MÜYÖS 2020 EK YERLEŞTİRME / ADDITIONAL PLACEMENT
Marmara Üniversitesi Yurtdışından Öğrenci Kabul sonuçlarına göre 2020-2021 eğitim-öğretim yılı için
Marmara Üniversitesinde öğrenim görmek isteyen yurt dışından başvuru yapacak adaylar için açık
kontenjan bulunan programlar için
https://www.yok.gov.tr/Documents/Ogrenci/yurtdisindan_ogrenci_kabulune_iliskin_esaslar_150520
19.pdf ilgili esaslara ve Marmara Üniversitesi Yurtdışından Öğrenci kabul şartlarına uygun olarak
başvuru kabul edilecektir.
Başvurular https://oidb.marmara.edu.tr/muyos-ek adresinden EK-1’de ilan edilen sınav
belgelerine, minimum gerekliliklere ve programın özel koşullarına göre gerçekleştirilecektir.
According to the results of Marmara University International Student Admission, for the programs
with vacant quotas for candidates who want to study at Marmara University for the 2020-2021
academic year, Applications will be accepted in accordance with the relevant principles
https://www.yok.gov.tr/Documents/Ogrenci/yurtdisindan_ogrenci_kabulune_iliskin_esaslar_150520
19.pdf and the Marmara University Foreign Student Admission Conditions.
Applications will be made at https://oidb.marmara.edu.tr/muyos-ek according to the accepted exam
documents announced in ANNEX-1, minimum requirements and special conditions.
ÖNEMLİ HUSUSLAR / IMPORTANT MATTERS







Başvuru ücretleri başvuru ekranında belirtilen Türk Lirası, Dolar veya Avro hesaplarına IBAN
bilgileri ile gönderilecektir.
MÜYÖS 2020 sonucuna göre herhangi bir programa yerleşemeyen adayın tekrar ücret
göndermesine gerek yoktur. Bu durumdaki adayların dekontlarını başvuru ekranına
yüklemeleri gereklidir.
Adayların vatandaşlık durumlarını
a) Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı (Lise öğrenimini K.K.T.C. hariç yurt dışında tamamlayan)
b) Mavi Kartlı
c) Yabancı Uyruklu (İkametgah kartı olanlar 99 ile başlayan Yabancı uyruk numaraları ile;
İkametgah kartı olmayanlar pasaport numaraları ile başvuru yapacaklardır)
d) Çift uyruklu (ilk uyruğu Yabancı ülke vatandaşlığı olup sonradan T.C. vatandaşlığına
geçenler. Bu durumdaki adayların herhangi bir nüfus müdürlüğünden alınan yada
www.turkiye.gov.tr adresinden temin edilen “Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği”ni
kimlik/pasaport belgeleri ile birlikte tek .pdf dosyasında sunmaları gerekir. Adayların T.C.
kimlik numarası ile başvuru yapmaları ve mevcut vatandaşlıklarından sadece birini
seçmeleri gerekmektedir. Çift uyruklu adaylar, mevcut kimlik/pasaport belgelerinin
tamamını tek .pdf dosyasında yüklemelidir.)
e) Çift uyruklu (İlk uyruğu T.C. vatandaşı olup sonradan Yabancı ülke vatandaşlığına
geçenler. Lise öğrenimini K.K.T.C. hariç yurt dışında tamamlamış olan. Adayların T.C.
kimlik numarası ile başvuru yapmaları ve mevcut vatandaşlıklarından sadece birini
seçmeleri gerekmektedir. Çift uyruklu adaylar, mevcut kimlik/pasaport belgelerinin
tamamını tek .pdf dosyasında yüklemelidir.)
Şeklinde belirtmeleri gerekmektedir.
MÜYÖS 2020 sonucuna göre 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılında herhangi bir programa;
a) Asil olarak yerleşenlerin kayıtlanma durumlarına bakılmaksızın tercih hakları
bulunmamaktadır.


o
o

o

o

o

b) Yedek olarak ilan edilen ancak kayıt hakkı kazanmamış adayların tercih hakları
bulunmaktadır.
Sadece EK-1’de yer alan sınav belgeleri ve minimum gereklilikler doğrultusunda başvurular
değerlendirilecektir.
Application fees will be sent to the Turkish Lira, Dollar or Euro accounts indicated on the
application screen with IBAN information.
According to MÜYÖS 2020 result, a candidate who cannot be placed in any program does not
need to send an application fee. Candidates in this situation are required to upload their bank
receipt to the related application screen.
Citizenship status of the candidates
a) Citizens of the Republic of Turkey (Completed his/her high school education abroad, except
K.K.T.C.)
b) Blue Card
c) Foreign nationals (Those with a residence card will apply with their foreign national
numbers starting with 99; those without a residence card will apply with their passport
numbers)
d) Dual citizenship (the first nationality is of foreign nationality later TC citizenship to
passersby. These candidates will apply with their "Family Status Registration Document"
obtained from any population address or the www.turkiye.gov.tr. Candidates with dual
nationality must upload all of their current identity / passport documents and Family Status
Registration Document in a single .pdf file.)
e) Dual citizenship (Those whose first citizenship were Turkish citizens and later became
foreign citizens. Completed their high school education abroad except TRNC. Candidates
should apply with their TR ID number and choose only one of their current citizenships. It
should install in .pdf file.)
According to the result of MÜYÖS 2020, for any program in the 2020-2021 academic year;
a) Candidates who have been settled as Primarily have no placement choice right, regardless
of their registration status.
b) Candidates who have been announced as substitutes but have not gained the right to
register have the right to choose.
Applications will only be evaluated in line with the exam documents and minimum
requirements in ANNEX-1.

EK YERLEŞTİRME TAKVİMİ / ADDITIONAL PLACEMENT SCHEDULE
Başvuru ve Tercih İşlemleri: 23.11.2020 – 15.12.2020 (23:59’a kadar)
Application and Placement Choices: 23.11.2020 – 15.12.2020 (Expiry 23:59 UTC +3)
Özel Yetenek Sınavları: 22.12.2020 - 23.12.2020
Special Talent test: 22.12.2020 - 23.12.2020
Değerlendirme ve Yerleştirme Sonuçları: 19.01.2021
Evaluation and Placement Results: 19.01.2021
Kayıt İşlemleri: 25.01.2021 – 29.01.2021 (15:59’a kadar)
Registration: 25.01.2021 – 29.01.2021 (Expiry 15:59 UTC +3)

TERCİH VE YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ
PROCEDURES FOR PROGRAM CHOICES AND PLACEMENT
1. Adayların başvurularının değerlendirilmesi 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.
Evaluation of the applications shall be made with regards to the scores of the valid exams listed in
Annex 1. If 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.
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.
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.
3. Adaylar aşağıdaki yer alan boş kontenjanı bulunan programlardan sadece dört (4) programı
tercih edebilirler.
Applicants can make at most 4 program choices from among those given in Table.
4. Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alan programları tercih edecek olan adayların, EK1’de ilan
edilen sınavlara girmiş ve 50 ve üstü puan almış olması gerekmektedir. Bu adayların
yerleştirme işlemleri Özel Yetenek Sınavı sonucuna göre gerçekleştirilir.
Applicants applying for programs accepting students on the basis of a Special Talent Test score
should obtain at least 50 or more points in the valid exams listed in Annex 1. The placement of
these applicants will be based upon the results of the Special Talent Test.
5. Özel yetenek sınavları 22-23 Aralık 2020 tarihleri arasında ilgili akademik birimlerde yapılır.
Özel yetenek sınavına katılmayan adayın yerleştirme işlemi yapılmaz.
Special Talent test shall be administered in the related academic departments between December
22-23, 2020. If a student fails to take the Special Talent Test, he/she cannot be enrolled.
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.
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.

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. İlk yerleştirme sürecinde kayıtlanan adaylar da
dikkate alınacaktır.
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.
Candidates registered during the initial placement process will also be taken into consideration.
8. Aday öğrenciler, Marmara Üniversitesi Yurtdışından ve Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul
Komisyonu tarafından sadece bir programa yerleştirilir.
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.
9. MÜ, kontenjanları doldurup doldurmamakta serbesttir.
MU is free to fill or not to fill the vacant quotas.

EK1: Kabul Edilen Sınavlar ve Dönüşüm Tablosu
ANNEX 1: (Marmara University Equivalence Calculation Chart of Accepted 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 1100/1600 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, APIB-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

Tablo1: MÜYÖS 2020 EK Kontenjan tıkla/dokun
Table1: MUYOS 2020 Additional Placement click/touch
Özel Koşullar/Special Conditions tıkla/dokun click/touch

