T.C.
MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRESİ
BAŞKANLIĞI
2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
YURT DIŞI ÖĞRENCİ KONTENJANINDAN BAŞVURACAKLAR İÇİN BAŞVURU
KAYIT TARİHLERİ, TABAN PUANLAR, KOŞULLAR VE İSTENEN BELGELER
A- BAŞVURU KOŞULLARI
(1) Adayların lise son sınıfta ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla başvuruları
kabul edilecek olanlar:

a) Yabancı uyruklu olanlar,
b) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma
izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan
çocuklarının aldığı 5203 sayılı Kanunla Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi
olduklarını belgeleyenler, (Başvurusu kabul edilmeyecek adayların tanımlandığı 2/c maddesi
incelenerek başvuru yapılması)
c) Doğumla yabancı uyruklu olup daha sonra TC vatandaşlığına geçen çift uyruklu olanlar,
ç) TC uyruklu olup:
1) 01/02/2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam eden TC uyruklu
öğrencilerden orta öğretiminin son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar (orta
öğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk
okullarında tamamlayanlar dahil),
2) 01/02/2013 tarihinden sonra yurtdışında ortaöğretime başlayan adayların yurtdışından
kabul kontenjanlarına orta öğretiminin tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar,
(orta öğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk
okullarında tamamlayanlar dahil),
d) KKTC uyruklu olup; KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de liseyi tamamlayan GCE AL
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 olacaklar.
(2) Başvuruları kabul edilmeyecek olanlar:

a) TC uyruklu olup lisenin tamamını Türkiye’de veya KKTC’de tamamlayanlar,
b) KKTC uyruklu olanların (lisenin 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),
c) 1. maddenin (b) bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyrukluların,
(lisenin) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkede tamamlayanlar / lisenin KKTC dışında
yabancı bir ülkedeki Türk okullarında tamamlayanlar hariç),
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ç) Uyruğundan birisi KKTC olan çift uyrukluların (lisenin 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),
d) Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı
liselerde öğrenimlerini gören TC uyruklu olan veya 1. maddenin (b) bendinde tanımlanan
doğumla ilk uyruğu TC olan çift uyruklular.
e) Birden fazla başvuru yaptığı tespit edilen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.
B - BAŞVURULAR İÇİN ASGARİ TABAN PUANLAR VE KOŞULLAR

a) Türkiye’deki üniversitelerin yaptığı YÖS’lerde 100 tam puan üzerinden en az 40 puan
almış olmak
b) Komisyon tarafından kabul edilen ulusal veya uluslararası diğer sınavlar.
c) Ulusal veya uluslararası üniversite giriş sınavı statüsündeki sınavların geçerlilik süresi iki
yıldır.
* MCBUYÖS ve diğer Üniversitelerin yaptığı YÖS’e girmiş olmanız Üniversitemiz yurt
dışından öğrenci kabul şartlarını taşıdığınız anlamına gelmemektedir.
A- TERCİH

(1) Adaylar başvurularında en fazla 7 (yedi) bölüm veya program tercihi yapabilirler.
B- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

***Aşağıdaki belgeler başvuru esnasında tarayıcıyla taratılıp online başvuru sistemine
yüklenecektir. Evraklarını tarayıcıyla taratıp sisteme yükleyen adaylar ayrıca posta veya
elden evrak göndermeyeceklerdir.
a) Adayın başvuruda kullandığı sınav sonucunu belirten belgenin aslı ya da onaylı örneği,
b) Lise diploması ya da mezun olabilecek durumda olduğunu gösterir belge ve not durum
belgesinin (Transkript Belgesi) aslı ile resmi kurumlar tarafından onaylanmış Türkçe veya
İngilizce örneği,
c) Pasaportun kimlik bilgilerini gösteren sayfasının fotokopisi
d) 1 adet fotoğraf (fotoğraflar son 6 ay içinde çekilmiş, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde
olmalı)
e) Doğumla yabancı uyruklu olup daha sonra TC vatandaşlığına geçen çift uyruklulardan Vukuatlı
Nüfus Kayıt örneği.
***İstenilen belgelerin resmi kurumlar tarafından onaylı suretlerinin sisteme yüklenmemesi
ya da eksik yüklenmesi durumunda başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.
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C- BAŞVURU VE KAYIT TARİHLERİ

Yurtdışı Öğrenci Başvuruları

Güz Yarıyılı

MCBÜ-Yurtdışı Öğrenci Sınavı Başvuruları

20 Şubat-7 Mayıs 2017

MCBÜ-Yurtdışı Öğrenci Sınavı

20 Mayıs 2017

Yurt Dışı Öğrenci Başvuruları

1 Haziran-2 Temmuz 2017

Yurt Dışı Öğrenci Başvuru Sonuçlarının İlanı

14 Temmuz 2017

Yurt Dışı Öğrenci Kayıtları

31 Temmuz-4 Ağustos 2017

Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınavı İçin
Sağlık Raporu ile Ön Kayıt (Yurtdışı Öğrenciler
için)

01 - 10 Ağustos 2017

Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınavı
(Yurtdışı Öğrenciler için)

21 - 29 Ağustos 2017

Spor Bilimleri Fakültesi Kayıt Tarihi
(Yurtdışı Öğrenciler için)

Sonra ilan edilecek

Yurt Dışı Öğrenci Ek Yerleştirme Başvuruları

5-6 Ağustos 2017

Yurt Dışı Öğrenci Ek Yerleştirme Sonuçlarının
İlanı

11 Ağustos 2017

Yurt Dışı Öğrenci Ek Yerleştirme Kayıt Tarihleri

21 - 23 Ağustos 2017

Yurt Dışı Öğrencilerinin Türkçe Yeterlilik Sınavı

13 Eylül 2017

Not: Türkçe düzeyi yeterli olmayan öğrencilerimiz için Üniversitemizde Türkçe
eğitimi verilecektir.
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F - KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER
a) Lise diplomasının aslı ve lise diplomasının Türkiye’deki liselerden alınan diplomalara
denk olduğunu gösteren (ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği/ Konsolosluğu’ndan ya da Türkiye
Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı’ndan alınacak) "Denklik Belgesi",
b) Sunduğu sınav belgesinin aslı ve ülkelerindeki TC Büyükelçiliği

ya da

Konsolosluğu’ndan onaylı İngilizce ya da Türkçe örneği,
c) Pasaportun aslı ve Türkçeye çevrili TC Büyükelçiliği/Konsolosluğu ya da noterden onaylı
fotokopisi (2 adet),
ç) Katkı payı ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontu, (kesin kayıt sırasında
yapılacaktır)
d) Varsa Türkçe Yeterlik Belgesi,
e) Varsa Yabancı Dil Yeterlik Belgesi,
f) Yabancı Uyruklular Kimlik Numarası,
g) 6 Adet biyometrik fotoğraf (fotoğraflar son 6 ay içinde çekilmiş, adayı kolaylıkla
tanıtabilecek şekilde olmalı),
h) İl Göç İdaresi müdürlüklerinden alınacak ikametgâh belgesi (kayıt olduktan sonra)
ı) Doğumla yabancı uyruklu olup daha sonra TC vatandaşlığına geçen çift uyruklulardan
Vukuatlı Nüfus Kayıt örneği.
**Not: İl Göç İdaresi müdürlüğünden ikamet tezkeresi alabilmek için, adınıza açılmış
herhangi bir banka hesabında en az 1200$ bulunduğuna dair banka cüzdanı veya bu miktardaki
dövizi bozdurduğunuza dair adınıza düzenlenmiş döviz dekontunu göstermeniz gerekir.

G- BANKA HESAP NUMARASI

Gündüz Öğretimi ve İkinci Öğretim İçin
Banka Adı
IBAN

: T.C İş Bankası Manisa Merkez Şubesi
: TR35 0006 4000 0013 5001 7972 97
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H - GENEL SAĞLIK SİGORTALISI OLMAK İÇİN YAPILMASI GEREKENLER
1. Yabancı kimlik numaranız yoksa kayıt olduktan sonra size verilecek “Yabancı Uyruklu
Bilgi Formu” nu okulunuzun bulunduğu yerin İl Göç İdaresi Müdürlüğü / Yabancılar Şubesine
götürerek “İkamet Tezkeresi” talebinde bulununuz. (Yabancı kimlik numarası için ikamet
tezkeresi çıkarılması gerekir)
2. İlgili İl Göç İdaresi Müdürlüğünce “İkamet Tezkeresi” hazırlandıktan sonra
https://tckimlik.nvi.gov.tr/ adresinden yabancı kimlik numaranızı, adınızı ve soyadınızı gösteren
çıktıdan 1 adet alınız ve kayıt olduğunuz okulunuza teslim ediniz.
3. İlk defa kayıt yaptıran yabancı uyruklu öğrencilerin ilk kayıt tarihinden itibaren 3
ay için sağlık sigortası tescil işlemleri için Manisa Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne
başvurmaları gerekmektedir.
MANİSA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
Tevfikiye Mahallesi 8 Eylül Caddesi No:135
Yunusemre / Manisa
Tel : 0236 231 46 55
Faks : 0236 231 65 87
e-posta; sigortaprimler@sgk.gov.tr
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