmek suretiyle nakit veya kredi kartı ile
yapılabilir. EFT / Havale ödemeleri kurs başlama tarihinden 3 iş günü öncesine kadar
yapılmalıdır. Daha sonra yapılan EFT / Havale ödemeleri dikkate alınmayacaktır.
Hesap Adı: M.U. SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
HALKBANK Kuyubaşı Şubesi (Şube No: 9866) IBAN No: TR83-0001-2009-8660-0006-000135
Havale yolu ile ödeme yapan kursiyerlerimizin dekontlarını aşağıda yazılı faks numarasına
faks çekmeleri ya da e-posta adresine göndermeleri önemle rica olunur.
İlk defa öğrencimiz olacak kursiyerlerimizin kayıt formu doldurmaları zorunlu olduğu için
şahsen MÜSEM Göztepe Kampüsü Kayıt Bürosuna müracaatları gerekmektedir.
Faks No. 0216 349 0013 e-posta: musem.kayit@marmara.edu.tr
Not: EFT ile yapılan ödemelerde açıklama bölümüne örneklerdekine benzer bilgiler yazılması
gerekmektedir.
Örnek: “Ahmet Yılmaz, Yabancı Diller, Kasım-Aralık dönemi hafta sonu İngilizce Konuşma
Programı”
“Ayşe Er, Yabancı Diller, Aralık-Ocak dönemi hafta içi 19.20 – 21.10 İngilizce Konuşma
Programı”
Marmara Üniversitesi öğrencilerine %30, Marmara Üniversitesi personeli, eş ve
çocuklarına %30, 5 kişiden oluşan toplu başvurularda %5, 10 kişiden oluşan toplu
başvurularda %10, kamu personeli başvurularında %15, şehit ve gazi aileleri ve
çocuklarına %30, Marmara Üniversitesi emekli personel, eş ve çocuklarına %20,
Marmara Üniversitesi mezunlarına %20 eş ve çocuklarına %10, engellilere %10,
Marmara Üniversitesi öğrencileri dışındaki tüm öğrencilere %10, ikinci program/branş
veya kardeşlere %10 indirim uygulanmaktadır. İndirim uygulanan katılımcı sadece bir
indirim maddesinden yararlanabilir.

 Üniversitemizin halka açık olarak verilen Yabancı Dil Kursları Yabancı Diller
Yüksekokulu’nun sosyal sorumluluk projesi kapsamında verildiği için kurs ücretleri
diğer üniversitelere göre daha düşük fiyatlardadır. Bu nedenle söz konusu kurslardan
ticari bir kaygı gözetilmemektedir.
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