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BAŞVURU İŞLEMLERİ 

 

Özel Yetenek Sınavları Başvuru ve Kayıt Takvimi Başlangıç Bitiş 

Başvuru 22.08.2022 24.08.2022 

Özel Yetenek Sınavı 1. ve 2. Aşama Sınavları 29.08.2022 02.09.2022   

Sonuçların İlanı 
 

06.09.2022 
 

Değerlendirme Sonuçlarına Son İtiraz Süresi 
 

08.09.2022 
  

Asil Kayıt Hakkı Kazananların Kayıt İşlemleri 09.09.2022 13.09.2022 

Yedek Kontenjan İlanı 
 

14.09.2022 
  

Yedek Adaylardan Ön Kayıt Dilekçesi Alınması  14.09.2022 15.09.2022 

Yedekten Kesin Kayıt Hakkı Kazananların Kayıt İşlemlerinin Yapılması 16.09.2022 
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BAŞVURU AKIŞ ŞEMASI 

 

 Başvuru yapacak adayların  https://basvuru.marmara.edu.tr/ adresinden giriş 

yapması gerekmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://basvuru.marmara.edu.tr/
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 Açılan sayfada;  

 Daha önce kullanıcı oluşturmamış adayların Yeni Hesap’a tıklayarak yeni hesap 

oluşturmaları gerekmektedir.  
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 “Yeni Hesap” butonuna basarak ilk defa kayıt oluşturacak adaylarımız, aşağıdaki 

bilgileri eksiksiz doldurarak devam edeceklerdir. SMS bilgilendirmesi almak isteyen 

adaylar ilgili alanı işaretlemek zorundadır.  

 

 

 

 

 

 

 



Sayfa 5 / 29 
 

 Başvurusunu Yabancı Uyruklu statüsünde yapacak olan adaylar aşağıdaki gibi 

T.C. Kimlik veya Yabancı Kimlik Numaram Yok kutucuğunu işaretleyerek Pasaport 

numaraları ile devam edeceklerdir. 
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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. “AEF Özel Yetenek” seçiminizi 

yaptıktan sonra “Başvur” butonuna tıklayarak başvuru sürecinizi başlatmış 

olacaksınız.  
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 İlk olarak Açıklama adımını okuyup devam etmeniz ve karşınıza çıkan “Aday Öğrenci 

ÖSYS Puanı” adımında bilgilerinizi “ÖSYM Puanlarımı OSYM Servisi Üzerinden Yükle” 

butonuna tıklayarak getirebilirsiniz.  
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 Bilgilerinizi eklediğiniz takdirde aşağıdaki ekran alıntısında olduğu gibi 

görüntüleyebilirsiniz. Böylelikle 3. Adımda tamamlanmış olmaktadır. 

 Tercih Özet sekmesinde tercihinizi görebilirsiniz. 

 

 

 

 Tercih işleminizi tamamladıktan sonra sınav giriş belgenizi alabilirsiniz. Sınav giriş 

belgesi olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.  
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GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ 

RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ BAŞVURU 

ŞARTLARI 
 

1- Başvurular 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında, Atatürk Eğitim Fakültesi web 

sitesinden (http://aef.marmara.edu.tr) ulaşılacak bağlantı ile online olarak 

yapılacaktır. 

2- Başvuru için adayların 2022-TYT sınavına girmiş olması ve sınav sonucunda en az 

180,000 puan almış olması ve Y-TYT puanı başarı sıralamasında en düşük 

800.000’inci sırada olması gerekmektedir. (Ek puansız yerleştirme puanının 

başarı sırası dikkate alınır.) 

 Engelli adaylardan da (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, MR (mental 

retardasyon) ile “yaygın gelişimsel bozukluklar” (otizm spektrum bozuklukları (OSB), Asperger 

sendromu, RETT sendromu, dezintegratif bozukluklar, sınıflanamayan grupta yer alan yaygın 

gelişimsel bozukluklar)) Y-TYT’de en düşük 800.000 inci başarı sırasına sahip olmaları 

gerekmektedir. (Ek puansız yerleştirme puanının başarı sırası dikkate alınır.) ve durumlarını ilgili 

yükseköğretim kurumuna “engelli sağlık kurulu raporu” ile belgelemeleri kaydıyla özel yetenek 

sınavı ile öğrenci alan programlara başvurmaları halinde Y-TYT puanları değerlendirmeye 

katılmadan (Kılavuzda yer alan formül kullanılmadan)kendi aralarında yapılacak ayrı bir 

yetenek sınav sonucuna göre değerlendirilerek, yetenek sınavını kazanan adayların kayıtları 

yapılır.  

 2021-TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylardan 2022-YKS’nin hiçbir oturumuna girmeden 2021 

yılında sadece “Özel Yetenek Sınavı” sonuçlarına göre öğrenci alacak yükseköğretim 

programlarına başvurmak isteyenlerin Dönüştürülmüş Puanlarının hesaplanabilmesi için 

başvuru süresi içinde 2021-YKS başvurularını yapmaları gerekmektedir. 

3- Online başvuru dışında yapılan başvurular kabul edilmez. 

4- Başvuru veya sınav ücreti alınmayacaktır. 
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İSTENEN BELGELER 

 

1- 1. Aşama sınavına girecek adaylar Sınav Giriş Belgesi ve Nüfus Cüzdanı 

bulundurmak zorundadır.  

2- 2. Aşama sınavına girmeye hak kazanan adaylar sınava girdiği salondaki 

görevliye aşağıdaki belgeleri teslim edeceklerdir.  

a) 2022-TYT sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı, varsa aslının fotokopisi, 

b) Resimli nüfus cüzdanının fotokopisi. 

c) Lise diplomasının önlü-arkalı fotokopisi veya mezuniyet belgesi, 

3- Belgeleri tam olmayan adaylar sınava alınmazlar. 

 

RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ SINAV AŞAMALARI 

 

Sınavın 1. Aşaması: 29 Ağustos 2022 tarihinde yapılacaktır. 1. Aşama sınavı COVİD-19 

önlemleri doğrultusunda; sınav koşulları ve başvuran adayların sayısı dikkate alınarak, 

bir oturum veya iki oturum şeklinde yapılacaktır. Sınavın 1. Aşamasında Natürmorttan 

Desen Çalışması yapılacaktır. Adayların, ister birinci, ister ikinci oturum sınavına 

katılıyor olsunlar o gün sabah 09:00’dan 17:30’a kadar kurumumuzda bulunmaları 

gerekmektedir. Sınavların her iki aşamasında da sınav süreleri, sınavın başladığı andan 

itibaren 150 dakikadır. Adaylar sınavlarda kurumun verdiği beyaz resim kağıdını 

kullanılacaktır. Natürmorttan Desen Çalışması kurumumuzun vereceği beyaz resim 

kâğıdı üzerine kurşun kalemle çizilecektir. 

Sınavın 1. Aşamasına girmeyen adaylar sınavın 2. Aşamasına giremezler. 

 Sınavın 2. Aşaması:  2. Aşama sınavı COVİD-19 önlemleri doğrultusunda bu seneye 

mahsus olmak kaydıyla tek oturumda yapılacaktır. 2. Aşamada adaylar, 

Hayali(İmgesel) Desen Çalışması yapacaklardır. Sınav süresi oturum başladığı andan 

itibaren 150 dakikadır. 2. Aşamada sınav başlangıç ve bitim saatleri koşullara göre 

kurumun yetkisinde olmak koşuluyla esnetilebilir. Adaylar sınavlarda kurumun verdiği 
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beyaz resim kağıdını kullanılacaktır. Hayali(İmgesel) Desen Çalışması kurumumuzun 

vereceği resim kağıdı üzerine kurşun kalemle çizilecektir.  

 Sınav malzemeleri: Adaylar sınavlarda kullanmak üzere; kurşun kalem, silgi, kıskaç, 

 50 x 70 cm. ölçülerinde altlık(duralit) getirmek zorundadırlar. 

RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ DEĞERLENDİRME İŞLEMLERİ 

 

 1. Aşama Sınav Sonucu: 1. Aşama sınav sonucu; BAŞARILI, BAŞARISIZ şeklinde 

ilan edilir. 2. aşama sınavına, 1. Aşama sınavında başarılı olan öğrencilerden 

kontenjanın 4 katı kadar öğrenci katılır. 

 2. Aşama Sınav Sonucu: Sınavı kazanan öğrenci sayısı, sınava katılan öğrenciler 

arasından kontenjan sayısının 2 katı kadar sayıda öğrenci 90 Asil 90 Yedek olarak 

başarılı olarak ilan edilir. 

 1.aşama sınav puanının %40’ı ile, 2. Aşama sınavı puanının %60’ı hesaplanarak, 

toplanıp, adayın Özel Yetenek Puanı belirlenir. 

 Yetenek Seçme Sınavları sonuç hesaplamasında sadece Güzel Sanatlar Liseleri 

Resim Bölümü mezunları ek puan alacaklardır. 

 Değerlendirmeler 100 puan üzerinden yapılır. Puanlarda virgülden sonra iki hane 

kullanılır. 

 ÖYSP'si 50 puandan az alan adaylar başarısız sayılır. ÖYSP'den en az 50 puan 

alan adaylar için ÖSYS kılavuzunda belirtilen yöntemle özel yetenek sınavı 

puanı-standart puan (ÖYSP-SP) ve yerleştirme puanı (YP) hesaplanır. 

 Adaylar YP'lerine göre en yüksek puandan en düşüğe doğru sıralanır. Yapılan 

sıralama ile belirtilen kontenjan sayısı kadar asil ve aynı sayıda yedek aday 

listeleri ilan edilir. 

 Sınav sonuç listelerinde sonuncu adayla aynı notu alan aday varsa, öncelik 

ÖYSP'si yüksek olan adaya verilir. Puan eşitliğinin devamı halinde; sırasıyla, 

adayların TYT puanlarının yüksekliğine ve yaşlarının küçük olmasına bakılır. 
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KAYIT İŞLEMLERİ 

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER 

 YKS Sonuç Belgesi 

 Mezun olduğu okuldan aldığı lise diplomasının aslı veya onaylı örneği ya da yeni 

tarihli mezuniyet belgesi aslı ve bir adet fotokopisi (başarı belgesi mezuniyet 

belgesi yerine geçmez). 

 Daha önce bir Yükseköğretim Kurumundan mezun adaylar da lise diplomasını 

getirmek zorundadırlar. (Son mezun olunan üniversitenin diploması ile kayıt 

yapılamaz.)  

  Ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş adayın alanı diplomasında veya 

mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, adayın hangi okul ve alandan mezun 

olduğunu gösterir resmi belge getirilmesi zorunludur. (METEM programlarından 

mezun olanların diplomalarında okul adı olarak diplomayı düzenleyen merkezin 

adı yazılmaktadır. Liseyi yurt dışında bitirenler için, ayrıca T.C. Milli Eğitim 

Bakanlığı Denklik Belgesi gerekmektedir.)  

 3 adet 4.5x6 cm boyutunda fotoğraf (Fotoğraflar son altı ay içinde, önden adayı 

kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş olmalıdır.) 

KAYIT TARİHLERİ 

Kayıt işlemleri Fakültemiz Öğrenci İşleri Biriminde aşağıda belirtilen tarihlerde 10:00-

16:00 saatleri arası yapılacaktır. Eksik belge ile kayıt işlemi yapılmayacaktır. 

Özel Yetenek Sınavları Kayıt Takvimi Başlangıç Bitiş 

Asil Kayıt Hakkı Kazananların Kayıt İşlemleri 09.09.2022 13.09.2022 

Yedek Kontenjan İlanı 
 

14.09.2022 
  

Yedek Adaylardan Ön Kayıt Dilekçesi Alınması  14.09.2022 15.09.2022 

Yedekten Kesin Kayıt Hakkı Kazananların Kayıt İşlemlerinin Yapılması 16.09.2022 
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ÖNEMLİ HUSUSLAR 

 

 18 yaşından küçük adayların kayıt için velileri ile beraber gelmeleri 

gerekmektedir. 18 yaşından büyük olanlar noter vekâleti ya da mahkeme kararı 

ile düzenlenmiş vasisi olunduğuna dair belge ile kayıt yaptırılabilir. 

 Posta yoluyla gönderilen belgeler kabul edilmez ve kayıt işlemi yapılamaz.  

 Belgelerin eksik olması durumunda ise kayıt işlemi yapılmaz. 

 Kayıt için istenilen belgelerin onaysız sureti veya fotokopisi kabul edilmez.  

 Belirtilen tarihlerde kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.  

Kredi ve Yurtlar Kurumundan burslar;  

a) Daha önce bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olan ve Kredi ve Yurtlar 

Kurumundan burs alanlar ile;  

b) İlk defa yükseköğretim kurumuna yerleşen ve Kredi ve Yurtlar Kurumundan 

burs almak isteyenler Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun 

web sayfasını (http://yurtkur.gsb.gov.tr/default.aspx)  ziyaret etmeleri 

gerekmektedir. 

 Kayıt işlemlerini tamamlayan adaylar öğrenci belgesi taleplerini e-Devlet 

üzerinden ya da kayıtlı oldukları Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulundan 

temin edebilirler.  

 10/02/2016 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı uyarınca, 

yükseköğretim programlarında aynı anda aynı düzeyde örgün iki yükseköğretim 

programına kayıt yaptırılamayacağı ve eğitime devam edilemeyeceği 

bildirilmektedir. Bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı iken 2020 YKS sonucu 

üniversitemize yerleşen durumları bu açıklamaya uyan adaylar kayıtlı oldukları 

yükseköğretim kurumundan ilişiklerini kesmedikleri takdirde kayıt 

yaptıramazlar.  

 

 

http://yurtkur.gsb.gov.tr/default.aspx
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YABANCI DİL DERSİ MUAFİYET SINAVI HAKKINDA 

 

  Eğitim dili Türkçe olan programlarımızı kazanan öğrenciler “Zorunlu Yabancı Dil” 

(İngilizce, Almanca, Fransızca) muafiyet sınavına lise Diploma Programındaki 

eğitim dilinden sınava alınacaklardır. Muafiyet sınavından 50 ve üzeri alan 

öğrenciler ilgili derslerden dönem içinde muaf tutulacaktır. Zorunlu Yabancı Dil 

Muafiyet Sınav tarihi ve Sınava ait derslikler sınav öncesinde Fakültemiz 

sayfasında ilan edilecektir.  

KATKI PAYI/ÖĞRENİM ÜCRETİ HAKKINDA 

 

 Örgün öğretim programlarına yerleştirilen öğrenciler YKS kılavuzunda belirtilen 

normal süreler içerisinde katkı payı ödemesi yapmazlar. Bu öğrencilerin 

ödeyecekleri katkı payı miktarları Devlet tarafından karşılanır.  

 Fakat örgün öğretim programlarına yerleştirilen ve halen başka bir 

yükseköğretim kurumunda örgün öğretim programlarında öğrenim gören ve 

Üniversitemize yerleştirilen adaylar ikinci üniversite kapsamında belirtilen katkı 

payı ücretlerini kesin kayıt öncesinde ödemekle yükümlüdürler. 

KAYIT SONRASI İŞLEMLER 

EĞİTİM-ÖĞRETİME İLİŞKİN BİLGİLER 

 Akademik Takvime ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz. 

 http://takvim.marmara.edu.tr/ 

 Önlisans ve Lisans Öğretim Yönetmeliği’ne ulaşmak için tıklayınız. 

  Çift Anadal ve Yandal Eğitim programları hakkında bilgi almak için tıklayınız. 

 

 

 

http://takvim.marmara.edu.tr/
http://dosya.marmara.edu.tr/www/mevzuat/yeni4/mu_yonetmelik_onlisans_lisans_v21.pdf
http://dosya.marmara.edu.tr/www/mevzuat/2018/1/mu_onlisans_ve_lisans_duzeyindeki_programlar_arasindaki_cift_anadal_programi_ve_yandal_programi_Yonergesi.pdf
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DERS MUAFİYET İŞLEMLERİ 

 

 Üniversitelerin herhangi bir programına bir süre devam eden veya bu programdan 

mezun olduktan sonra üniversiteye giriş sınavına girerek Üniversitemize kayıt yaptıran 

öğrencilerin 10 iş günü içerisinde ders muafiyet talebinde bulunmaları gerekmektedir. 

Belirtilen süreler içerisinde ders muafiyet talebinde bulunmayan öğrencilerin daha 

sonraki talepleri kabul edilmez ve kaydoldukları birimin eğitim-öğretim müfredatındaki 

derslerin tümünden sorumlu olurlar.  

 Ders muafiyet talebinde bulunulması için gerekli belgeler;  

- Başvuru Dilekçesi 

- Transkript (Kaydı silinen ya da mezun olunan yükseköğretim kurumunca onaylı),  

-Ders İçerikleri (kaydı silinen ya da mezun olunan yükseköğretim kurumunca onaylı). 

DERS KAYIT İŞLEMLERİ 

 Ders kayıt işlemleri Öğrenci Bilgi Yönetim Sistemi (ÖBYS) üzerinden elektronik 

olarak yapılacaktır. Ders kayıt işlemi öncesinde Öğrenci Bilgi Yönetim 

Sisteminde (ÖBYS) kullanıcı oluşturulması gerekmektedir.  

 İkinci üniversite kapsamında kayıt yaptıran öğrencilerin ders kayıt işlemi 

yapabilmeleri için kendi programları için belirlenen katkı 

payı/öğrenim/materyal ücretini ödemiş olmaları gerekmektedir. 

 Ücret ödemeleri öğrenci numaraları ile Yapı Kredi Bankası şubelerinden ve 

https://harc.marmara.edu.tr/  üzerinden World özellikli kredi kartları ile 

yapılabilmektedir. 

 

 

 

 

https://harc.marmara.edu.tr/
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ÖĞRENCİ NUMARASI ÖĞRENME 

 

 Öğrenci numaranızı öğrenmek için tıklayınız. Girilen sayfada TC Kimlik No, Baba Adı ve 

Doğum tarihi bilgilerinizi girerek öğrenci numaranızı öğrenebilirsiniz. Ödeme yapması 

gereken öğrencilerimiz öğrenci numaraları ile Yapı Kredi Bankası şubelerinden ya da 

https://harc.marmara.edu.tr/  adresi üzerinden World özellikli kredi kartları ile 

ödemelerini yapabilirler. 

 

 

 

 

 

http://bys.marmara.edu.tr/v2/OgrenciNoSorgulama
https://harc.marmara.edu.tr/
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BYS KULLANICI OLUŞTURMA 

 

 Videolu anlatım için : https://youtu.be/POO86lg-tuM 

 Kullanıcı oluşturmak için https://bys.marmara.edu.tr  adresine girilir. 

 

 İlk şifremi oluştur linki tıklanır. Kullanıcı türü olarak öğrenci seçilerek TC Kimlik 

No, Baba Adı ve Doğum Tarihi bilgileri girilerek “İlk Şifremi Oluştur” butonuna 

basılır. 

https://youtu.be/POO86lg-tuM
https://bys.marmara.edu.tr/
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 Sistem size kullanıcı adı ve geçici bir şifre verecektir. Kullanıcı adınız öğrenci 

numaranızın başına küçük “o” harfi eklenmiş halidir. 

 

 Sistem tarafından verilen kullanıcı adı ve şifre ile Öğrenci Bilgi Yönetim 

Sistemine Giriş yapılır.  
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 E-Posta Doğrulama ekranında aktif olarak kullandığınız e-posta adresi ile cep 

telefonu numaranızı girerek Gönder butonuna basınız. Burada girmiş olduğunuz 

e-posta adresine gönderilen linki tıklayarak kullanıcı adı ve şifreniz ile Giriş 

yapınız. 
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 Geçerli şifre alanına, sitemin verdiği “şifre” girilir. Yeni şifre alanında şifreyi harf, 

rakam ve özel işaret barındırmak şartıyla en az 8 karakterden oluşan bir şifre 

belirleyiniz. 

 

 Şifrenizi oluşturduktan sonra Kayıt Yenileme (Ders Seçme) İşlemlerini seçerek 

ders kaydınızı yapabilirsiniz. İkinci üniversite kapsamında kayıt yaptıran 

adayların ders seçimi yapabilmesi için katkı payı/öğrenim ücretini ilgili banka 

şubelerine önceden yatırmaları gerekmektedir.  

 

ÖĞRENCİ E-POSTA OLUŞTURMA 

 

 Kesin kayıt işlemlerini tamamlayan öğrencilerimiz 

https://hesap.marmara.edu.tr/  adresi üzerinden giriş yaparak marun uzantılı 

e-posta hesabı oluşturabilirler. Hesap oluşturan öğrencilerimiz 

http://kablosuz.marmara.edu.tr/ adresinden giriş yaparak Üniversitemiz 

yerleşkelerinde ücretsiz WİFİ hizmetinden yararlanabilirler. 

https://hesap.marmara.edu.tr/
http://kablosuz.marmara.edu.tr/
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KÜTÜPHANE HİZMETLERİ 

 

Türkiye’nin büyük üniversitelerinden biri olan Marmara Üniversitesi 2019 yılı itibari ile 

toplam 7 kütüphanesinde 119 elektronik veri tabanı aboneliği, 618.873 elektronik kitap 

ve 279.349 basılı kitap, 85.904 elektronik dergi, 43 basılı süreli yayın ile 4444 e-gazete, 

32.550 dijital ortamda lisansüstü tez, 4292 DVD, dijital ve basılı ortamda 1964 yazma 

eser, 6781 eski harfli basma eser, 581 Latin harfli nadir eser, 715 cilt nadir süreli yayının 

yanı sıra 5000 adet harita koleksiyonları ile büyüyen kütüphanelere sahiptir.  

Tüm yıl boyunca açık olan Prof. Dr. Orhan Oğuz Kütüphanesi kullanıcılarına 7 gün 24 

saat kesintisiz hizmet sunmaktadır. Öğretim üyesi, idari personel ve öğrencilerine 

kampüslerimizin dışından da elektronik kaynaklara erişim imkânı sunmaktadır. Ayrıntılı 

bilgiye https://kutuphane.marmara.edu.tr/veritabanlari/veritabanlarina-uzaktan-

erisim/  linkinden ulaşabilirsiniz.  

Cep Kütüphanem uygulaması ile Türkiye’de alanında tek ve gerçek zamanlı Yüzlerce 

kütüphanede milyonlarca kitabı cep kütüphanem uygulamasından tarayabilir, 

bildirimleri cebinizden takip edebilirsiniz.  

Ayrıntılı bilgiye https://kutuphane.marmara.edu.tr/hizmetler/cep-kutuphanem/  

linkinden ulaşabilirsiniz. Prof. Dr. Orhan Oğuz Kütüphanesinde bulunan 6 adet Grup 

Çalışma Odası, 4 adet Bireysel Çalışma Odası ve 1 adet Akademik Personel Çalışma 

Odası, kullanıcıların hizmetine sunulmuştur. Çalışma odaları için internet üzerinden de 

rezervasyon yapılabilmektedir. Ayrıntılı bilgiye 

https://kutuphane.marmara.edu.tr/hizmetler/calisma-odalari/  linkinden 

ulaşabilirsiniz.  

Ayrıca 44 adet Emanet Dolabı, Prof. Dr. Orhan Oğuz Kütüphanesine gelen kullanıcıların 

hizmetine sunulmuştur. 

 

https://kutuphane.marmara.edu.tr/hizmetler/cep-kutuphanem/
https://kutuphane.marmara.edu.tr/hizmetler/calisma-odalari/
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SAĞLIK KÜLTÜR ve SPOR DAİRE BAŞKANLIĞINCA ÖĞRENCİLERE YÖNELİK 

YÜRÜTÜLEN HİZMETLER 

 

 1) HİZMETLER  

a) Sağlık Hizmetleri  

b) Kültür ve Spor Hizmetleri  

c) Beslenme Hizmetleri  

d) Barınma Hizmetleri  

2) ÖĞRENCİ KULÜPLERİ  

3) BURS İMKANLARI VE BURS OFİSİ 

 1) HİZMETLER  

a) Sağlık Hizmetleri  

 

 Daire Başkanlığımıza bağlı olarak faaliyetini sürdürmekte olan Mediko Sosyal 

Merkezlerimiz öğrencilerimiz ile akademik ve idari personellerimiz ve bakmakla 

yükümlü olduğu aile bireylerine sağlık hizmeti sunmaktadır.  

 Göztepe Yerleşkesi ve Acıbadem Yerleşke'lerinde mediko-sosyal merkezlerimiz 

mevcuttur. Merkezlerimizde aile hekimi uzmanları, pratisyen hekimler ve diğer 

sağlık personelleri ile hizmet vermektedir. 

 Göztepe Mediko - Sosyal Merkezimizde; biyokimya laboratuarı, röntgen, diş, 

tedavi ve pansuman, psikolojik danışma ve rehberlik ile diyet ünitelerinde 

hizmet verilmektedir.  

 

 Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi’nde; öğrencilerin psikolojik, 

sosyal ve ekonomik yönden gelişmesine yardımcı olunmaktadır. Psikologlar 

tarafından iletişim ve kimlik problemleri, sınav stresi, uyum sorunları ve diğer 

psikolojik problemler ele alınmaktadır. Bunların dışında çeşitli konularda 

seminerler ve konferanslar düzenlenmekte, bireysel görüşmelerin yanında grup 
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terapisi de yapılmaktadır. Birimde çeşitli psikolojik sorunları olan 

öğrencilerimizle yapılan bireysel görüşmeler randevu sistemi ile yapılmaktadır.  

 Sağlık ünitesine başvuran öğrenci ve personelin şikayetleri poliklinik doktorları 

tarafından değerlendirilmekte, teşhis ve tedavileri yapılmakta; gerekli 

görülenler hasta nakil ambulansımız ile hastanelere sevk edilmektedir.  

b) Kültür ve Spor Hizmetleri  

 

Üniversitemiz Göztepe Yerleşkesinde Dr. İbrahim Üzümcü Konferans Salonu, 

Enstitü Binası Konferans Salonu ve 125. Yıl Açık Amfisi, Sultanahmet 

Yerleşkesinde Ord. Prof. Dr. Nihad Sayar Konferans Salonu olmak üzere toplam 

4 merkez bilimsel, sosyal ve kültürel faaliyetler için öğrenci ve birimlerimizin 

hizmetine sunulmuş olup, 2015 yılında hizmete açılan Cemre rezervasyon 

sistemi ile de Üniversitemiz bünyesinde bulunan diğer konferans salonlarının da 

bilimsel etkinlikler için öğrencilerimizin kullanımına açılmıştır.  

Göztepe Yerleşkesi Şehit Ömer Halisdemir Spor Salonunda 643 kişi oturma 

kapasiteli basketbol-voleybol salonu, fitness salonu, masa tenisi salonu 

bulunmaktadır. Ayrıca bir adet açık hava tenis kortu, bir adet açık hava 

basketbol-voleybol sahası mevcuttur. Spor salonu olanaklarından tüm 

öğrencilerimiz ücretsiz yararlanabilir.  

Hafta sonu öğrencilerimize yönelik olarak ücretsiz kültür ve spor faaliyetleri 

bulunmaktadır. Göztepe Kampüsümüzde bulunan spor salonun da 

öğrencilerimizin ve personelimizin çeşitli spor faaliyetleri için yararlanması 

sağlanmakta ve Geleneksel Rektörlük Kupası Karşılaşmaları kapsamında 

Basketbol (Bayan-Erkek), Voleybol (Bayan-Erkek), Futbol (Bayan-Erkek), Masa 

tenisi turnuvası, Satranç turnuvası düzenlenmektedir.  

Üniversitemiz öğrencileri Mesleki-Bilimsel, Sosyal-Kültürel, Spor alanlarında 

kurulu öğrenci kulüpleri ile de faaliyetlere etkin olarak katılmaktadır. Kulüp 

bilgilerine http://sks.marmara.edu.tr/ sayfasından ulaşabilirsiniz.  

http://sks.marmara.edu.tr/
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c) Beslenme Hizmetleri 

 

 Yerleşkelerimizde bulunan yemekhanelerimizden günlük ortalama olarak 10 

bin öğrencimiz ve personelimiz yararlanmaktadır.  

Göztepe, Haydarpaşa, Anadoluhisarı, Bağlarbaşı Yerleşkelerimizde öğlen ve 

akşam yemek hizmeti; Bahçelievler, Acıbadem, Kartal, Recep Tayyip Erdoğan 

Külliyesi, Sultanahmet Yerleşkelerimizde ise öğlen öğününde yemek hizmeti 

verilmektedir. Tüm Yerleşkelerimizde yıllık ortalama 1.500.000 öğrencilerimiz 

ve çalışanlarımız yemek hizmetinden faydalanmaktadır.  

Yerleşkelerimizde sunulan yemek hizmeti ihale yoluyla temin edilmektedir. 

Yüklenici Firma taşıma usulüyle yemekleri yerleşkelerimize ısıyı ve havayı 

geçirmeyen termoboxlarda transferini sağlamaktadır. Daire Başkanlığımız 

kontrol teşkilatı tarafından, yemeklerin uygunluğu kontrol edilerek servise 

sunulmaktadır.  

Sunulan yemeklerden her gün numune alınarak 72 saat uygun koşullarda 

saklanmaktadır. Gerekli görüldüğünde veya ayda bir kez düzenli olarak alınan 

numuneler yetkili laboratuvarlara tahlile gönderilmektedir.  

Yerleşkelerimizde ayrıca yeterli sayıda kantin ve kafeterya işletmeleri de 

mevcuttur.  

d) Barınma Hizmetleri  

 

Üniversitemize kayıtlı olan kız öğrencilerin barınma ihtiyaçlarının karşılanması 

için Göztepe Yerleşkemizde 2 (iki) adet Kız Öğrenci Yurdumuz mevcuttur.  

2- ÖĞRENCİ KULÜPLERİ  

Üniversitemizde Akademik, Sosyal, Spor, Kültür/Sanat, Sağlık ve Teknoloji 

alanlarında faaliyet gösteren Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde 

aktif olan 148 adet öğrenci kulübü bulunmaktadır. Öğrenci kulüp listesine 

http://sks.marmara.edu.tr/ogrenci-kulupleri/ogrencikulupleri/kulup-listesi-ve-

faaliyetleri/  linkinden ulaşabilirsiniz. 

http://sks.marmara.edu.tr/ogrenci-kulupleri/ogrencikulupleri/kulup-listesi-ve-faaliyetleri/
http://sks.marmara.edu.tr/ogrenci-kulupleri/ogrencikulupleri/kulup-listesi-ve-faaliyetleri/
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3) BURS İMKÂNLARI VE BURS OFİSİ 

 Maddi durumu elverişsiz öğrencilerimizin burs hizmetlerinden 

yararlandırılması amacıyla burs ofisi koordinatörlüğü hizmet vermektedir. 

Üniversitemiz tarafından verilen burslar Barınma Bursu, Ücretsiz Yemek Bursu 

ve Kredi Yurtlar Kurumu Bursu’ dur. Bunun yanında çeşitli sivil toplum 

kuruluşlarınca burslar verilmekte olup, öğrencilerimiz burslarla ilgili detaylı 

bilgilere http://sks.marmara.edu.tr/burslar/burs-duyurulari/  linkinden 

ulaşabilir. 

 

ORYANTASYON BİLGİLERİ 

 

Özel Yetenek Sınavı ile Fakültemize yerleşen öğrencilere oryantasyon eğitimleri 

ilgili bölümler tarafından düzenlenecektir.  

Oryantasyon filmlerini izlemek için tıklayınız.   

MARMARA MOBİL 

 

 Öğrencilerimiz marmara mobil uygulaması sayesinden duyurularımız, güncel 

etkinliklerimiz, yemekhane hizmetleri hakkında anında bilgi edinebilir. BYS (Bilgi 

Yönetim Sistemi) mobil uygulamasından sınav sonuçlarını ve daha birçok 

hizmeti takip edebilir ve istedikleri konuda geri bildirim alabilirler. Marmara 

Mobil uygulamasını 

https://play.google.com/store/apps/details?id=marmara.edu.tr 

 veya https://apps.apple.com/tr/app/marmara/id828454985  linkinden 

ücretsiz olarak indirebilirsiniz. 

 

 

 

 

http://sks.marmara.edu.tr/burslar/burs-duyurulari/
https://www.marmara.edu.tr/news/yeni-kayit-icin-oryantasyon-filmlerimiz-yayinda/
https://play.google.com/store/apps/details?id=marmara.edu.tr
https://apps.apple.com/tr/app/marmara/id828454985
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Köklü Geçmiş, Güçlü Gelecek… 

2022 

                                                  http://aef.marmara.edu.tr 

 

http://aef.marmara.edu.tr/

