MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ ALIMI, BAŞVURU VE KAYIT YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 — (1) Bu Yönergenin amacı, Manisa Celal Bayar Üniversitesine bağlı fakülte/yüksekokul
ve meslek yüksekokullarına alınacak uluslararası öğrencilerin kabulüne ilişkin esasları düzenlemektir.

Dayanak
MADDE 2 — (1) Bu Yönerge; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Yükseköğretim Genel Kurulunun
13.02.2013 tarihli ve müteakip toplantılarında alınan kararlarına dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 3 — (1) Bu Yönergede geçen:
a) (Değişik- Senato: 07/06/2018-V) Birim: Manisa Celal Bayar Üniversitesi bünyesindeki tüm
akademik birimler ve merkezleri,
b) METEB: Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesini
c) MCBÜYÖS: Manisa Celal Bayar Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Sınavını,
ç) YÖS: Türkiye’deki Üniversitelerin yaptığı Yurt Dışı Öğrenci Sınavını,
d) (Değişik- Senato: 07/06/2018-V) Uluslararası Öğrenciler Birimi: Yurt dışından gelecek öğrenciler
ile ilgili süreçleri yürüten birimi,
e) (Değişik- Senato: 07/06/2018-V) Başvuru Değerlendirme Komisyonu: Rektör tarafından öğretim
üyeleri arasından seçilen ve başvuruların değerlendirilmesi ile ilgili süreci yürüten komisyonu,
f) (Değişik- Senato: 07/06/2018-V) MCBÜYÖS Sınav Komisyonu: Rektör tarafından görevlendirilen
sınav ile ilgili tüm süreçlerden sorumlu olan komisyonu,
g) Üniversite: Manisa Celal Bayar Üniversitesini,
ğ) (Ek:Senato 25.08.2017/14) MCBÜ Dil-Mer: Manisa Celal Bayar Üniversitesi Dil Öğretimi
Uygulama ve Araştırma Merkezini,
h) Rektör: Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörünü,
ı) Senato: Manisa Celal Bayar Üniversitesi Senatosunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Başvuru Değerlendirme Komisyonu
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MADDE 4- (1) Başvuru Değerlendirme Komisyonu Rektör tarafından belirlenen 5 (beş) öğretim
üyesinden oluşur.
(2) Komisyon, başvuruları değerlendirme ve yerleştirme işlerini gerçekleştirir.
(3) İlan edilen toplam kontenjanın açıkta kalanlarının Hukuk, Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık programları
dışındaki diğer programlara aktarılabilmesi kararını verir.
(4) (Mülga: Senato: 07/06/2018-V)
(5) (Mülga: Senato: 07/06/2018-V)
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kontenjan, Başvuru ve Tercih, Başvuruda Gerekli Belgeler,
Başvurular İçin Asgari Taban Puanlar ve Koşullar
Kontenjan
MADDE 5- (1) (Değişiklik: Senato 02.02.2016/01) Öğrenci kabul edecek lisans ve ön lisans
programları (METEB bağlantılı programlar hariç) ile bu programlara ayrılacak kontenjanlar ve takvim
Üniversite Senatosu tarafından YÖK’e bildirilir. Bu kontenjanlar, Yükseköğretim Kurulu tarafından
karara bağlanarak ilan edilir.
(2) Bölümlere/Programlara ayrılan kontenjana başvuru olmaması ya da kontenjanın dolmaması
halinde, dolmayan ve başvuru olmayan kontenjanlar için tekrar başvuru almak suretiyle ek yerleştirme
yapılabilir veya bu kontenjanlar Başvuru Değerlendirme Komisyonu tarafından gerektiğinde diğer
birimler için kullanılabilir.
(3) (Mülga: Senato 02.02.2016/01)
Başvuru ve Tercih
MADDE 6- (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,
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
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öğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında
tamamlayanlar dahil),
d) (Mülga: Senato: 07/06/2018-V)
(2) Başvuruları kabul edilmeyecek olanlar:
a) TC uyruklu olup lisenin tamamını Türkiye’de veya KKTC’de tamamlayanlar,
b) (Değişik- Senato: 07/06/2018-V) KKTC uyruklu olanlar,
c) 6.maddenin 1 fıkrasının 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),
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 6.maddenin 1 fıkrasının b bendinde tanımlanan doğumla ilk
uyruğu TC olan çift uyruklular.
(3) Adaylar başvurularında en fazla 7 (yedi) bölüm veya program tercih yapabilirler.
Başvuruda Gerekli Belgeler
MADDE 7- (1) Başvurulara ilişkin açıklamalar Üniversitenin web sayfasında duyurulur. Başvurular
ilanda belirlenen tarihlerde Üniversite web sayfası üzerinden internetten yapılır.
Buna göre:
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 aslı
ile resmi kurumlar tarafından onaylanmış Türkçe veya İngilizce örneği,
c) Pasaportun kimlik bilgilerini gösteren sayfasının fotokopisi.
Başvurular İçin Asgari Taban Puanlar ve Koşullar
MADDE 8- (1) Adaylardan, başvuru için, aşağıdaki sınavlar ve koşullar aranır:
a) (Değişik- Senato: 07/06/2018-V) Yerleştirmede MCBÜYÖS ve Üniversitemizce kabul edilen
Türkiye’deki diğer üniversitelerin yaptığı YÖS puanları esas alınır.
b) (Değişik- Senato: 07/06/2018-V) Akademik birimlerin taban puanları ve değerlendirme koşulları
Başvuru Değerlendirme Komisyonu tarafından belirlenir.
c) (Değişik- Senato: 07/06/2018-V) MCBÜYÖS ve Üniversitemizce kabul edilen Türkiye’deki diğer
üniversitelerin yaptığı YÖS’lerin geçerlilik süresi iki yıldır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Sınavlar, Başvuruların Değerlendirilmesi, Sonuçların Duyurulması ve Kayıt,
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Kayıt İçin Gerekli Belgeler
Sınavlar
MADDE 9 – (1) (Değişik- Senato: 07/06/2018-V) MCBÜYÖS organizasyonu (sınav kılavuzu ile
sorularının hazırlanması ve basılması, sınavın yapılması, sınavın değerlendirilmesi ve sonuçlarının ilanı)
ve bu süreçlere ilişkin koordinasyon Rektör tarafından görevlendirilen birim veya komisyonca
yürütülür.
(2) MCBÜYÖS matematik, eşit ağırlık ve temel öğrenme becerileri alanlarında çoktan seçmeli türde 80
(seksen) sorudan oluşur.
(3) (Mülga- Senato: 07/06/2018-V)
Başvuruların Değerlendirilmesi
MADDE 10- (1) Manisa Celal Bayar Üniversitesi yurtdışı öğrenci kontenjanına başvuran adayların
değerlendirilmeleri ve bölümlere/programlara yerleştirme işlemleri, Başvuru Değerlendirme
Komisyonu tarafından yapılır.
(2) Yerleştirmede ;
a) Başvuruların değerlendirmesinde MCBÜYÖS sonuçlarına öncelik verilir.
b) (Değişik- Senato: 07/06/2018-V) MCBÜYÖS sonuçlarına göre, yerleştirme yapıldıktan sonra boş
kalan kontenjanlara Üniversitemizce kabul edilen Türkiye’deki diğer üniversitelerin yaptığı YÖS
sonuçlarına göre yerleştirme yapılabilir.
c) (Ek: Senato 02.02.2016/01) MCBÜYÖS’e girmiş olmak adaylara kayıt hakkı vermez.
(3) Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan Üniversite birimlerine yapılan başvuruların değerlendirilmesi,
ilgili Fakültenin/Yüksekokulun özel yetenek sınavı başvuru kayıt ve kabul yönergelerindeki ölçütlere
göre komisyonca yapılır.
Sonuçların Duyurulması ve Kayıt
MADDE 11- (1) Başvuru sonuçları internet ortamında Üniversitenin web sayfasında duyurulur.
(2) Üniversiteye kayıt hakkı kazanan adaylara Rektörlük tarafından bir Kabul Belgesi gönderilir.
a) (Ek: Senato 02.02.2016/01) Beyan ile kayıt esnasında ibraz edilecek belgeler arasında uyuşmazlık
olması durumunda kabul belgesi kayıt hakkı vermez.
b) ( Ek: Senato 02.02.2016/01) Başvuru yapan adayların kayıt şartlarını taşımadığı anlaşıldığında
adayın kaydı yapılmaz, yapılmış olsa dahi kaydı silinir.
(3) Kayıtlar Üniversite web sayfasında ilan edilen tarihlerde Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından
yapılır.
(4) Kayıt olan öğrenciler ile ilgili bilgiler Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına bildirilir.
(5) (Ek: Senato 02.02.2016/01) Herhangi bir bölüm/programa yerleşen adaylar ek yerleştirmeler için
başvuru yapamazlar.
Kayıt İçin Gerekli Belgeler
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MADDE 12- (1) Kayıt için aşağıdaki belgeler istenir:
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,
ç) Katkı payı ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontu,
d) Varsa Türkçe Yeterlik Belgesi,
e) Varsa Yabancı Dil Yeterlik Belgesi,
f) Yabancı Uyruklular Kimlik Numarası,
g) (Değişik- Senato: 07/06/2018-V) 6 Adet biyometrik fotoğraf (fotoğraflar son 6 ay içinde çekilmiş,
adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde olmalı),
h) (Değişik- Senato: 07/06/2018-V) İl Göç İdaresinden alınacak ikametgâh belgesi (kayıt olduktan
sonra)
ı) Doğumla yabancı uyruklu olup daha sonra TC vatandaşlığına geçen çift uyruklulardan Vukuatlı Nüfus
Kayıt örneği.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Türkçe Yeterlik Düzeyleri ve Eğitime Başlama,
Öğretim Dili Ve Yabancı Dil Hazırlık Eğitimi
Türkçe Yeterlilik Düzeyleri ve Eğitime Başlama
MADDE 13- (1) (Değişiklik: Senato 25.08.2017/14) Türkçe düzeyleri yeterli olmayan adaylar, Türkçe
düzeylerini geliştirmek üzere MCBÜ Dil-Mer tarafından açılacak olan Türkçe kurslarına katılır.
(2) (Değişiklik: Senato 25.08.2017/14) MCBÜ ön lisans ve lisans programlarına kayıt yaptıracak olan
tüm öğrenciler kayıt tarihi itibariyle varsa, Yüksek Öğrenim Kurumlarından almış oldukları Dil Yeterlik
Belgelerini denkliği için ilgili birimler aracılığıyla MCBÜ Dil-Mer’e sunarlar. Türkçe düzeyleri yeterli
bulunmayan tüm öğrenciler MCBÜ Dil-Mer tarafından yapılacak Türkçe Yeterlik Sınavına (TYS) girer.
Bu sınavın esasları MCBÜ Dil-Mer belirler. Eğitim dili Türkçe olan programlara kayıt olan öğrencilerin
öğrenime başlama zamanları, kayıttan sonra MCBÜ Dil-Mer tarafından düzenlenen Türkçe Yeterlik
Sınavında aldıkları sonuca göre belirlenir. Kayıt olan her adayın (lise eğitimini Türkiye’de
tamamlayanlar ve yurt dışında MEB’e bağlı okullardan mezun olanlar hariç) bu sınava girmesi
zorunludur. Türkçe Yeterlik Sınavında en az C1 düzeyinde başarılı olan adaylar kendi bölümlerinde
öğrenime başlar.
(3) (Değişiklik: Senato 25.08.2017/14) Türkçe yeterlilik düzeyleri aşağıda belirtilmektedir:
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A1-A2 Düzeyi: Türkçesi yetersizdir, akademik eğitime başlayamaz. Türkçe kursu almalıdır.
B1-B2 Düzeyi: Türkçesi akademik eğitim almak için yeterli değildir. Türkçe kursu almalıdır.
C1-C2 Düzeyi: Türkçesi yeterlidir, akademik eğitime başlayabilir.
(4) (Değişiklik: Senato 25.08.2017/14) Öğretim dili tamamen Türkçe olan programlara yerleştirilen
öğrencilerden, Türkçe düzeyleri en az C1 olanlar eğitime başlar. A1-A2, B1-B2 olanlar ise bir yıl izinli
sayılırlar ve MCBÜ Dil-Mer’de Türkçe eğitimi alıp, C1 düzeyinde Türkçe yeterlik belgesine sahip
olduktan sonra eğitimlerine başlayabilirler.
(5) (Değişiklik: Senato 25.08.2017/14) Öğretim dili %30 yabancı dil olan programların zorunlu yabancı
dil hazırlık sınıfından başarılı olan öğrencilerden Türkçe düzeyleri en az C1 olanlar eğitime başlar. A1A2, B1-B2 olanlar ise bir yıl izinli sayılırlar ve MCBÜ Dil-Mer'de Türkçe eğitimi alıp, C1 düzeyinde
Türkçe yeterlik belgesine sahip olduktan sonra eğitimlerine başlayabilirler.
(6) Öğretim dili %100 yabancı dil olan programların zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfından başarılı olan
öğrenciler, Türkçe Düzeylerine bakılmaksızın eğitime başlayabilirler.
(7) Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan programa yerleşen öğrenciler, Türkçe düzeyine
bakılmaksızın hazırlık sınıfında eğitime başlayabilirler.
(8) (Değişiklik: Senato 25.08.2017/14) Tüm Öğrenciler mezun olana kadar en az C1 düzeyinde Türkçe
bilmekle yükümlüdür. Mezun durumda olan öğrenciler, Türkçe seviyelerinin C1 olduğunu
belgeleyememeleri durumunda belgeleyene kadar mezun edilmezler.
(9) (Mülga: Senato 25.08.2017/14)
(10) Bir yılın sonunda Türkçe Yeterlilik belgesini alamayanlara bir yıl ek süre verilir. Bu süre sonunda
Türkçe Yeterlilik belgelerini ibraz edemeyenlerin Üniversitemiz ile ilişiği kesilir.
(11) Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan bölümlere başvuran öğrenciler Yabancı Diller
Yüksekokulu Müdürlüğü tarafından yapılan yabancı dil yeterlilik sınavına girerler. Bu sınavdan 2 (iki)
yıl üst üste başarısız olan öğrencilerin ilişiği kesilir.
(12) (Mülga: Senato 25.08.2017/14)
(13) (Ek: Senato 25.08.2017/14) Türkçe Yeterlik Sınavından başarılı olamayan veya muaf olma
kriterlerini taşımayanlar MCBÜ Dil-Mer de Türkçe eğitimi alır. Türkçe Yeterlik sınavına her ne sebeple
olursa olsun girmeyen öğrenciler MCBÜ Dil-Mer'in açtığı kurslarda A1 düzeyinde eğitime başlar.
Öğretim Dili Ve Yabancı Dil Hazırlık Eğitimi
MADDE 14- (1) Üniversitemizde öğretim dili Türkçedir. Öğretim Dili Türkçe olan birimlerde
Üniversiteye kayıt hakkı kazanan öğrencilerin Üniversiteye bağlı fakülte ve yüksekokulların eğitim
öğretim programlarında yer alan ortak zorunlu yabancı dil dersleri ile yabancı dil hazırlık sınıflarında
“Manisa Celal Bayar Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Sınıfları Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği” nde
yer alan hükümler uygulanır.
ALTINCI BÖLÜM
Ücret ve Maddi İmkân, Sağlık hizmetleri, Uluslararası Öğrenci Ofisi
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Ücret ve Maddi İmkân
MADDE 15- (1) Yurt dışından kabul edilecek öğrencilerden her yıl alınacak öğrenim ücretinin asgari
ve azami miktarı Bakanlar Kurulu tarafından belirlenir.
(2) Ayrıca, yurt dışından gelecek öğrencilerin maddi olanaklarının ülkemizde yükseköğretimlerini
sürdürebilecek düzeye getirebilmek amacıyla, koşul ve ilkeleri Üniversite Yönetim Kurulu’nca
belirlenecek maddi bir güven miktarı ve/veya şekli belirlenerek adayın bunu sağlaması istenebilir.
Sağlık Hizmetleri
MADDE 16- (1) Uluslararası öğrencilerin sağlık giderleri hakkında ilgili kanun hükümleri uygulanır.
Uluslararası Öğrenciler Birimi
MADDE 17 - (1) Uluslararası Öğrenciler Birimi; Uluslararası İlişkiler Ofisi bünyesinde kurulan bir
birim olup, Üniversitede öğrenim görmekte olan uluslararası öğrencilerin nitelikli eğitim-öğretim
dönemi yaşamalarını, öğrenimlerini huzur içerisinde tamamlamalarını ve ülkelerine aynı donanım ve
duygularla dönmelerini sağlamaya yönelik çalışmalar yapar.
(2) Öğrencilerin eğitime, sosyal yaşama ve kültürel faaliyetlere eşit bir şekilde katılımlarına yardımcı
olur.
(3) Hem üniversitenin diğer ülke kültürlerine yakınlığının artması, hem de diğer ülkelerde ülkemizin
kültürel ve sosyal yapısının tanıtılması ile Manisa Celal Bayar Üniversitesinde öğrenim görmeyi
özendirmek amacıyla yurtdışı eğitim fuarlarına katılır.
(4) Üniversite Basın ve Halkla İlişkiler birimi ile işbirliği yaparak, uluslararası öğrencilerin Manisa
Celal Bayar Üniversitesini tercih etmelerine yönelik tanıtıcı doküman ve katalog hazırlar.
(5) (Değişiklik: Senato 02.02.2016/01) MCBÜYÖS duyuru ve tanıtım süreçlerini yürütür.
Kaydın Silinmesi
MADDE 18- (1) Kayıt yaptırdıktan sonra Üniversitemize verdiği kayıt belgelerinin ve beyanının
gerçeğe uymadığı tespit edilenler ile TC vatandaşlığından bir yaptırım olarak çıkarılmış bulunan
öğrencilerin üniversiteyle ilişiği kesilir ve haklarında yasal işlem başlatılır.
YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Diğer Hükümler
MADDE 19- (1) Yurt dışı öğrenci kontenjanından kayıt yaptıran öğrenciler eğitim-öğretim ile ilgili
konularda “Manisa Celal Bayar Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği”
hükümlerine göre tabi olurlar.
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Yürürlükten Kaldırılan Yönerge
MADDE 20- (1) Manisa Celal Bayar Üniversitesi Senatosunca, 30.04.2014 tarihli ve 2014/05-I sayı ile
kabul edilen “Yurt Dışından Öğrenci Alımı, Başvuru ve Kayıt Yönergesi” yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 21- (1) Bu Yönerge, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Senatosunca kabul edildiği tarihte
yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 22- (1) Bu Yönerge hükümleri Rektör tarafından yürütülür.

Yönergenin Kabul Edildiği Senato Kararı
Tarihi

Sayısı

02/02/2016

2016/01-XI

Yönergede Değişiklik Yapan Senato Kararları
Tarihi

Sayısı

1

25/08/2017

2017/14-XVIII

2

07/06/2018

2018/10-V
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