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Özel Koşullar

2022 MÜYÖS Puanı

2022 MÜYÖS sonucunda alınan puandır.

Özel Yetenek Sınav 2022 MÜYÖS sonucu 50 ve üstü alan adaylardan, Özel yetenek sınavı
Sonucu

ile öğrenci alan programları tercih edenlerin girdikleri özel yetenek
sınavının sonucu

BAŞVURU, SINAV VE KAYIT TAKVİMİ

MÜYÖS TAKVİM

Başlangıç

Bitiş

Başvuru İşlemleri

21.03.2022 10:00

13.05.2022 23:59

MÜYÖS Sınavı

05.06.2022 14:00

05.06.2022 16:00

Sonuçların İlanı
Sınav Sonuçlarına İtiraz
Tercih İşlemleri
Özel Yetenek Sınavları
Yerleştirme Sonuçları
Kesin Kayıt İşlemleri
Boş Kalan Kontenjanların İlanı
Ek Yerleştirme Tercih İşlemleri
Ek Yerleştirme Özel Yetenek Sınavları
Ek Yerleştirme Sonuçları
Ek Yerleştirme Kesin Kayıt İşlemleri

08.06.2022 16.00
08.06.2022

10.06.2022

13.06.2022 11:00

15.06.2022 23:59

21.06.2022

22.06.2022

24.06.2022 14:00
27.06.2022 10:00

30.06.2022 16:00

04.07.2022 14:00
04.07.2022 14:00

05.07.2022 23:59

07.07.2022

07.07.2022

18.07.2022 14:00
18.07.2022 10:00

19.07.2022 16:00
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SINAV KATILIM PAYI ÖDEMELERİ
SINAV KATILIM PAYI ÖDEMELERİ HAKKINDA ÖNEMLİ HUSUS:
Adaylardan alınan başvuru ücretleri gelecek yıllara devredilmez. Başvuru ücretini yatırmayan
adayın başvurusu kabul edilmez.
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.
Sınava katılım paylarına ait ödemeler Halk Bankası Kuyubaşı Şubesine ait aşağıda belirtilen IBAN
numaralarına başvuru sisteminde oluşturulan aday numarası ile yapılacaktır. Açıklama ve Alıcı
alanlarına aşağıdaki bilgilerin yazılması gerekmektedir.
Açıklama alanına: “Aday Numarası ve Adı Soyadı” (Örnek: YU220012 Ad ve Soyad)
Alıcı alanına ise “Marmara Üniversitesi” yazılacaktır.
Sınav ücreti yatırma işlemleri;
1) Türk bankalarından alınmış geçerli kredi kartları ile,
2) Aşağıda belirtilen IBAN numaralarına, HAVALE/EFT/SWIFT yolu ile;
3) Tükiye Halk Bankası herhangi bir şubesine elden yatırma yolu ile,
NOT: Ödeme yaptığınız makbuz mutlaka başvuru sistemine yüklenmelidir.

KATILIM PAYI TUTARLARI/ IBAN NO
SWIFT: TRHBTR2A
750 TL (Yediyüzelli Türk Lirası) / TL– TR06-0001-2009-8660-0004-0001-20
50 EURO (Elli Avro)/ EURO – TR16-0001-2009-8660-0058-0002-28
55 USD (Ellibeş ABD Doları) / USD – TR40-0001-2009-8660-0053-0002-22
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BAŞVURU KOŞULLARI

Adayların Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla;
1) Başvuruları Kabul Edilecek Adaylar:
a) Yabancı uyruklu olanların,
b) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı'ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni
almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler ile Türk vatandaşlığını kaybedenlere
talepleri halinde verilen mavi kart 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.)
c) Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile T.C. vatandaşlığına geçenlerin/bu
durumdaki çift uyrukluların
d) * 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 birülkedeki MEB
nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil) yurt dışından öğrenci kabul
kontenjanlarına başvuru yapabileceğine”
* 1/02/2013 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,
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,

3

f) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının kararı uyarınca, başvuru yapan adaylardan T.C.
uyruklu olan ve yurtdışında bir liseden alınan diplomaların, anılan ülkede bulunarak eğitim
almış olmaları esas olduğundan, bu durumu belgelendirmek üzere yurda giriş-çıkış
belgelerinin göstermeleri gerekmektedir. İlgili ülkede kalınan sürenin lise eğitiminin örgün
yolla alındığını belgeleyenlerin
başvuruları kabul edilecektir.

2)

Başvurusu Kabul edilmeyecek adaylar:
a) T.C.

uyruklu olup ortaöğreniminin (lise) tamamını Türkiye’de veya KKTC’de

tamamlayanların
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),
c) 1. maddenin b bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyrukluların, (1.

maddenin d bendindeki şartları sağlayanlar hariç)
d) 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),
e) 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
f) Türkiye’deki bir yükseköğretim kurumundan disiplin suçu nedeniyle çıkarma cezası

alanlar ile önceki yıllarda katıldıkları ÖSYM ve/veya Marmara Üniversitesi tarafından
yapılan sınavlarda sahtekarlık yaptıkları saptananların,
g) Fikir ve eylemleri ile T.C. aleyhine faaliyette bulunmuş veya T.C. vatandaşlığından bir

yaptırım olarak çıkarılmış bulunan kişilerin,
başvuruları kabul edilmeyecektir.
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h) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının yazısı uyarınca T.C. vatandaşı olup yurtdışındaki bir

liseden örgün eğitim yoluyla alınan diplomalarda, pasaport veya emniyet kayıtlarından
diplomanın alındığı ülkeye giriş ve çıkışları kontrol edilerek, ilgili ülkede kalınan sürenin
lise eğitiminin örgün yolla alındığını desteklememesi halinde başvurular kabul
edilmeyecektir. Bu durumda olan adaylardan sehven yerleştirmeleri yapılmış olanların
kayıtlarının tespit edilmesi halinde yapılan işlem iptal edilecektir.

ADAYLARIN VATANDAŞLIK DURUMLARI


Sisteme giriş yaparken Vatandaşlık durumunuza göre bilgilerin girilmesi zorunludur.
1) A Grubu : Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olup Liseyi yurt dışında K.K.T.C. hariç
tamamlayanlar. T.C. kimlik numarası ile sisteme giriş yapılmalıdır. Üniversiteye kayıt hakkı
kazanıp kesin kayıt yaptırdıklarında öğrenim ücreti öderler.

A Grubu: Doğumla Türk vatandaşı olup da lise eğitimlerini yurtdışında
görmüş (KKTC hariç) uyruğundan biri T.C olan çift uyruklu ve T.C uyruğunda
bulunan adaylar için Diş Hekimliği, Eczacılık, Hukuk, Mühendislik,
Öğretmenlik ve Tıp programlarına yerleştirme işlerimlerinde, ilgili program
kontenjanın %10'nu kadar yerleştirilmeleri yapılacak olup belirtilen
programların dışında kalan programlar için %20 ülke barajı dikkate alınarak
yerleştirme işlemleri uygulanacaktır.
Diş Hekimliği, Eczacılık, Hukuk, Mühendislik, Öğretmenlik ve Tıp
programlarına başvuru yapan bu kategorideki adaylar için ayrıca bir
kontenjan belirlenmemiş olup 2022 MÜYÖS puanı dikkate alınarak program
kontenjanı dahilinde sıralamaya girenler arasından %10’unu aşmayacak
şekilde yerleştirme işlemleri yapılacaktır. Program kontenjanı dahilinde
sıralamaya girememiş olanların yerleştirme işlemleri yapılmayacaktır.
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A Grubu; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının kararı uyarınca, başvuru
yapan adaylardan T.C. uyruklu olan ve yurtdışında bir liseden alınan
diplomaların, anılan ülkede bulunarak eğitim almış olmaları esas
olduğundan, bu durumu belgelendirmek üzere yurda giriş-çıkış belgelerinin
göstermeleri gerekmektedir. İlgili ülkede kalınan sürenin lise eğitiminin
örgün yolla alındığını belgeleyemeyenler. Bu durumda olan adaylardan
sehven yerleştirmeleri yapılmış olan/olanların kayıtlarının tespit edilmesi
halinde yapılan yerleştirme işlemi iptal edilecektir.

2) B Grubu: T.C. vatandaşlığından çıkan kişilere verilen Mavi Kartlılar. Mavi Kart üzerinde
bulunan kimlik numarası ve aynı kartta bulunan uyruk bilgisi ile sisteme giriş yapılmalıdır.
Mavi Kartlı olanlar pasaport numaraları ile başvuru YAPMAMALARI ve vatandaşlık
bilgisine “Mavi Kartlı” alanını işaretlemeleri gerekmektedir. Üniversiteye kayıt hakkı
kazanıp, kesin kayıt yaptırdıklarında öğrenim ücreti öderler.
B Grubu; Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı'ndan Türk
vatandaşlığından çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybeden,
Türk vatandaşlığını kaybedenlere talepleri halinde verilen mavi kart sahibi
olduğunu belgeleyen adaylar ;
Diş Hekimliği, Eczacılık, Hukuk, Mühendislik, Öğretmenlik ve Tıp
programlarına yerleştirme işlerimlerinde, ilgili program kontenjanın %10'nu
kadar yerleştirilmeleri yapılacak olup belirtilen programların dışında kalan
programlar için (%20 ülke barajı dikkate alınarak) yerleştirme işlemleri
uygulanacaktır. Diş Hekimliği, Eczacılık, Hukuk, Mühendislik, Öğretmenlik ve
Tıp programlarına başvuru yapan bu kategorideki adaylar için ayrıca bir
kontenjan belirlenmemiş olup 2022 MÜYÖS puanı dikkate alınarak program
kontenjanı dahilinde sıralamaya girenler arasından %10’unu aşmayacak
şekilde yerleştirme işlemleri yapılmaktadır. Program kontenjanı dahilinde
sıralamaya girememiş olanların yerleştirme işlemleri yapılmayacaktır.
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3) C Grubu: Yabancı Uyruklular. Yabancı uyruklulardan İkametgah kartı olanlar Yabancı
uyruklu numaraları (YU: 99 ile başlayan) ile başvuru yapmaları gerekmektedir.
İkametgah kartı olmayanlar (99 ile başlayan numarası olmayanlar) “T.C. Kimlik veya
Yabancı Kimlik Numaram Yok”

alanını işaretledikten sonra güncel pasaport

numaralarına göre başvuru yapacaklardır. Üniversiteye kayıt hakkı kazanıp, kesin kayıt
yaptırdıklarında öğrenim ücreti öderler.

4) D Grubu: Çift uyruklu vatandaş. ilk uyruğu yabancı uyruklu sonradan sonradan T.C.
vatandaşlığına geçenler. Bu adaylar ilk uyruğunun yabancı uyruklu olup sonradan T.C.
vatandaşlığına geçtiğini belgelemek için herhangi bir nüfus müdürlüklerinden, Türk
konsolosluklarından alınan yada e-devlet üzerinden temin edilen “Vukuatlı Nüfus Kayıt
Örneği”ni sunmaları gerekir. Bu gruptaki adaylar başvuru yaparken T.C. vatandaşlık
numarasına göre kayıt yapmaları uyruk konusunda ise iki uyruktan birini seçmeleri
gerekmektedir. Seçilen uyruk bazında (%20 ülke barajı dikkate alınarak) yerleştirme
işlemleri yapılacaktır. Üniversiteye kayıt hakkı kazanıp, kesin kayıt yaptırdıklarında
öğrenim ücreti öderler.

5) E Grubu: Çift uyruklular. İlk uyruğu T.C. vatandaşı sonradan yabancı uyruklu
vatandaşlığa geçenler. Bu alanda olan vatandaşların Liseyi yurt dışında (K.K.T.C. hariç)
tamamlayanlar ile “Başvuru Koşulları”nın 1/e bendine uygun olanlar başvuru yapmaları
gerekmektedir. Bu gruptaki adaylar başvuru yaparken T.C. vatandaşlık numarasına göre
kayıt yapmaları ve uyruk konusunda ise iki uyruktan birini seçmeleri gerekmektedir.
Üniversiteye kayıt hakkı kazanıp, kesin kayıt yaptırdıklarında öğrenim ücreti öderler.

E Grubu; Diş Hekimliği, Eczacılık, Hukuk, Mühendislik, Öğretmenlik ve Tıp programların
kontenjanın %10'nu kadar yerleştirilmeleri yapılacak olup belirtilen programların dışında kalan
programlar için Seçilen uyruk bazında (%20 ülke barajı dikkate alınarak) yerleştirme işlemleri
uygulanacaktır. Diş Hekimliği, Eczacılık, Hukuk, Mühendislik, Öğretmenlik ve Tıp programlarına
başvuru yapan bu kategorideki adaylar için ayrıca bir kontenjan belirlenmemiş olup 2022 MÜYÖS
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puanı dikkate alınarak program kontenjanı dahilinde sıralamaya girenler arasından %10’unu
aşmayacak şekilde yerleştirme işlemleri yapılmaktadır. Program kontenjanı dahilinde sıralamaya
girememiş olanların yerleştirme işlemleri yapılmayacaktır.

E Grubu; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının yazısı uyarınca T.C. vatandaşı
olup yurtdışındaki bir liseden örgün eğitim yoluyla alınan diplomalarda,
pasaport veya emniyet kayıtlarından diplomanın alındığı ülkeye giriş ve
çıkışları kontrol edilerek, ilgili ülkede kalınan sürenin lise eğitiminin örgün
yolla alındığını desteklememesi halinde başvurular kabul edilmeyecektir. Bu
durumda olan adaylardan sehven yerleştirmeleri yapılmış olan/olanların
kayıtlarının tespit edilmesi halinde yapılan

yerleştirme işlemi iptal

edilecektir.

NOT: Başvuru sistemine giriş yapılan kimlik belgesi ile sınava girilmesi zorunludur.
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BAŞVURU AKIŞ ŞEMASI
Sadece 2022 MÜYÖS sonucu 50 ve üstü puan alan adaylar tercih yapabilirler. Diğer sınav
belgeleri (ulusal, uluslararası ve diploma puanları) başvuru sistemine yüklenmeyecek ve
yerleştirmelerde değerlendirmeye alınmayacaktır.
 Başvuru yapacak adayların https://basvuru.marmara.edu.tr/ adresinden giriş yapması
gerekmektedir. Başvuru süresi dışında yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

M.Ü. Yurtdışından ve Yabancı Uyruklu Öğrenci Başvuru Koşullarını sağlayıp
sağlamadığınız hususunda yukarıda belirtilen “BAŞVURU KOŞULLARI” alanını inceleyiniz.
Başvuru Koşullarını sağlıyorsanız; https://basvuru.marmara.edu.tr adresindeki “GİRİŞ”
bölümünü tıklayarak sisteme giriniz.
Üniversitemiz başvuru sistemine ilk defa başvuru yapacak olan kişiler “YENİ HESAP”
alanını tıklayarak başvuru sistemine kimlik bilgilerini girerek giriş yapabilirler.
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Üniversitemiz başvuru sistemine (başvuru konusu fark etmeksizin yatay, lisansüstü,
müyös, vs) daha önceki yıllarda Başvuru yapmış ve kullanıcı adı ve şifresi oluşturmuş
adaylar, mevcut bilgilerini (Kullanıcı adı ve şifre) kullanarak da başvuru sistemine giriş
yapabilirler.
Kullanıcı adı ve Şifresini hatırlamayan/unutmuş olan adaylara, “Kullanıcı Adı/Şifremi
Unuttum” bağlantısını kullanarak daha önce başvuru sistemine giriş yaptığında kayıtlı
olan e-posta adresine bilgiler gönderilecektir.

Kayıtlı

e-posta

adresini

kullanmayan

veya

hatırlamayan

adaylar

ise;

https://destek.marmara.edu.tr/ adresinden giriş yaparak e-posta güncellemeleri ve
güncellenen eposta adreslerine gelen bilgiler doğrultusunda giriş yapmaları
gerekmektedir.
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Üstte görülen ekranda “T.C. Kimlik veya Yabancı Kimlik Numaram Yok” alanını
kullanmadan önce Vatandaşlık durumunuza göre seçim yapınız.
Vatandaşlık durum bilgisi için lütfen yukarıda açıklanan “Adayların Vatandaşlık
Durumları”. alanı inceleyiniz.
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Kullanıcı Kayıt Bilgileri
(Aday İletişim Bilgileri Giriş Sayfası)
E-posta: Tarafınıza ulaşılabilecek, bilgilendirmelerin yapılacağı adrestir. Lütfen sürekli
kullandığınız ve eğitim-öğretim süresince de kullanacağınız e-posta adresi giriniz. Adayın
yerine başka bir kişinin e-posta bilgisinin girilmemesi gerekmektedir.
Üniversitemiz başvuru yapan adayların bilgileri doğrultusunda işlem yapmaktadır.
Adayın kendisine ya da bilgi edinebileceği kişi/kişilere ait olmayan e-posta bilgisinin
girilmesinden doğan bilgi eksikliğinden dolayı Üniversitemiz sorumlu değildir.
Şifre: Başvuru sistemine başvurularak alınan “Kullanıcı Adı” ve “Şifre”, daha sonraki
dönem ya da yıllarda yeniden yapılacak başvurularda (başvuru yatay geçiş, lisansüstü vb.
olabilir) başvuru alanı farketmeksizin kullanabilmektedir. Dolayısı ile “Kullanıcı Adı” ve
“Şifre”, ile şifre hatırlatma alanında belirtilen e-posta adresiniz muhafaza edilmelidir.
Cep Tel: Tarafınıza ulaşılabilecek, bilgilendirmelerin yapılacağı İletişim bilgisidir. Lütfen
sürekli kullandığınız ve eğitim-öğretim süresince de kullanacağınız iletişim bilginizi giriniz.
Adayın yerine başka bir kişinin telefon bilgisinin girilmemesi gerekmektedir.
Adayın kendisine ya da bilgi edinebileceği kişi/kişilere ait olmayan iletişim bilgisini girmesi
nedeniyle oluşabilecek bilgilendirme eksikliğinden Üniversitemiz sorumlu değildir.
Başvuru süreçlerinde tarafınıza bilgilendirme yapılacağından “Ücretsiz SMS bildirimi
almak istiyorum” kutucuğuna tik atılması gerekmektedir.
Ülke Adı: Başvuru sürecinde yerleştirme değerlendirmelerin yapılacağı ve ülke
kontenjanlarının belirleneceğinden dolayı ülke belirtilmesi zorunludur. Çift uyruklu
olanların tercih edecekleri ülkenin bilgisini girmeleri zorunludur.
(Çift uyruklu adaylardan her iki ülke için ayrı ayrı girişleri olanlar tespit edildiklerinde,
her iki başvuruları da red edilir ve değerlendirmeye alınmaz. Sehven değerlendirmeye
alınmış ve kayıt hakkı kazanmış olsalar dahi kayıt işlemleri yapılmaz.)
E-postanıza gelen aktivasyon işleminizi yaptıktan sonra “Başvuru Sistemine” giriş yapmış
olacaksınız. Başvuru sistemine gitiş/kayıt yapmış olmanız; 2022 MÜYÖS’e başvuru
sürecini tamamladığınız anlamına gelmemektedir.
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Kullanıcı Kayıt Bilgileri tamamlandıktan ve başvuru sistemine giriş sağlandıktan sonra
karşınıza gelen ekranda “Açık Başvurular” kısmında Üniversitemizde açık bulunan tüm
başvurular görüntülenebilir. Başvuru sistemine giriş/kayıt yapmış olmanız 2022 MÜYÖS’e
başvuru sürecini tamamladığınız anlamına gelmemektedir.
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Sisteme giriş yaptıktan sonra “Açık Başvurular” alanında yer alan “2022 MÜYÖS” seçimini
yaptıktan sonra “Başvur” butonuna tıklayarak başvuru sürecinizi başlatmış olacaksınız.
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“Başvur” linkine tıkladığınızda üstteki görüntü ekranı gelecektir.
Gelen ekranda “Başvuru Aday Numarası: YU2200000...” görülmektedir.
Başvuru aday numaranızı her türlü soru ve görüşlerinizde beyan ettiğinizde daha kısa
sürede yanıtlanacaktır.
Bu alanda;
Vatandaşlık Durumu
Vatandaşlık durumu için lütfen yukarıda açıklanan “Vatandaşlık Durumları” alanını
inceleyiniz ve işaretleme işlemini yapınız.
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Vatandaşlık durumu seçildikten sonra altta yer alan “Temel öğrenme becerileri
testi için hangi dilde sınava girmek istediğinizi seçiniz.”

3. Aşamada ise “Lise Bilgileri” alanına önce “Mezun Olunan Lise Eğitim Süresi (Yıl)”
olarak girilecektir.
1,2,3,4,5 (Lise tamamlama süresi belirtilmelidir)
2+1, 3+1, 4+1, 5+1 (Lisenin tamamını aynı lisede tamamlamayanlardan her iki
liseye ait eğitim gördüğü süreler, lise bilgileri (ülke adı, lise adı, lise türü) ayrı ayrı
belirtilmelidir.
DİĞER (Belirtilen sürelerin dışında sürede lise eğitimini tamamlayanlar (liseyi iki
ayrı lisede tamamlayanlar eğitim gördükleri süreler dikkate alınarak belirtmelidir.)
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Mezun Değilim: Lise son sınıfta eğitim görenler için.
Hazırlık Okudu: Lise öğreniminde hazırlık eğitimi gördü iseniz işaretleyiniz.

Mezun olunan lise bilgisinin yıl verisi girildikten sonra “Mezun Olduğu Liseyi
Tamamladığı Ülke Adı” girilecektir.
Lise Eğitimini Gördüğü Diğer Ülke Adı: Mezun olduğu liseye nakil yolu ile geldiği
önceki lisenin bulunduğu ülke adı
Eğitim Süresi: Mezun olduğu liseye nakil yolu ile geldiği önceki lisede eğitim
gördüğü süre (yıl)
Mezun Olduğu Lise Adı: Mezun Olduğunuz Lise Adı girilmesi zorunludur.
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Mezun Olunan Lise Program Türü: Mezun olunan Lise Program Türü girilmesi
zorunludur.
Ülke adı girildikten sonra “Mezun Olunan Lise Program Türü” girilecektir.
Mezuniyet Not Ortalaması: Mezuniyet Not Ortalaması girilmesi zorunludur. Lise
son sınıfta eğitim görenler 50000 rakamını girmelidirler.

Lise program türü girildikten sonra ilgili liseye ait “Mezuniyet Not Ortalaması”
rakamsal olarak girilecektir. Örnek : 3,25-4,00
4. Aşamada ise “Sınav Yeri Seçimi” yapılacaktır. Sınav yeri seçimi alanında adayın
2. Aşamada yer alan başvuru bilgi girişinde seçtiği sınav diline ait sınav yerleri
listelenir. Aday bu alanda sınav yeri seçimini yapacaktır.
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5. Aşamada; Sınava Katılım Payı ödemelerinde adaylar açıklama alanında aday
numarasını yazmak zorundadır. Alıcı alanına ise “Marmara Üniversitesi” yazılmalıdır. Alıcı
alanına başka bir ifade yazılması durumunda yatırılan tutar banka tarafından geri iade
edilmektedir.
Katılım payı ödemesi yapıldıktan sonra 6. Aşamada ilgili belgeler yüklenecektir.
Belge yüklemediğiniz takdirde başvuru tamamlanmamış olur. Yanlış belge yüklendiğinde
ise; kontrollerde anlaşılacağından başvuru red edilecektir.
Lise Mezuniyet belge fotokopisi yüklenmesi zorunludur.
Kimliğinize ait belgenin (T.C. kimlik veya pasaport, vs) açık ve net okunaklı Fotokopisini
yüklemeniz gerekmektedir. (Çift uyruklu olanlar her iki ülkenin kimlik fotokopilerini
yüklemeleri gerekmektedir.)
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SINAV SÜRECİ İŞLEMLERİ

Sınav 5 Haziran 2022 Pazar günü saat 14:00’da Marmara Üniversitesi Göztepe Yerleşkesinde
yapılacaktır.
Adaylar, sınav binasına girerken yanlarında yumuşak uçlu kurşun kalem(ler), silgi, kalem açacağı
bulundurmalılar. Şeffaf pet şişe içerisinde bandajı çıkarılmış su getirilebilir.
Adayların, sınav binasına girişte yanlarında, Çanta, cüzdan, cep telefonu, saat (kol saati ve her
türlü saat), kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; kulaklık, anahtarlık, her türlü araç
anahtarı, her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla,
banka/kredi kartı vb. kartlarla, Cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik cihaz, hesap makinesi
vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla, her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah ve benzeri
teçhizat bulundurmaları yasaktır.
Adaylar, sınav binasına girmeden önce cep telefonu vb. cihazlarını yerleşke içerisinde oluşturulan
Emanet Alanlarına bırakabilirler.
Adaylar, sınav günü, saat 13:00'dan itibaren kimlik kontrolleri yapılarak sınav salonuna
alınacaklardır. Sınav saat 14:00’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. Başvuru sistemine hangi kimlik belgesi ile başvuru yapıldı
ise; Sınav günü başvuru yaptığı kimlik belgesine göre kontrol yapılacak olup başvuru yaptığı kimliğin
dışında başka uyruk kimliği ile sınava katılmak isteyenler Sınava Alınmayacaklardır.
Sınav süresi 120 dakikadır. Sınava başladıktan ilk 30 ve son 15 dakika sınav salonundan çıkmak
yasaktır.
Sınav 80 sorudan oluşmakta olup Türkçe ve İngilizce olmak üzere 2 (iki) dilden sınav kitapçığı
düzenlenmiştir.
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.
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Cevapların “Cevap Kağıdına” işaretlenmiş olması gerekir. Soru Kitapçığına işaretlenen cevaplar
geçersiz sayılacaktır.
Sınav süresince adayların konuşmaları, kopya çekmeleri ve kopya vermeleri sınav kurallarına
aykırıdır. Böyle davrandığı herhangi bir yolla saptanan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.
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.

SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ, İLANI VE İTİRAZ SÜRELERİ
SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Adayların, sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevapları ayrı ayrı sayılacak olup doğru cevap
sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak (dört yanlış bir doğruyu götürecektir) ham
puanlar hesaplanır.
2022 MÜYÖS 100 puan üzerinden değerlendirilir.
Ham puanlar ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülür.

SINAV SONUÇLARININ İLANI VE İTİRAZ SÜRELERİ
Sınav sonuçları Başvuru Sistemi, http://basvuru.marmara.edu.tr

üzerinden ilan

edilecektir. Adaylar, Kullanıcı Adı ve şifreleri ile sisteme girerek sınav sonuçlarını
öğrenebileceklerdir.
2022 MÜYÖS sınavı sonucuna itiraz işlemleri 08-10 Haziran 2022 tarihleri arasında başvuru
sistemi üzerindeki https://basvuru.marmara.edu.tr adresinde sağ üst köşede yer alan destek
uygulaması üzerinden yapılır. İtirazların belirtilen süre içerisinde yapılmış olması gerekmektedir.
Belirtilen süre dışında yapılacak itirazlar kabul edilmeyecektir.
2022 MÜYÖS sonucuna yapılan itirazlar “MÜYÖS Koordinasyon Kurulu” tarafından karara
bağlanır.
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TERCİH VE YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ

Sadece 2022 MÜYÖS sonucu 50 ve üstü puan alan adaylar tercih yapabilirler.
NOT: Diğer sınav belgeleri (ulusal, uluslararası ve diploma puanları) başvuru sistemine
yüklenmeyecek ve yerleştirmelerde değerlendirmeye alınmayacaktır.
Aday başvuru yerleştirmeleri 2022 MÜYÖS sonucuna göre yapılmaktadır.
MÜYÖS sınavı sadece ilgili yıl için geçerlidir. Geçmiş yıllarda sınava giren adaylar ilgili yıla
ait puanı kullanamaz.
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.
Adaylar “Marmara Üniversitesi 2022 MÜYÖS Kontenjan Listesi”nde yer alan
programlardan sadece dört (4) programı tercih edebilir ve tek bir programa yerleştirme
işlemi yapılır.
Adayların Program Tercihlerini yapabilmeleri için “Marmara Üniversitesi 2022 MÜYÖS
Kontenjan Listesinde yer alan programlar için belirlenen taban puana eşit ya da üstü
puana sahip olmaları gerekmektedir.
Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alan programları tercih edecek olan adayların, 2022
MÜYÖS sınavına girmiş 50 ve üstü puan almış olması gerekmektedir. Özel yetenek sınavı
ile öğrenci alan programları tercih yapanların Yerleştirme işlemleri ise “Özel Yetenek
Sınav Sonucu”na göre gerçekleştirilir.
Yerleştirmede esas alınan puanların eşit olması halinde, yaşı küçük olan adaya öncelik
verilir. Adayların yaşları da eşit ise, eşitliği devam eden tüm adaylara kontenjan artırılarak
kayıt hakkı verilir.
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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 Diş Hekimliği, Eczacılık, Hukuk, Mühendislik, Öğretmenlik ve Tıp
programlarına kayıtta anılan programların kontenjanı dahilinde sıralamaya girenler
arasından %10'nu geçmeyecek şekilde yerleştirme işlemleri yapılır. Program kontenjanı
dahilinde sıralamaya girememiş olanların yerleştirme işlemleri yapılmayacaktır.
2022 MÜYÖS-EK YERLEŞTİRME tercih işlemlerinde, herhangi bir programa yerleşemeyen
adaylar tercih yapabilirler. 2022 MÜYÖS sonucu yerleşmiş veya yerleşmiş olmasına
rağmen kesin kayıt yaptırmamış olanlar ek yerleştirme tercihi yapamazlar.
Kontenjanların doldurulma zorunluluğu yoktur.

YERLEŞTİRME SONUÇLARI VE KAYIT İŞLEMLERİ

Adaylar, Kullanıcı Adı ve şifreleri ile yerleştirildikleri programı öğrenebileceklerdir.
2022 MÜYÖS ve 2022 MÜYÖS EK YERLEŞTİRME sonucu yerleşenlerin kayıt işlemleri takvimde
belirtilen

günlerde

yapılacaktır.

Yerleştirme

sonuçları

sadece

Başvuru

Sistemi,

https://basvuru.marmara.edu.tr/ üzerinden ilan edilecektir.
Yerleştirme Sonuç Belgesi barkodlu olarak başvuru sistemi üzerinden alınmaktadır. Sonuç
belgesi üzerinde kayıt için gerekli belgeler belirtilmiştir. Belge üzerinde belirtilen kayıt
tarihleri arasında ve gerekli belgeler ile kesin kayıt yaptırmanız gerekmektedir. Adaylara
kabul mektubu gönderilmeyecektir.
Belirtilen tarih aralıklarında kayıt yaptırmayanlar kayıt hakkından vazgeçmiş sayılırlar.
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Köklü Geçmiş, Güçlü gelecek…
2022
https://muyos.marmara.edu.tr/
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