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MARMARA ÜNİVERSİTESİ  

ÖNLİSANS ve LİSANS DÜZEYİNDE YURTDIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU 

ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME YÖNERGESİ 

Senato: 01 Mart 2022 / 421-2 

 

Amaç ve Kapsam 

MADDE 1 - (1) Bu yönerge; Marmara Üniversitesine önlisans ve lisans düzeyindeki programlara 

yurt dışından kabul edilecek öğrencilere ilişkin esasları belirlemeyi amaçlamakta ve Dil Hazırlık 

Eğitimine ilişkin hükümleri kapsamaktadır. 

Dayanak 

MADDE 2 - (1) Bu Yönerge 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 6287 sayılı Kanunla değişik 

45/f maddesi uyarınca Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar’ın belirlenmesi ile ilgili olarak 

01/02/2013 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında alınan yetkiye dayanılarak, Yükseköğretim 

Genel Kurulu’nun 21/1/2010 tarihli toplantısında kabul edilen ve 13/02/2013 tarihli Yükseköğretim 

Genel Kurul toplantısında değiştirilen Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar ve değişiklikleri 

dikkate alınarak düzenlenmiştir. 

Tanımlar 

MADDE 3 - (1) Bu Yönergede geçen; 

a) Aday Öğrenci: Marmara Üniversitesinde önlisans veya lisans düzeyinde öğrenim 

görmek için MÜYÖS’e girmek isteyen kişiyi, 

b) Birim: Fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulunu, 

c) Birim Yöneticisi: Fakültelerde dekanı, yüksekokullarda ve meslek yüksekokullarında 

müdürünü, 

d) Birim Yönetim Kurulu: Fakültelerde fakülte yönetim kurulunu, yüksekokullarda 

yüksekokul yönetim kurulunu, meslek yüksekokullarında meslek yüksekokulu yönetim kurulunu, 

e) MÜ: Marmara Üniversitesini, 

f)  MÜYÖS: Marmara Üniversitesi Yurt Dışından Öğrenci Seçme Sınavını, 

  MÜYÖS Koordinasyon Kurulu: Yurtdışından veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Seçme ve 

Yerleştirme Koordinasyon Kurulunu, 

g) Rektör: Marmara Üniversitesi Rektörünü, 

h) Rektörlük: Marmara Üniversitesi Rektörlüğünü, 

i) Senato: Marmara Üniversitesi Senatosunu, 

j) Ulusal Belge: Yurt içi geçerli olan belgeleri ve sınavları, 

k) Uluslararası Belge: Uluslararası alanda geçerli olan belgeleri ve sınavları, 

l) Üniversite Yönetim Kurulu: Marmara Üniversitesi Yönetim Kurulunu 

ifade eder. 
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Başvuru Koşulları 

MADDE 4 - (1) Adayların Lise (Ortaöğretim) son sınıfında olmaları ya da mezun durumunda 

bulunmaları koşuluyla; 

a)  Yabancı uyruklu olanların, 

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.)  

c) Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile T.C. vatandaşlığına geçenlerin 

/ bu durumdaki çift uyrukluların, 

              ç)    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) 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) Adaylardan; 

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

tamamlayanların, 

b) K.K.T.C. 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 maddesinin b bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyrukluların, (1  

 maddesinin ç bendindeki şartları sağlayanlar hariç)  

 

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 
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diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına 

sahip olan veya sahip olacaklar hariç) 

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, 

e) Türkiye’deki bir yükseköğretim kurumundan disiplin suçu nedeniyle çıkarma cezası 

alanlarla, önceki yıllarda katıldıkları ÖSYM veya MÜ tarafından yapılan sınavlarda 

sahtekarlık yaptıkları saptananların, 

f) Fikir ve eylemleri ile T.C. aleyhine faaliyette bulunmuş veya T.C. vatandaşlığından bir 

yaptırım olarak çıkarılmış bulunan kişilerin 

başvuruları kabul edilmez. 

Kontenjanların Belirlenmesi ve Başvurular 

MADDE 5 - (1) Yurt dışından öğrenci kabul kontenjanlarının, bir önceki yıl ÖSYS Yükseköğretim 

Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan programların (METEB bağlantılı (eğitim-öğretim 

…..Endüstri Meslek Lisesinden vb) programlar hariç) kontenjanlarının %50'sini geçmeyecek şekilde 

Senatonun kararıyla belirlenir.   

(2) Program kontenjanları, öğretim dili, hazırlık sınıfına ilişkin bilgiler ve başvuru tarihleri MÜ’nün 

web sayfasında ilan edilir. 

(3) Başvurular akademik takvimde belirtilen tarihlerde MÜ web sayfası üzerinden yapılır. 

 

Marmara Üniversitesi Yurt Dışından Öğrenci Seçme Sınavı ve Yerleştirme Sınav Koordinasyon 

Kurulu  

MADDE 6- (1)Yurtdışından ve Yabancı Uyruklu Öğrenci Seçme Sınavı ve Yerleştirme işlemleri 

MÜYÖS Koordinasyon Kurulu tarafından yürütülür. Bu Kurul Rektörün görevlendireceği 1 başkan ve 

en az 4 (dört), en fazla 8 (Sekiz) üyeden oluşur. 

      (2) MÜYÖS Koordinasyon Kurulu, Akademik takvimde belirtilen tarihleri dikkate alarak 

gerekli planlamaları yapar, sınav ve yerleştirme işlem süreçlerini yönetir. 

 

Marmara Üniversitesi Yurt Dışından Öğrenci Seçme Sınavı (MÜYÖS) ve Yerleştirme İşlemleri 

MADDE 7 - (1) MÜ Yurt Dışından Öğrenci Seçme Sınavı (MÜYÖS) her yıl akademik takvimde 

belirtilen tarihte yapılır.  

(2) MÜ Yurtdışından veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme işlemi her yıl 

üniversitemiz web sayfasında ilan edilen “M.Ü. Yurtdışından ve Yabancı Uyruklu Öğrenci 

Seçme ve Yerleştirme Kılavuzu”nda belirtildiği şekliyle yapılır.  

(3) Yurtdışından ve Yabancı Uyruklu Öğrenci Seçme Sınavı ve Yerleştirme başvuru 

değerlendirme işlemlerinin nasıl yapılacağı her yıl oluşturulan “MÜYÖS Koordinasyon 

Kurulu”nca belirlenir ve  “M.Ü. Yurtdışından ve Yabancı Uyruklu Öğrenci Seçme ve 

Yerleştirme Kılavuzu”n da ilan edilir.  
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(4) MÜYÖS konuları ve değerlendirme esasları, sınav yılına ait hazırlanan M.Ü. Yurtdışından 

ve Yabancı Uyruklu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Kılavuzunda belirtilir.  

(5) MÜYÖS Sonuç Belgesi, sınavın yapıldığı yıl için geçerlidir.  

(6) MÜYÖS sınav katılım payı her yıl Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. 

(7) Sınav sonuçlarına itiraz, takvimde belirtilen süreler içerisinde Öğrenci İşleri Daire 

Başkanlığına yazılı olarak veya başvuru sistemi üzerinde yer alan destek uygulamasından 

yapılır. Yazılı itirazların belirtilen süre içerisinde yapılmış olması gerekir. Posta yolu ile 

yapılan ve belirtilen süre içerisinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına ulaşmamış olan itiraz 

talepleri dikkate alınmayacaktır. MÜYÖS sonucuna yapılan itirazlar, “Sınav Koordinasyon 

Kurulu” tarafından karara bağlanır.  

 

Tercih İşlemleri 

MADDE 8 - (1) M.Ü. Yurtdışından ve Yabancı Uyruklu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme 

Kılavuzunda değerlendirme sonucunda tercih hakkı kazanan adaylar akademik takvimde belirtilen 

tarihlerde tercih yapar. Bu süre içinde tercih yapmayan adaylar tercih hakkını kaybeder. 

(2)  Tercihler için gerekli bilgiler (kontenjanlar, özel koşullar ve açıklamalar) kılavuzda belirtilir. 

Özel yetenek sınavı 

MADDE 9 - (1) Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alan programları tercih edecek adayların akademik 

takvimde belirtilen tarihlerde Özel Yetenek Sınavına girmeleri zorunludur. 

(2) MÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Özel Yetenek Sınavına girmeye hak kazanan adayların 

listesini ilgili Birimlere gönderir. Bu öğrencilerin Özel Yetenek Programlarına yerleştirilmesi Özel 

Yetenek Sınavı sonuçlarına göre yapılır. 

(3) Birim Yönetim Kurulu programların özel yetenek sınavı jürilerini belirleyerek sınavı uygular. 

Özel Yetenek Sınavı sonuçları Birim Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir. 

(4) Birimler, Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alan programlar için ilan edilmiş olan yurt dışı 

öğrenci kontenjanları kadar asil ve yedek öğrenci listesini MÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına sunar. 

(5) Özel yetenek sınavına katılmayan aday, Özel Yetenek Programında öğrenci olma hakkını 

kaybeder. 

Değerlendirme ve Yerleştirme  

MADDE 10 –  (1)  Yerleştirmede, adayların tercih sıraları dikkate alınarak yerleştirme yapılır. 

Başvuru koşullarını taşımadığı tespit edilen adayların başvuruları değerlendirmeye alınmaz.  

(2)  Boş kontenjan oluşması durumunda ek kontenjan belirlenebilir ve tekrar tercih alınabilir. Ek 

tercihlerden ilk yerleştirmede herhangi bir programa yerleşen adaylar yararlanamaz.  

(3) Yerleştirmede esas alınan MÜYÖS puanlarının eşit olması halinde yaşı küçük olan adaya 

öncelik verilir, yaşları da eşit ise, eşitliği devam eden tüm adaylara kontenjan artırılarak kayıt hakkı 

verilir. 

(4) Bir birime kabul edilen aynı ülke uyruklu öğrencilerin sayısı, bu birime bağlı programların yurt 

dışı kontenjan toplamının yüzde 20’sini geçemez.  
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(5) Adaylar, MÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından tercih sıraları dikkate alınarak sadece 

bir programa yerleştirilir.  

(6) Diş Hekimliği, Eczacılık, Hukuk, Mühendislik, Öğretmenlik ve Tıp programlarına mahsus 

olmak üzere; Yurt dışından öğrenci kabul kontenjanlarına başvurma imkanı bulunan, mavi kart 

sahibi adaylar ile lise eğitimlerini yurtdışında görmüş (KKTC hariç) T.C. uyruğunda bulunanlar ve 

uyruğundan biri T.C. olan çift uyruklu (ilk uyruğu T.C. olan çift uyruklular) adaylar, anılan 

alanlardaki programlar için belirlenen kontenjanın %10’nu aşılmayacak şekilde yerleştirilir. 

(7) MÜ, kontenjanları doldurup doldurmamakta serbesttir. Başvuru koşullarını sağlamış olmak 

yerleştirme için kabul edilmeyi gerektirmez.  

(8) Yerleşen adaylar başvuru sistemi üzerinden ilan edilir.   

(9) Yerleştirme sonuçlarını adaylar başvuru sisteminde görebilirler ve “Yerleştirme Sonuç Belgesi” 

olarak alabilirler. Yerleştirme Sonuç Belgesi aynı zamanda kabul mektubudur. Yerleştirme Sonuç 

Belgesi ile birlikte kayıt tarihleri ve kayıt için gerekli belgelerin listesi ilan edilir. Adaylar kayıt için 

gerekli belgelerle birlikte belirtilen kayıt tarihlerinde kayıt yaptırmaları gerekir. Belirtilen tarihlerde 

kayıt yaptırmayan adaylar kayıt hakkında vazgeçmiş sayılırlar.  

(10) 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. 

 

Kayıt 

MADDE 11 - (1) Adayların Kabul Mektubu ile birlikte ülkelerindeki (veya en yakın) Türk Dış 

Temsilciliğine giderek “Öğrenim Vizesi” almaları gerekmektedir. 

(2) Türkiye’de bulunan adaylar Öğrenim Vizesi yerine İl Göç İdaresi Müdürlüğüne İkamet 

Tezkeresi alırlar. 

(3) Aşağıda belirtilen adaylarda öğrenim vizesi şartı aranmaz: 

a) Ortaöğrenimini Türkiye’de tamamlayıp ara vermeden lisans öğrenimi yapmak isteyen 

yabancı uyruklu öğrenciler ile Türkiye’de çalışma ve ikamet izni bulunan yabancıların 

çocukları, 

b) Doğumla Türk vatandaşlığı kazanmış olup sonradan Bakanlar Kurulu kararıyla T.C.  

vatandaşlığından çıkma izni almak suretiyle yabancı bir devlet vatandaşlığına geçmiş olanlar 

(5901 sayılı Kanunla tanınan hakların kullanılmasına ilişkin belge sahibi olanlar dahil), 

c) Doğumla yabancı uyruklu olup daha sonra T.C. vatandaşlığına geçen çift uyruklular ile T.C. 

uyruklu olup ortaöğretiminin tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar, 

(4) Kayıtlar, MÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından akademik takvimde belirtilen 

tarihlerde yapılır. 
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(5) Kayıt Evrakı: 

a) MÜYÖS Sonuç Belgesi, 

b) Lise diplomasının aslı, 

c) Diploma denklik belgesi (İl Milli Eğitim Müdürlükleri veya Türk Dış Temsilciliklerden 

alınır), 

ç)       Pasaportun noter tasdikli kopyası, 

d) Türk Dış Temsilciliklerinden alınacak Öğrenim Vizesinin kopyası, 

e) İkamet Tezkeresinin fotokopisi, 

f)        T.C. uyruklu adayların T.C. Kimlik No beyanı veya Nüfus Cüzdanı fotokopisi, 

g) T.C. uyruklu erkek adayların Askerlik Durum Beyanı, 

ğ)     Doğumla yabancı uyruklu olup daha sonra T.C. vatandaşlığına geçenlerden ve bu 

durumdaki çift uyruklulardan Vukuatlı Nüfus Kayıt örneği, 

h) T.C. uyruklu olup ortaöğretiminin tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede        

          tamamlayanlardan ortaöğretiminin tamamına ait transkript (karne), 

ı) Öğrenci katkı payının yatırıldığına dair banka dekontu, 

i) İmzalı Geçim Güvencesi Beyanı, 

j) Fotoğraf (6 adet), 

k) Varsa, Yabancı Dil Yeterlik Belgesi, 

l) Varsa, Türkçe Yeterlik Belgesi, 

m) Sağlıkla ilgili bir programa yerleşenlerin Sağlık Kurulu Raporu (Fen-Edebiyat Fakültesi 

Kimya Bölümü için göğüs röntgeni ve raporu). 

n) Lise eğitimi süresince, mezun olduğu okulun bulunduğu ülkede olduğunu gösteren belge 

(T.C. vatandaşı olup yurt dışında liseyi tamamlayanlar) 

 

Öğrenim ücreti ve geçim güvencesi miktarı  

MADDE 12 - (1) Öğrencilerden Bakanlar Kurulu tarafından her yıl tespit edilen asgari ve azami 

sınırlar içinde kalmak kaydıyla Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenen öğrenim ücreti alınır. 

(2) Öğrenciler, Ülkemizde yükseköğrenimlerini sürdürmeye ve geçimlerini sağlamaya yetecek 

maddi geçim güvencesine sahip olduklarını, “Geçim Güvencesi Beyanı Formu”nu imzalayarak beyan 

etmek zorundadırlar. “Geçim Güvencesi Bedeli” öğrencinin yerleştiği programa ait program süresince 

ödeyeceği toplam miktardır.  

Dil hazırlık öğretimi ve yeterlilik 

MADDE 13 - (1)  Hazırlık sınıfı süreleri öğretim süresine dâhil değildir. Hazırlık sınıfında eğitim-

öğretim süresi, iki yarıyıldan oluşan bir yıldır. Hazırlık eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler, 

kayıtlı oldukları birimlerde birinci sınıfa başlama hakkını elde ederler. Hazırlık sınıfını iki yıl içinde 

başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişiği kesilir. Hazırlık sınıflarına devamsızlıktan 

kalan öğrenciler ile dinleyici olarak girmek isteyenler kabul edilmez.  
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(2) T.C. Milli Eğitim Bakanlığınca verilmiş lise diplomasına sahip olan veya yurtdışında Türk 

liselerinden mezun olan öğrencilerin Türkçe dil düzeyleri yeterli sayılır. 

(3)  Türkçe öğretim yapan programlara kabul edilen adaylardan Marmara Üniversitesi 

TÖMER”den ya da T.C. Üniversitelerine bağlı Türkçe Öğretim Merkezlerinden (TÖMER) en az B2 

seviyesinde alınan Türkçe Yeterlik Belgesi’ni ibraz etmek zorundadırlar.  

(4) 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” merkezi tarafından yürütülür. Türkçe hazırlık eğitim ücretleri 

kayıt yapılan programa ait katkı payı/öğrenim ücretidir. Kayıt yaptırdığı programın Hazırlık sınıfını iki 

yıl içinde başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişiği kesilir. 

(5)  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.  

(6)  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.  

(7) Kısmen veya tamamen yabancı dilde öğretim yapan programlara 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. 

Genel hükümler 

MADDE 14 - (1) Gerçeğe aykırı beyanda bulunan veya herhangi bir eylem veya işlemi ile idareyi 

yanılttığı tespit edilen adayların başvuruları reddedilir. Bu adayların kayıtları yapılmış ise iptal edilir. 

Eylem ve işlemleri suç teşkil edenler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılır. 

Yürürlükten kaldırılan yönerge 

MADDE 15 - (1) 12 Mart 2013 / 312-2-A, 12 Ağustos 2014 / 326-5, 10 Şubat 2015 / 331-4-B, 26 

Ocak 2016 / 343-2-A sayılı Senato kararıyla kabul edilmiş Marmara Üniversitesi Önlisans ve Lisans 

Düzeyinde Yurt Dışından Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır. 
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Yürürlük 

MADDE 16 - (1) Bu Yönerge Marmara Üniversitesi Senatosu tarafından onaylandığı tarihten 

itibaren yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 17 - (1) Bu Yönerge hükümlerini Marmara Üniversitesi Rektörü yürütür. 

 

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞINA 

(GEÇİM GÜVENCESİ BEYANI) 

 

 Üniversitenizin ……… yılında açmış olduğu MÜYÖS için başvuru yaptım ve değerlendirmeler 

sonucunda;  

 

Yerleştiği birim adı ve program adı: ………………………… / ……………..…………….  

Kayıt Tarihi :    …. /…./  …….. tarihinde kayıt yaptırdım. 

  

 Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yükseköğrenimimi sürdürmek ve geçimimi sağlamak 

için …………………………….……………….. (…………………………………) TL’sına sahip 

olduğumu beyan eder, 

 

 Yukarıda Beyan ettiğim bilgiler ile aşağıda kimliğime ait belirttiğim bilgilerin doğruluğunu 

kabul eder, var olan/tespit edilecek bir yanlışlık veya noksanlık dolayısıyla uğrayacağım maddi ve 

manevi zarardan dolayı Üniversitenizden herhangi bir hak iddia etmeyeceğimi tüm sorumluluğun 

şahsıma ait olduğunu kabul ederim. 

 

Adı 

(Name) 

 

Soyadı 

(Last Name) 

 

Cinsiyet 

(Gender) 

 

Doğum Yeri 

(Place of Birth) 

 

Doğum Tarihi 

(Date of Birth) 

 

Uyruğu 

(Nationality) 

 

Pasaport No  
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(Passport No) 

İkametg Tezkere No ((Varsa) 

(Residency Permit No) (if there is) 

 

Yabancı Uyruklu No (Varsa) 

(Foreign ID No) (if there is) 

 

      

Tarih  (Date)      … / ……….. / …… 

 

Adı Soyadı  

(First and Last Name) 

İmza  

(Signature) 

 


