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1. GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE
KURALLAR

1. GENERAL INFORMATION, BASIC PRINCIPLES
AND RULES

1.1. Bu kılavuz, 2020-2021 eğitim-öğretim yılı için
Marmara Üniversitesinde öğrenim görmek isteyen yurt
dışından başvuru yapacak adayların uymak zorunda
oldukları kuralları kapsamaktadır. Kabul edilen sınavlar
ve asgari koşullar ilgili tablolarda ilan edilmiştir.
Başvuruların
değerlendirilmesi
ve
adayların
yerleştirilmesi
Marmara
Üniversitesi’nin
sorumluluğundadır. Boş kontenjanların doldurulma
zorunluluğu yoktur. Adayların başvuru yapabilmesi için
“Marmara Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Başvuru
Kriterleri”, “Marmara Üniversitesi Önlisans ve Lisans
Düzeyinde Yurt Dışından veya Yabancı Uyruklu Öğrenci
Seçme ve Yerleştirme Yönergesi” ve “Yükseköğretim
Kurulu Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar”
da belirtilen ilkelere uygun olması gereklidir.
Başvuru koşullarını sağlamış olmak yerleştirme için kabul
edilmek anlamına gelmez.

1.1. This guide covers the rules for foreign and
international applicants who wish to study at Marmara
University in the 2020-2021 academic year. Accepted
exams and minimum requirements are announced on the
relevant tables. Marmara University is responsible and
authorized for the evaluation of applications and
placement of candidates. Marmara University is free to
fill or not to fill the quotas. Applicants are required to
comply with the principles stated in "Marmara University
Foreign Student Application Criteria", "Marmara
University Associate and Undergraduate Level Student
Selection and Placement Directive" and "Higher
Education Board Acceptance Requirements for Students
from Abroad".

1.2. 2020 yılı MÜYÖS ve EK1’de yer alan süresi geçerli
sınav sonuçlarına göre öğrenci alımı yapılacaktır. 2020
MÜYÖS sonuç belgesi sınav tarihini izleyen Eğitimöğretim yılı için geçerlidir. EK1’de Kabul edilen sınavlar
ve yüzdelik dönüşümleri yer almaktadır.

1.2. The accepted students shall be determined on the basis
of the results of the MUYOS 2020. Result certificate of
MUYOS 2020 will be applicable for the next academic year
following the exam date. ANNEX1 includes valid exams
and percentage conversions.

1.3. Üniversitemiz ile adaylar arasındaki haberleşmede,
Latin harfleri ile Türkçe veya İngilizce kullanılır.

1.3 All correspondence between MU and applicants must be
in Turkish or English, using the Latin alphabet.

1.4. 2020 MÜYÖS sonucu üniversitemizde lisans
ve/veya önlisans düzeyinde öğrenim görmek isteyen
öğrenciler için kullanılmakta olup lisansüstü öğrenim için
dikkate alınmaz.

1.4. The results of MÜYÖS 2020 are applicable only for
students who wish to be enrolled in an associate degree
and/or undergraduate (Associate and/or Bachelor) programs
and they cannot be used for graduate degrees.

1.5. MÜ, adayların barınma, burs, geçim, sağlık ve
Türkiye’de oturma izni gibi işlemleriyle ilgilenmez.

1.5. MU is responsible neither for accommodation,
maintenance problems that students may encounter nor for
securing a scholarship, students’ health issues or their
residence permits.

1.6. Adaylardan alınan başvuru ücretleri gelecek yıllara
devredilmez. Ücretini yatırdığı halde başvurmaktan
vazgeçen, başvurusu kurallara uymadığı için geçersiz
sayılan, sınava girmeyen veya herhangi bir nedenle sınava
giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan,
sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan
ve ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran
adayların ücretleri iade edilmez. Başvuru ücretini
yatırmayan adayın başvurusu kabul edilmez.
1.7. Ön başvuru ve belgeleri kabul edilen adaylar ilan edilen
kontenjanlardan dört (4) programı tercih edebilir.
1.8. Adayların değerlendirmesinde %20 ülke kontenjanı
uygulanmaktadır. Bu nedenle adaylar sadece bir ülke
seçebilir; birden fazla ülke seçimi ile başvuran kişiler kayıt
hakkı kazansalar bile kayıtları iptal edilir.
1.9.
MÜYÖS
yapılmayacaktır.

kılavuzu

basımı

ve

dağıtımı

Providing the conditions for application does not
entail acceptance for placement..

1.6. The application fee must be paid before the upcoming
examination date and may not be credited toward future
examination dates. An applicant who pays the fee, but
decides not to apply, or one whose application is considered
invalid, or one who does not or cannot take the exam, or one
who is not allowed to sit the exam or who is expelled from
the exam hall, or who fails the exam, or whose exam paper
is invalid for any reason, or who pays for any procedure that
does not require payment cannot claim the right to a refund
of the fees paid. Applications of those who have not paid the
application fee will not be accepted.
1.7. Applicants may choose four (4) of the announced
quotas.
1.8. In evaluating applicants, 20% country quota is applied. For
this reason, candidates can only choose one country; even if the
applicants with more than one country apply for enrollment, their
enrollment will be canceled.
1.9. MÜYÖS Guide will not be published or distributed in
hard copy.

1.10. Bu kılavuzda yer alan kurallar, kılavuzun ilan
tarihinden sonra yürürlüğe girebilecek yasama, yürütme
ve yargı organları ile Yükseköğretim Kurulu, MÜ
Üniversite Yönetim Kurulu ve MÜ Senatosu kararları
gerekli kıldığı takdirde değiştirilebilir. Bu durumda
izlenecek yol, MÜ tarafından belirlenir. Bu kılavuzda
belirtilmeyen durumlar için MÜ Senatosu tarafından
verilen kararlara göre işlem yapılır.

1.10. MU reserves the right to make any such changes in the
regulations of the examination as deemed necessary,
pursuant to the rulings of executive, legislative, and/or
judicial bodies, and/or of the Higher Education Council
(YÖK), MU Executive Board or the MU Senate which may
come into effect after the announcement of this guide. The
procedure to be followed in such a case will be determined
by MU. Furthermore, any contingency not specifically
covered in this Guide will likewise be dealt with by the MU
Senate.

2. BAŞVURU KOŞULLARI

2. APPLICATION REQUIREMENTS

2.1. Adayların ortaöğrenimlerinin son sınıfında olmaları
ya da mezun durumunda bulunmaları koşuluyla;

2.1. All applications will be accepted and evaluated on condition
that the applicant is either in the final year of his/her secondary
education or has completed it and provided that the applicant:

a) Yabancı uyruklu olanların (hiçbir devletin uyruğunda
olmayanlar ve mülteciler dahil),

a) is a foreign student (including stateless people and refugees),

b) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan
Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk
vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan
çocuklarının Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı
Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi
olduklarını belgeleyenlerin, (5901 sayılı Türk Vatandaşlığı
Kanununun 7. Maddesinde “(1) Türkiye içinde veya dışında
Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde
doğan çocuk Türk vatandaşıdır.” hükmü bulunmakta olup,
yurt dışından kabul kontenjanlarına başvuracak adayların
Türk Vatandaşlığı Kanunu’nu incelemelerinde yarar
bulunmaktadır.)

b) has expatriated him/herself from Turkish citizenship
d e s p i t e b e i n g a T u r k i s h c i t i z e n b y b i r t h with
the permission of the T.R. Ministry of Internal Affairs and /or is
the minor child of such people who have expatriated themselves
from Turkish citizenship and is registered on his/her parents’
citizenship expatriation document, on condition that he/she
provides proof of ownership of the document for the
employment of the rights granted by the law no. 5901 of the Law
on Turkish Citizenship. (The Article 7 of the mentioned Law no.
5901stipulates that “(1) A child born in Turkey or abroad to a
mother or father of Turkish nationality in a legal marriage bond is
a Turkish citizen”. Accordingly, applicants are recommended to
review the law on Turkish citizenship.)

c) Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık
ile T.C. vatandaşlığına geçenlerin/bu durumdaki çift
uyrukluların,

c) has a birthright foreign citizenship but has later acquired
Turkish citizenship, and thus dual citizenship,
Of the applicants defined in (c) above:

d) 1) 01/02/2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime
devam eden TC uyruklu öğrencilerden ise ortaöğretiminin
(lise) son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede
tamamlayanların (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC
dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan
Türk okullarında tamamlayanlar dahil) yurt dışından
öğrenci kabul kontenjanlarına başvuru yapabileceğine”
2) 01/02/2013 tarihinden sonra yurt dışında
ortaöğretime başlayan adayların yurt dışından kabul
kontenjanlarına ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC
hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların (ortaöğretiminin
(lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB
nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar
dahil) başvuru yapabilmelerine,

d) ) those of Turkish citizenship who started their high
school education abroad before 01/02/2013 and who
completed the last three years of secondary education (high
school) in a foreign country other than TRNC (including
those who completed all their secondary education in MEB
Turkish schools in a foreign country other than TRNC) can
apply for the programmes,
2) those of Turkish citizenship who started their high
school education abroad after 01/02/2013 and who
completed all their secondary education (high school) in a
foreign country other than TRNC (including those who
completed all their secondary education in MEB Turkish
schools in a foreign country other than TRNC) can apply for
the programmes,
e) is a TRNC citizen residing in TRNC having completed his/her
secondary education in TRNC, and obtained GCE AL Exam
results, or will obtain GCE AL Exam results having enrolled in
and receiving education in a college or high school in other
countries between 2005-2010.

e) KKTC uyruklu olup; KKTC’de ikamet eden ve
KKTC’de ortaöğrenimini (lise) tamamlayan GCEAL sınav
sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında
diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim
alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip
olacakların başvuruları kabul edilecektir.

2.2. Adaylardan;

2.2. Applications of the following individuals will not be
accepted. The applicants who have:

a) T.C. uyruklu olup ortaöğreniminin (lise) tamamını
Türkiye’de veya KKTC’de tamamlayanların

a) Turkish citizenship (excluding those who have completed their
secondary education in a foreign country other than TRNC),

b) KKTC uyruklu olanların (ortaöğreniminin tamamını
(lise) K.K.T.C liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip
olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki
kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav
sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),

b) TRNC citizenship (excluding those who have completed their
secondary education in TRNC having obtained GCE AL Exam
results, and those will obtain GCE AL Exam results having been
enrolled in and receiving education in a college or high school in
other countries between 2005-2010)

c) 2.1 inci maddesinin b bendinde tanımlanan doğumla ilk
uyruğu T.C. olan çift uyrukluların, (2.1 inci maddesinin d
bendindeki şartları sağlayanlar hariç)

c) dual citizenship with a birthright Turkish citizenship as
described in Article 2.1., subparagraph b (excluding those who
can meet conditions in Article 2.1. subparagraph d)

ç) Uyruğundan birisi K.K.T.C. olan çift uyrukluların
(ortaöğreniminin (lise) tamamını KKTC liselerinde bitirip
GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri
arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp
eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya
sahip olacaklar hariç),

ç) dual citizenship one of which is TRNC citizenship (excluding
those who have completed their secondary education in TRNC
obtaining GCE AL Exam results and those who will obtain GCE
AL Exam results having been enrolled in and receiving education
in a college or high school in other countries between 2005-2010)

d) Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar
ile Türkiye’de bulunan yabancı liselerde öğrenimlerini gören
T.C uyruklu olan veya 1 inci fıkranın b bendinde tanımlanan
doğumla ilk uyruğu T.C olan çift uyrukluların

d) Turkish citizenship or dual citizenship with a birthright Turkish
citizenship as described in Article 2.1, subparagraph b and have
attended foreign high schools or foreign embassy schools in
Turkey,

e) Türkiye’deki bir yükseköğretim kurumundan disiplin
suçu nedeniyle çıkarma cezası alanlarla, önceki yıllarda
katıldıkları ÖSYM veya MÜ tarafından yapılan sınavlarda
sahtekarlık yaptıkları saptananların,

e) been dismissed from a higher educational institution in Turkey
due to a disciplinary action or proven to cheat in an Exam
administered by ÖSYM or MU in previous years,

f) Fikir ve eylemleri ile T.C. aleyhine faaliyette
bulunmuş veya T.C. vatandaşlığından bir yaptırım olarak
çıkarılmış bulunan kişilerin
başvuruları kabul edilmeyecektir.

f) acted physically or ideologically against the T.R. or have lost
their Turkish citizenship as a legal penalty.

Bu adaylar başvuru yapsalar dahi alacakları sonuçlar
kendilerine bir hak sağlamayacaktır.

Even if these applicants apply for and take the Exam, the scores
they obtain shall be invalid.

3. BAŞVURU İŞLEMLERİ

3. APPLICATION PROCEDURES

3.1. Yurtiçinden ve yurtdışından başvurular MÜ Başvuru
Sistemi
http://basvuru.marmara.edu.tr
üzerinden
yapılacaktır. Başvuru süresi dışında başvurular kabul
edilmeyecektir.

3.1. All the applications for the exam should be completed through
the
Application
System:
http://basvuru.marmara.edu.tr
Applications are accepted only within the application period.

3.2. Kullanıcı kaydı oluşturulması ve Kullanıcı Adı
Edinilmesi

3.2. Creating a new user account and obtaining a username

Adaylar başvuru süresi içinde Başvuru Sistemi üzerinden
yeni kullanıcı kaydı oluşturarak Kullanıcı Adı ve şifre
edinmelidir. Başvuru sistemi üzerinde daha önce kullanıcı
kaydı oluşturan adaylar aynı kullanıcı adı ve şifre ile giriş
yapabilir. Şifresini unutan aday “şifremi unuttum”
bağlantısını kullanabilir. Aday şifresini unutması
durumunda daha önce sistemde kayıtlı e-posta adresini
kullanmaması yada diğer soru ve sorunlarında
https://destek.marmara.edu.tr/ bağlantısını kullanabilir.

Applicants should create a new user account on the Application
System and obtain a username and a password within the
application period. Applicants who have previously created a user
account on the Application System can use the same user name and
password for accessing the system. Those who have forgotten their
password may use the link “forgot my password”. In case the
applicant forgets his/her password or cannot use his/her e-mail
address registered on the system or for any other questions and
problems, the https://destek.marmara.edu.tr/ link can be used.

3.3. Yeni kayıt oluşturulması sırasında girilen bilgilerdeki
hatalardan doğacak sonuçların bütün sorumluluğu adaya
aittir. Kimlik ile ilgili bilgi alanlarına adayın
pasaportundaki kimlik bilgileri değiştirilmeden, kısaltma
yapılmadan girilmelidir. T.C. ve diğer ülke uyruklu olan
çift uyruklu adayların T.C. kimlik bilgilerini sisteme
girmeleri, Mavi kartlı olanların da mavi kart kimlik
bilgilerini sisteme girmeleri gerekmektedir.

3.3. Applicants are fully responsible for any negative
consequences that may arise due to the errors they make while
creating their user account. ID information fields should be filled
in with the information on the applicant’s passport without any
changes. Applicants with dual citizenship should enter their
Turkish citizen information into the system. Applicants who have
a blue card should enter their blue card information into the system.

3.4.
Sistemde ilgili alana adayın elektronik ortama
aktarılmış biometrik fotoğrafı eklenmelidir. Eklenen
fotoğraflar kesin kayıt hakkı kazanıldığında üniversite
bünyesinde düzenlenecek olan öğrenci belgesi, öğrenci
dosyası ve öğrenci kimlik belgesi üzerinde yer alacağından,
adayın kolaylıkla tanınmasını sağlayacak şekilde eklenen
fotoğrafın
pasaport
standartlarına
uygun
olması
gerekmektedir.

3.4. Applicants should also upload their passport style photograph
electronically. Since this photograph will be used on the Exam
Entrance Card, and on the Exam Result Card, as well as for
enrollment and on the Student Identity Card, it must be taken
within the last three months before the application date, and must
portray the applicant as easily recognizable. Also, it should not be
a photo used in any other legal document and it should not have
any stains or twists on it.

3.5. Yeni kayıt işlemini tamamlayan adaya sistem
tarafından Kullanıcı bilgileri e-posta yolu ile gönderilir.
Aday e-postadaki aktivasyon linkini kullanarak kullanıcı
hesabını aktifleştirmelidir.

3.5. Those applicants who have successfully completed the
registration process will be sent an activation e-mail including
their username. Applicants should activate their account using the
activation link in the e-mail.

3.6. Adayın Kullanıcı Adı ve şifre bilgileri hem bu sınavın
bütün aşamalarında, hem de adayın MÜ ile elektronik
ortamda yapacağı bütün işlemlerde gerekli olacağından,
aday tarafından özenle saklanmalıdır. Adaya verilen
kullanıcı adı ve şifresi bir sonraki başvurularda da
kullanılabileceğinden
aday
tarafından
muhafaza
(saklanması) edilmesi gerekmektedir.

3.6. As the username and password are necessary for all stages of
the Exam and for all future transactions with MU, applicants
should record and keep them in a safe and easily- accessible place.
As the username and password might also be used for future
applications, they should be kept safe by the applicant.

3.7. Adaylar, başvuru sistemine kayıt olduktan sonra “MÜ
Yurtdışından ve Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabulü
başvurusu” bağlantısını takip ederek gerekli belgeleri
sisteme yüklemelidir.

3.7. After registering on the MU application system, applicants
should follow the link "Application for Foreign Students" and
upload the required documents on the system

3.8. Başvuru için gerekli tüm belge ve dokümanlar pdf ya
da jpg formatında ve maksimum 1 mb boyutunda
olmalıdır.

3.8. All documents required for application must be in pdf or jpg
format and with a maximum size of 1mb.

3.9. Aday başvuru yaptığında yüklediği fotoğraf, belge
fotokopisi ile katılım ücreti dekontunun fotokopisi
hakkında aday tarafından sisteme girilen e-posta adresine
onay/red linkleri gönderilecektir. Red edilen belgelerin
red edilme nedenleri de dikkate alınarak yeniden başvuru
tarihleri arasında yüklemesi gerekmektedir. Yeniden
yüklenmeyen belgeler, belge eksikliğinden dolayı adayın
başvurusu kabul edilmeyecektir.
3.10. Adaylar, “Başvurunuz alındı” iletisini görene kadar
başvurusunu tamamlamış sayılmaz.

3.9. The headshot photo, document photocopies and application fee
receipts will be evaluated and an e-mail of confirmation / rejection
shall be sent to the e-mail address the applicant has entered on the
system. Those who are rejected should take into consideration the
reason their application was rejected and re-upload their files
between the application dates. If the files are not re-uploaded, the
application will be considered invalid due to lack of documents.

4. SINAV
4.1. 2020 MÜYÖS, 10 Ekim 2020 Cumartesi günü saat
10:00’da Marmara Üniversitesi Göztepe Yerleşkesinde
yapılacaktır.

4. THE EXAMINATION

3.10. Application procedures will only be confirmed with the
message "your application has been completed".

4.1. The MÜYÖS 2020 examination will be held on October 10,
2020 (Saturday, 10:00 a.m.). at Marmara University Göztepe
Campus.

4.2. Sınava girerken adayların pasaportlarını, Sınav Giriş
Belgesini ve başvuru ücretini yatırdıklarına dair banka
dekontunu yanlarında bulundurmaları zorunludur.
4.3. Adayların, sınava gelirken yanlarında, yumuşak uçlu
kurşun kalem(ler), silgi, kalem açacağı ve kol saati dışında
hiçbir alet, cihaz, araç veya gereç bulundurmamaları
gerekir. Adaylar, cep telefonu ile sınav binasına
alınmayacaklarından sınava cep telefonu ile gelmemeleri
önemle rica olunur.

4.2. Applicants must bring their passports they have uploaded
on the Application System, Exam Entrance Cards and bank
receipts indicating the payment of the contribution fee to the exam
hall.
4.3. Applicants must not bring any devices or equipment to the
exam hall except soft lead pencil(s), eraser, pencil sharpener and
wristwatch. They are not allowed to bring cellular phones into
the examination hall.

4.4. Adaylar, sınav günü, saat 09.00'dan itibaren kimlik
kontrolleri yapılarak sınav salonuna alınacaklardır. Sınav
saat 10.00’da başlayacak ve tek oturum şeklinde
tamamlanacaktır. Adayların en az bir saat önce sınavın
yapılacağı bina önünde bulunmaları, sınav salonlarına
zamanında alınabilmeleri açısından son derece önemlidir

4.4. Following the ID check starting at 9.00 a.m., applicants will be
admitted to the examination halls. The exam will start at 10.00 a.m.
and be held in one session. Applicants should be ready in front of
the building of their exam hall, at least one (1) hour before the exam
starts.

4.5. MÜYÖS’te Temel Öğrenme Becerileri testindeki
sorular Türkçe, Fransızca, İngilizce hazırlanıp
uygulanacaktır.

4.5. MUYOS Basic Learning Skills Test will be prepared in
Turkish, French and English.

4.7. Soru Kitapçığındaki bütün sorular “çoktan seçmeli”
tipte sorulardır. Her soru için beş farklı seçenek verilmiş
olup bunlardan yalnızca biri sorunun doğru cevabıdır.
Cevap Kağıdında, bir soru için birden fazla seçenek
işaretlenmişse veya bir seçenek için ayrılan yer gelişigüzel
işaretlenmişse o soru için verilen cevap yanlış sayılacaktır.

4.7. All of the questions in the booklet are multiple- choice, and the
applicant is required to select the right answer from among five
choices. The applicant should mark the answer sheet carefully,
filling in the alternative of his/her choice. Answers will be counted
as incorrect if more than one choice is marked or if the applicant’s
marks overflow the given space for the answer.

4.8. Cevapların “Cevap Kağıdına” işaretlenmiş olması
gerekir. Soru Kitapçığına işaretlenen cevaplar geçersiz
sayılacaktır.

4.8. Answers marked on anywhere other than the given answer
sheet will not be considered valid. Answers written on the booklet
will be invalid.

4.9. Sınav süresince adayların konuşmaları, kopya
çekmeleri ve kopya vermeleri sınav kurallarına aykırıdır.
Böyle davrandığı herhangi bir yolla saptanan adayların
sınavları geçersiz sayılacaktır.

4.9. It is strictly forbidden for applicants to talk, cheat or assist
others during the examination. Applicants proven to be
disobeying the rules will be disqualified

4.10. Sınav sonunda her aday, kullandığı soru kitapçığını
ve cevap kağıdını salon görevlilerine kurallara uygun
olarak teslim edecektir. Sınav kurallarına uymadıkları
veya sınav sonunda gerekli belgeleri teslim etmedikleri
için sınavları geçersiz sayılan adayların cevap kağıdı
değerlendirmeye alınmayacak ve bu adaylar için Sınav
Sonuç Belgesi düzenlenmeyecektir.

4.10. At the end of the Exam, applicants will hand in, as instructed,
the question booklet with the answer sheet to the exam proctor in
charge of the Exam hall. The answer sheets of applicants whose
Exam results have been declared invalid because they have
disobeyed the rules of the Exam or have not returned the necessary
documents at the end of the Exam will not be evaluated and an
Exam Result Card will not be issued.

5. ASSESSMENT OF THE EXAMINATION RESULTS
5. SINAV SONUÇLARININ
DEĞERLENDİRİLMESİ
5.1. Adayların, MÜYÖS’te uygulanacak iki testin her
birindeki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevapları ayrı
ayrı sayılacaktır. Her test için ayrı ayrı olmak üzere, doğru
cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri
çıkarılarak (yani dört yanlış bir doğruyu götürecektir) ham
puanlar bulunur.

5.1.The totals of correct and incorrect answers in the MUYOS
Tests will be calculated separately. The raw score of each test is
obtained by subtracting 1/4 of the number of incorrect answers
from the number of correct answers.
5.2..MÜYÖS Basic Learning Skills Test is scored on a scale of 0100.

5.2. MÜYÖS Temel Öğrenme Becerileri Testi 100 puan
üzerinden değerlendirilir.

5.3. The raw scores are converted to standard scores with a mean
of 50 and a standard deviation of 10.

5.3. Ham puanlar ortalaması 50, standart sapması 10 olan
standart puanlara dönüştürülür.

6. ANNOUNCEMENT OF THE EXAMINATION RESULTS

6. SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI ve
SINAV SONUCUNA İTİRAZ SÜRECİ
6.1. Sınav sonuçları Başvuru Sistemi,
http://basvuru.marmara.edu.tr üzerinden ilan edilecektir.
6.2. Adaylar, Kullanıcı Adı ve şifreleri ile sisteme girerek
sınav sonuçlarını öğrenebileceklerdir.
6.3. 2020 MÜYÖS sınavı sonucuna itiraz işlemleri 13-16
Ekim 2020 tarihleri arasında Öğrenci İşleri Daire
Başkanlığına yazılı olarak veya başvuru sistemi
üzerindeki https://basvuru.marmara.edu.tr adresinde yer
alan destek uygulaması üzerinden yapılır. Yazılı itirazların
belirtilen süre içerisinde ulaşmış olması gerekmektedir.
Belirtilen süre dışında yapılacak itirazlar kabul
edilmeyecektir.
6.4. 2020 MÜYÖS sonucuna yapılan itirazlar “Sınav
Sonucuna İtiraz Komisyonu” tarafından karara bağlanır.

7. MÜ PROGRAM KONTENJANLARI
7.1. Program Kontenjanları için tıklayınız/dokununuz.
7.2. Özel koşullar için tıklayınız/dokununuz.

6.1. Examination results will only be announced only through the
Application System: http://basvuru.marmara.edu.tr
6.2. Applicants will learn their examination results by using their
username and passwords.
6.3. Objections to the examination results of MÜYÖS 2020 will be
made to the Marmara University Student Affairs Office between
October 13-16, 2020 either in a written form or through application
system on http://basvuru.marmara.edu.tr after the results are
announced. Written objections should be received by Marmara
University before the above deadlines. Objections not made within
the indicated deadlines will not be taken into consideration:

6.4.
Objections made to the MUYOS 2020 results will be
evaluated and decided upon by the ‘’Commission for Objections to
the Exam’’.
7. QUOTAS FOR MU PROGRAMS
7.1. Click/touch to see the Program Quotas
7.2. Click/touch to see the special conditions.

8. TERCİH VE YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ
8.1. Adayların başvurularının değerlendirilmesi 2020 MÜYÖS
puanları ve kabul edilen sınavların yüzdelik dönüşüm puanları
(EK1) dikkate alınarak yapılır. Yerleştirmede esas alınan yüzdelik
puanlarının eşit olması halinde yaşı küçük olan adaya öncelik
verilir, yaşları da eşit ise, eşitliği devam eden tüm adaylara
kontenjan artırılarak kayıt hakkı verilir. Adayların sadece tek puan
türü ile başvurusu değerlendirmeye alınır. Birden fazla başvuru
tespit edilmesi halinde en yüksek puanlı başvuru kaydı esas alınır.

8. PROCEDURES FOR PROGRAM CHOICES AND
PLACEMENT
8.1. Evaluation of the applications shall be made with regards to
MUYOS 2020 and the scores of the valid exams listed in Annex
1. If the MUYOS scores and the scores of the valid exams listed
in Annex 1 are equal, then the younger applicant will be
preferred, if the applicants are equal on age both applicants will
be accepted by increasing the quotas.
Candidates' applications with only one score type are evaluated.
If more than one application is detected, the application with the
highest score will be into consideration.

8.2. Adayların değerlendirmesinde %20 ülke kontenjanı
uygulanmaktadır. Bu nedenle adaylar sadece bir ülke/uyruk
seçebilir; birden fazla ülke seçimi ile başvuran kişiler kayıt
hakkı kazansalar bile kayıtları iptal edilir..

8.2. In evaluating candidates, 20% country quota is
applied. For this reason, candidates can only choose one
country / nationality; if a candidate applies with more than
one nationality, even if they are accepted their registrations
will be cancelled.

8.3. Adaylar Tablo 1, Tablo 2 ve Tablo 3’te yer alan
programlardan sadece dört (4) programı tercih edebilir.

8.3. Applicants can make at most 4 program choices from
among those given in Table 1, Table 2 and Table 3.

8.4. Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alan programları tercih
edecek olan adayların, 2020 MÜYÖS sınavına veya EK1’de ilan
edilen sınavlara girmiş ve 50 ve üstü puan almış olması
gerekmektedir. Bu adayların yerleştirme işlemleri Özel Yetenek
Sınavı sonucuna göre gerçekleştirilir.

8.4. Applicants applying for programs accepting
students on the basis of a Special Talent Test score
should obtain at least 50 or more points in MUYOS
2020 in the valid exams listed in Annex 1. The
placement of these applicants will be based upon the results
of the Special Talent Test.

8.5. Special Talent test shall be administered in the
8.5. Özel yetenek sınavları 21-23 Ekim 2020 tarihleri arasında ilgili related academic departments between October 21-23,
akademik birimlerde yapılır. Özel yetenek sınavına katılmayan 2020. If a student fails to take the Special Talent Test,
adayın yerleştirme işlemi yapılmaz.
he/she cannot be enrolled.
8.6. Bir Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokuluna kabul
edilen aynı ülke uyruklu öğrencilerin sayısı, bu
Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokuluna bağlı programların
yurt dışı kontenjan toplamının yüzde 20’sini geçemez.

8.6. The total number of foreign students of the same
nationality to be accepted to programs in a Faculty/ School/
Vocational School cannot exceed 20% of the total quota of
the Faculty/ School/ Vocational School.

8.7. Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı'ndan
Türk vatandaşlığından çıkma izni almak suretiyle Türk
vatandaşlığını kaybeden adaylar, Türk vatandaşlığını
kaybedenlere talepleri halinde verilen mavi kart sahibi
olduğunu belgeleyen adaylar ile lise eğitimlerini yurtdışında
görmüş (KKTC hariç) uyruğundan biri T.C olan çift uyruklu ve
T.C uyruğunda bulunan adaylar için Öğretmenlik, Hukuk, Tıp
ve Diş Hekimliği programlarına kayıtta anılan programların
kontenjanın %10'nu geçemez.

8.7. The number of candidates who are Turkish citizens by
birth but have lost their Turkish citizenship by obtaining
permission to renounce Turkish citizenship from the
Ministry of Internal Affairs, candidates who have a blue
card granted to those who have lost their Turkish
citizenship upon their request, and candidates with dual
citizenship (one of which is Turkish ) and candidates of
Turkish nationality who have completed their high school
education abroad (except in the TRNC) can not exceed
10% of the quota for the programs of Teaching, Law,
Medicine and Dentistry.

8.8. Aday öğrenciler, Marmara Üniversitesi Yurtdışından ve
Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul Komisyonu tarafından sadece
bir programa yerleştirilir.

8.8. Applicants will be placed in only one program
according to their scores and order of their choices by the
Marmara University Commission for the Placement of
Students from Abroad and Students of Foreign Nationality.

8.9. MÜ, kontenjanları doldurup doldurmamakta serbesttir.

8.9. MU is free to fill or not to fill the vacant quotas.

9. YERLEŞTİRME SONUÇLARI

9. PLACEMENT RESULTS

9.1. Yerleştirme sonuçları sadece Başvuru Sistemi,
https://basvuru.marmara.edu.tr/ üzerinden ilan edilecektir.

9.1. Examination results will only be announced on the
Application System, https://basvuru.marmara.edu.tr/

9.2. Adaylar, Kullanıcı Adı ve şifreleri ile yerleştirildikleri
programı öğrenebileceklerdir.

9.2. Applicants will learn their examination results by
using their username and passwords.

9.3. MÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, kabul edilen asil ve
yedek adaylara başvuru sisteminde aday tarafından girelen eposta adreslerine durumlarını bildiren bir ileti gönderir. Bu
iletide kayıt tarihleri ve kayıt için gerekli belgeler belirtilir.
9.4. Asil listede yer alan adayların kayıt işlemleri sonrası boş
kalan kontenjanlara yedek yerleştirme listesinde bulunan
adaylardan yerleştirme sıralaması dikkate alınarak kayıt yapılır.
Yedek listede ismi olmayan adayların kayıt hakkı yoktur.

9.3. The accepted applicants and alternative candidates
will be informed by a letter sent by the Foreign Students
Office of MU Student Affairs Department. Information on
registration dates and registration documents will be
included in this letter.
9.4. After the enrollment process of applicants in the main
list is completed; applicants on the reserve placement list
may be enrolled for the remaining quota with respect to the
ranking list. Those whose names are not included in the
reserve list are not eligible for enrollment. There are no
further placements for the reserve list.

10. KAYIT

10. ENROLLMENT

10.1. MÜ’nün programlarına kabul edilen her aday, Türkçesi
hangi düzeyde olursa olsun, 2020-2021 eğitim-öğretim yılı
başında MÜ tarafından saptanacak koşulları yerine getirmek,
istenecek belgeleri sağlamak ve süresi içinde kayıt yaptırmakla
yükümlüdür.

10.1. Each applicant accepted in a MU program must,
regardless of his/her score in the Turkish Language
Proficiency Test, comply with the regulations of MU and
submit the required documents within the stated
enrollment dates for the academic year 2020-2021.

10.2. Adaylar, öğrenim meşruhatlı giriş vizesi alınmış
pasaportla MÜ’ye kayıt için başvuracaktır. Türkiye dışından
gelen adaylar öğrenim meşruhatlı giriş vizesini Türkiye’nin dış
temsilciliklerinden alırlar. Doğumla Türk vatandaşlığını
kazanmış olup da sonradan Bakanlar Kurulu kararıyla T.C.
vatandaşlığından çıkma izni almak suretiyle yabancı bir devlet
vatandaşlığına geçmiş olup MÜ’de okumaya hak kazanan
yabancıların (5901 Sayılı Kanunla Tanınan Hakların
Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olanlar dahil), ‘Öğrenim
Meşruhatlı Vize Şartı’ aranmaksızın, öğrenimlerine müsaade
edilmesi uygun görülmüştür.

10.2. Applicants who have been admitted to a MU
program must bring their passports bearing a student visa
to MU during enrollment. This visa can be obtained from
embassies or consulates of the Republic of Turkey abroad.
The right to study in Turkey is also granted, without a
student visa requirement, to non- citizens, including the
holders of the Document for the Use of the Rights Granted
by the Law, No. 5901, who originally had Turkish
nationality at birth but, upon the Turkish Government's
approval, have given up their nationality and have been
admitted to the nationality of a foreign state, and have,
upon their qualification in MÜYÖS, been accepted into a
MU program.

10.3. Yedek öğrencilerin kayıtları MÜ Öğrenci İşleri Daire
Başkanlığı tarafından koordine edilir. Asil listede yer alan
adayların kayıt işlemleri sonrası boş kalan kontenjanlara yedek
yerleştirme listesinde bulunan adaylardan yerleştirme sıralaması
dikkate alınarak kayıt yapılır. Yedek listede ismi olmayan
adayların tercih ve kayıt hakkı bulunmamaktadır.

10.3. Enrollment for the vacant quotas will be coordinated
by the MU Student Affairs Department. After the
enrollment process of applicants in the main list is
completed; applicants on the reserve placement list may be
enrolled for the remaining quota with respect to the ranking
list. Those whose names are not included in the reserve list
are not eligible for enrollment

11. KAYIT İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

11. DOCUMENTS REQUIRED FOR ENROLLMENT

11.1. 2020 MÜYÖS sonuç belgesi, kılavuz EK-1’ de belirtilen
sınavların sonuç belgeleri,

11.1. The original MUYOS 2020 Result Card or the result
cards of the valid exams listed in Annex 1,

11.2. Lise Diplomasının aslı ile Türkçe tercümesinin noter ya
da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği,

11.2. The original high school diploma with a notarized
Turkish translation or a translation attested by the Turkish
Embassy/Consulate abroad,

11.3. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı herhangi bir İl Milli
Eğitim Müdürlüğünden alınan Diploma Denklik Belgesi, (T.C.
liselerinden mezun olanlar hariç)

11.3. Diploma Equivalency Certificate given by the
Turkish Ministry of Education (excluding those who have
graduated from the high schools of the Republic of Turkey),

11.4. Transkript (Adayın lisede aldığı dersleri, notlarını, Eğitim
süresi,
tüm
sınıfları
aynı
lisede
tamamlayıp
tamamlamadığını gösterir, lise müdürlüğü tarafından
onaylanmış resmi not belgesi) ile Türkçe tercümesinin noter ya
da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği, (T.C.liselerinden
mezun olanların transkript teslim etmelerine gerek yoktur)

11.4. Transcripts, showing the names of courses, number
of hours per week and grades received for the courses,
approved by the administration of the applicant’s high
school with a notarized Turkish translation approved by a
Notary or Turkish Embassy/Consulate abroad,

11.5.
a) Yabancı uyruklu olanların Pasaportun Türkçe Tercümeli noter
tasdikli Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı kopyası,
b) T.C. uyruklu veya mavi kartlı olan adayların T.C. kimlik veya
mavi kart kimlik fotokopisi,

11.5.
a) For foreign applicants, A notarized copy of the
applicant’s passport’s Turkish copy which is certified by
Turkish Foreign Missions,
b) For citizens with Turkish. nationality, or blue card,
photocopy of Turkish ID Card or Blue Card

11.6. Öğrenim vizesini gösteren belge fotokopisi

11.6. Copy of the document that proves student visa

11.7. Varsa geçerli İkamet Kartı fotokopisi (ikamet kartı
olmayanlar ikametgah başvurusu için kayıt sırasında
ikametgah başvuru belgelerini teslim etmeleri gerekmektedir),

11.7. If available, a copy of the Residence Permit Card
(those without a residence permit card should submit their
residence permit application documents

11.8. Öğrenci katkı payının banka dekontu,

11.8. Bank slip (receipt) of the contribution fee payment,

11.9. Fotoğraf (3 adet),

11.9 3 photographs,

11.10. Varsa, Yabancı Dil Yeterlik Belgesi,

11.10. Foreign Language Proficiency Exam
Result Card, if available,

11.11. Varsa, Türkçe Yeterlik Belgesi (MÜ Yabancı Diller
Yüksekokulu veya T.C. üniversitelerine bağlı Türkçe Öğretim
Merkezi TÖMER’den alınan belgeler geçerlidir),

11.11. Turkish Language Proficiency Exam Result Card,
if available (Certificates granted by the MU School of
Foreign Languages and TÖMER centers of Turkish
universities are valid),

11.12. Sağlıkla ilgili bir programa yerleşenlerin Sağlık Kurulu
Raporu (Kimya programı için sadece göğüs röntgeni ve raporu),

11.12. Report of Medical Board for the applicants accepted
to health-related programs (chest x-rays and
accompanying report for Chemistry programs).

11.13. T.C. uyruklu erkek adayların Askerlik Durum Belgesi
(Kabul mektubu ekinde gönderilecektir. Belge ulaşmamış adaylar
kayıt bürosundan temin edebilirler)

11.13. For male citizens with Turkish nationality,
declaration of military service status. (Should be sent as an
annex to the letter of acceptance. If the letter has not been
received by the applicant, they can obtain one from the
registration office.)

11.14. Doğumla yabancı uyruklu olup daha sonra T.C.
vatandaşlığına geçen çift uyruklulardan Vukuatlı Nüfus Kayıt
Örneği.

11.14. For those who have dual citizenship through a
foreign citizenship by birth and an acquired T.R.
citizenship, the certificate of an identity register copy.
.

11.15. Geçim Güvencesi Beyanı Formu (Kabul mektubu ekinde
gönderilecektir. Belge ulaşmamış adaylar kayıt bürosundan temin
edebilirler).

11.15. Letter of Declaration of Financial Security. (Should
be sent as an annex to the letter of acceptance. If the letter
has not been received by the applicant, they can obtain one
from the registration office.)

12. TÜRKÇE YETERLİK
12.1. Öğretim dili Türkçe, tamamen yada kısmen yabancı dil olan
programlara Kabul edilen adayların, kayıt olduktan sonra Türkçe
seviyeleri;

a)

“Marmara Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Düzeyinde
Yurt Dışından Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Yönergesi”,

b) “Marmara Üniversitesi Yabancı Dil ve Türkçe Hazırlık
Sınıfları Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi” uyarınca
değerlendirilerek eğitim-öğretime başlayacaklardır.
c) T.C. Milli Eğitim Bakanlığınca verilmiş lise diplomasına
sahip olan veya yurtdışında Türk liselerinden mezun olan
öğrencilerin Türkçe dil düzeyleri yeterli sayılır.
d) Türkçe öğretim yapan programlara kabul edilen adaylardan
Türkçesi yeterli düzeyde olmayan öğrenciler kabul edildikleri
birime kayıt olup Türkçe Hazırlık eğitimi almaları gerekir.
Türkçe hazırlık eğitimi “Marmara Üniversitesi TÖMER”
merkezinde en az 4 kur ve ücretli olarak alırlar. Türkçe hazırlık
eğitim ücretleri her yıl Üniversite Yönetim Kurulunda kabul
edildiği şekliyle belirlenir. Hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarı
ile tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişiği kesilir.
e) Kısmen veya tamamen yabancı dilde öğretim yapan
programlara kabul edilen adaylar Üniversitelerarası Kurul
tarafından kabul edilmiş Uluslararası Yabancı Dil Sınavlarına
ait sonuç belgesini kayıt sırasında sunmalıdırlar. (Bu sınavlara
ilişkin eşdeğerlikler MÜ Yabancı Dil ve Türkçe Hazırlık
Sınıfları Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi’nde belirtilir).
Bu belgelerden herhangi birini sunamayanlar MÜ Yabancı
Diller Yüksekokulu (Arapça için MÜ İlahiyat Fakültesi)
tarafından yapılan Yabancı Dil Yeterlilik Sınavına alınırlar.
f) Kısmen veya tamamen İngilizce, Fransızca, Almanca veya
Arapça öğretim yapan Birimlere kaydolan öğrencilerin
Yabancı Dil Yeterlilik Belgesini ibraz edememeleri veya MÜ
Yabancı Diller Yüksekokulu (Arapça için MÜ İlahiyat
Fakültesi) tarafından yapılan Yabancı Dil Yeterlilik Sınavında
başarısız olmaları halinde ilgili Yönetmelik kurallarına göre
MÜ Yabancı Diller Yüksekokulunda (Arapça için MÜ
İlahiyat Fakültesinde) yabancı dil öğrenimine devam ederler.
Hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarı ile tamamlayamayan
öğrencilerin programdan ilişiği kesilir.
g) Kısmen veya tamamen yabancı dilde öğretim yapan
programlara kabul edilen adaylar, Marmara Üniversitesi
TÖMER”den alınan en az B1 seviyesinde alınan Türkçe Yeterlik
Belgesi’ni yerleştikleri programdan mezun oluncaya kadar ibraz
etmek zorundadırlar. İbraz edemeyen öğrencilerin mezuniyet
işlemleri yapılmaz ve ilgili programdan ilişiği kesilir.

12. TURKISH LANGUAGE PROFICIENCY
12.1. The applicants who have been accepted to the
programmes in which the medium of education is Turkish
or to the programmes which are fully and partially taught
in a foreign language shall be assessed in terms of their
Turkish Language Proficiency pursuant to:
a) the “Marmara University Directive for the Acceptance
and Placement in the Associate Degree and Undergraduate
Degree Programmes of Students from Abroad” and
b) the “Marmara University Education - Training and
Exam Directive for Foreign Language and Turkish
Preparatory Classes” before they start their respective
programmes.
c) The applicants who hold high school diplomas granted
by the Republic of Turkey Ministry of National Education
or who have graduated from the Turkish high schools
abroad are deemed to have the required level of Turkish
proficiency.
d) The applicants who have been accepted to the programs
in which the medium of education is Turkish but cannot
speak Turkish are required to receive Turkish preparatory
school education offered at the Marmara University
TÖMER Center in 4 courses and in return for a certain fee.
The amount of this fee is determined by the MU Board
every year. Students who fail the prep class for two years
are expelled from the programme.
e) The applicants who have been accepted to the programs
in which the medium of education is fully or partially a
foreign language (English, French, German or Arabic) are
required to submit the Result Card of an internationallyrecognized Foreign Language Proficiency Test approved
by the Inter-University Council. (The equivalency scores
of these exams are indicated in the “Marmara University
Education - Training and Exam Directive for Foreign
Language and Turkish Preparatory Classes”. Those who
fail to submit any of these documents are required to take
the Foreign Language Proficiency Test administered by the
Marmara University School of Foreign Languages (and the
Faculty of Theology for Arabic).
g) In case the applicants who have been accepted to the
programmes in which the medium of education is fully or
partially a foreign language (English, French, German or
Arabic) fail to submit a document proving their foreign
language proficiency or cannot pass the Foreign Language
Proficiency Test administered by the Marmara University
School of Foreign Languages (and the Faculty of Theology
for Arabic), they are required to receive prep school
education. Those who cannot successfully complete the
prep school education in two years are expelled from the
programme.

EK-1 /ANNEX 1: (Marmara University Equivalence Calculation Chart of Examinations)
YÜZDELİK DÖNÜŞÜM TABLOSU / Percentiles Calculations and Score Conversion Chart
Sınav adı /
Exam
ACT
SAT 1
LSAT
AP
IB
ABITUR
TÜBİTAK
YKS*

Yüzdelik Dönüşüm / Percentile Formula
[300-50*("[(Nmax-Nachieved)/(Nmax-Nmin)*3]+1" - 1)] / 3 =>> Nmin=19
[300-50*("[(Nmax-Nachieved)/(Nmax-Nmin)*3]+1" - 1)] / 3 =>> Nmin=1000
SAT score conversion = (Nachieved-100)/0,048 =>> Sadece Hukuk Fakültesi için (Applicable only for the
Faculty of Law
(Nachieved / Ders Sayısı)*20 =>> Ders Sayısı – Number of Courses
[300-50*("[(Nmax-Nachieved)/(Nmax-Nmin)*3]+1" - 1)] / 3 =>> Nmin=24
[300-50*(Nachieved-1)] / 3
50+25*(3-Nachieved)
[300-50*("[(Nmax-Nachieved)/(Nmax-Nmin)*3]+1" - 1)] / 3

*ÖSYM sınavları sonucunda, başvurduğu programın puan türünde ilgili yıldaki en düşük taban puana ve minimum
başarı sıralamasına sahip olmak. (Nmax: ilgili programın tavan puanı, Nmin: ilgili programın taban puanı, Nachieved:
adayın puanı)
*In terms of the score type of the program applied for, having received the minimum score and being listed in the
minimum ranking list in the University Entrance Exam of the related year (Nmax: the maximum score of the related
program, Nmin: the minimum score of the related program, Nachieved: the score obtained by the applicant)


















Minimum Gereklilikler /Minimum Requirements:
Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Mühendislik, Teknoloji, Mimarlık Fakültesi için SAT 1300/1600 ve math 700/800
(hesaplamaya katılmaz minimum puan sağlanıyor ise overall score dikkate alınır), ACT 28/36 ve stem 30/36
(hesaplamaya katılmaz minimum puan sağlanıyor ise overall score dikkate alınır)
For the Faculties of Medicine, Dentistry, Pharmacy, Technology, Architecture, SAT 1300/1600 and Math
700/800 (If the minimum score has been obtained, the overall score is taken into consideration.)
Hukuk Fakültesi için LSAT 160/180 veya SAT 1300/1600, ACT 28/36
For the Faculty of Law, LSAT 160/180 or SAT 1300/1600, ACT 28/36
Eğitim Fakültesi SAT 1300/1600 sayısal programlar için ayrıca math 600/800 (hesaplamaya katılmaz
minimum puan sağlanıyor ise overall score dikkate alınır), ACT 28/36 ve math 25/36 (hesaplamaya katılmaz
minimum puan sağlanıyor ise overall score dikkate alınır)
For the Faculty of Education, SAT 1300/1600, for maths and science programs, also Math 600/800 (If the
minimum score has been obtained, the overall score is taken into consideration.), ACT 28/36 and Math
25/36 (If the minimum score has been obtained, the overall score is taken into consideration.)
Diğer Sayısal Programlar SAT 1100/1600 ve math 600/800 (hesaplamaya katılmaz minimum puan
sağlanıyor ise overall score dikkate alınır), ACT 22/36 ve math 25/36 (hesaplamaya katılmaz minimum puan
sağlanıyor ise overall score dikkate alınır), AP-IB-ABITUR-Diğer overall %50 ve Math %70 (hesaplamaya
katılmaz minimum puan sağlanıyor ise overall score dikkate alınır)
For other maths and science programs, SAT 1300/1600 and Math 600/800 (If the minimum score has been
obtained, the overall score is taken into consideration.), ACT 22/36 and Math 25/36 (If the minimum score
has been obtained, the overall score is taken into consideration.), AP-IB-ABITUR-Others: overall 50% and
Maths 70% (If the minimum score has been obtained, the overall score is taken into consideration.)
Diğer EA ve Sözel Programlar: SAT 1100/1600, ACT 22/36, AP-IB-ABITUR-Diğer overall %50
For other Social Sciences programs; SAT 1100/1600, ACT 22/36, AP-IB-ABITUR-Others overall 50%
Önlisans, Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alınan Programlar: SAT 1000/1600, ACT 19/36, AP-IB-ABITUR-Diğer
overall %50
For Associate Degree programs and programs accepting students on the basis of a Special Test score: SAT
1000/1600, ACT 19/36, AP-IB-ABITUR-Others overall %50

