
GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR 

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Sınavı (MCBÜYÖS), Üniversitemizde 

öğrenim görmek isteyen yurtdışından veya yabancı uyruklu öğrenci adaylarının girecekleri ve 

sonuçlarını Manisa Celal Bayar Üniversitesi yurtdışından veya yabancı uyruklu öğrenci 

kontenjanlarına başvururken kullanabilecekleri bir sınavdır. Bu sınav Manisa Celal Bayar 

Üniversitesi tarafından yapılmaktadır. 

Bu kılavuz, 2019-2020 eğitim-öğretim yılı için Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nde eğitim 

görmek üzere Uluslararası Öğrenci Sınavına (MCBÜYÖS 2019) başvurmak isteyenlerin uymak 

zorunda oldukları kuralları kapsamaktadır. 

MCBÜYÖS 2019 sonuçları, iki yıl süre ile geçerlidir. 

MCBÜYÖS 2019 başvuruları tamamen online olarak, 18 Mart-26 Nisan 2019 tarihleri arasında, 

Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki (2) dilde yapılacaktır. 

Manisa Celal Bayar Üniversitesi ile adaylar arasındaki haberleşmede (e-posta, posta, faks vb.), 

sadece Türkçe ve İngilizce kullanılır. Haberleşme sürecinde, haberleşme araçlarındaki gecikme 

veya kaybolmalardan Manisa Celal Bayar Üniversitesi sorumlu değildir. 

MCBÜYÖS sonuçları üniversitemizde lisans düzeyinde öğrenim görmek isteyen öğrenciler için 

kullanılmakta olup transfer, ön lisans ve/veya lisansüstü öğrenim için dikkate alınmaz. 

Manisa Celal Bayar Üniversitesi, adayların sınava girmek üzere ülkelerinden çıkış için gerekli 

resmi izni almaları ya da kendilerine pasaport çıkartılması konularında sorumluluk almaz ve 

bunların sağlanmasında aracı olmaz. 

Adaylardan alınan sınav ücretleri gelecek yıllara devredilemez. Başvuru ücretini yatırdığı halde 

başvurmaktan vazgeçen, başvurusu geçersiz sayılan, her ne nedenle olursa olsun sınava 

girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarı 

sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan adayların ücretleri geri verilmez. Başvuru ücretini 

yatırmayan adayların başvurusu kabul edilmez. 

Bu kılavuzda yer alan kurallar, kılavuzun yayın tarihinden sonra yürürlüğe girebilecek yasama, 

yürütme ve yargı organları ile Yükseköğretim Kurulu ve Değerlendirme Kurulu, MCBÜ Yönetim 

Kurulu ve MCBÜ Senatosu kararları gerekli kıldığı takdirde değiştirilebilir. Bu durumda 

izlenecek yol MCBÜ tarafından saptanır. Bu kılavuzda belirtilmeyen durumlar için MCBÜ 

Senatosu tarafından verilen kararlara göre işlem yapılır. 

MCBÜYÖS 2019 kılavuzu basımı ve dağıtımı yapılmayacaktır. 

 

BAŞVURU TARİHLERİ 

Başvuru Tarihleri: 18 Mart - 26 Nisan 2019 

Sınav Tarihi: 12 Mayıs 2019, Pazar 

Sınav Saati: 10:00 (Türkiye saati ile) 



BAŞVURU KOŞULLARI 

MADDE 6 –  

(1) Adayların lise son sınıfta ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla başvuruları kabul 

edilecek olanlar: 

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 aldığı 5203 sayılı Kanunla Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi 

olduklarını belgeleyenler, 

c) Doğumla yabancı uyruklu olup daha sonra T.C. vatandaşlığına geçen çift uyruklu olanlar, 

d) TC uyruklu olup; 

1) 01.02.2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam eden T.C. uyruklu 

öğrencilerden ortaöğretiminin (lise) son üç yılını K.K.T.C hariç yabancı bir ülkede 

tamamlayanların (ortaöğretiminin (lise) K.K.T.C dışında yabancı bir ülkedeki Milli Eğitim 

Bakanlığı nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dâhil), 

2) 01.02.2013 tarihinden sonra yurtdışında ortaöğretime başlayan T.C. uyruklu 

öğrencilerin yurtdışından kabul kontenjanlarına ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC hariç 

yabancı bir ülkede tamamlayanların (ortaöğretiminin (lise) KKTC dışında yabancı bir ülkede 

Milli Eğitim Bakanlığı nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dâhil), 

(2) Başvuruları kabul edilmeyecek olanlar: 

a) T.C. 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), 

d) 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), 

e) Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı 

liselerde öğrenimlerini gören T.C. uyruklu olan veya 6. Maddenin 1. Fıkrasının (b) bendinde 

tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyruklular. 

 

(3) Adaylar başvurularında en fazla 7 (yedi) bölüm ve program tercihi yapabilirler. 

 

SINAV MERKEZLERİ 

Türkiye (Manisa ve İstanbul) 

Almanya (Köln) 



Azerbaycan (Bakü) 

Cezayir (Cezayir) 

Fransa (Marsilya) 

 

BAŞVURU İŞLEMLERİ 

Yurt içinden ve yurt dışından sınava başvurular MCBÜYÖS’ün internet adresinden 

(http://yos.cbu.edu.tr/) yapılacaktır. Başvuru süresi dışında başvurular kabul edilmeyecektir. 

Başvuru kılavuzu için tıklayınız. 

Adaylar başvuru aşamasında Aday Başvuru Formunu çevrimiçi (online) olarak dikkatlice 

doldurup ön kayıt yaptıktan sonra sistem tarafından kendilerine, 10 haneli, 2019 ile başlayan 

aday numarası verilecektir.   

Online başvurusunu tamamlayan ve sınav ücretini yatıran adayların başvuruları kontrol 

edildikten sonra onaylanacaktır. Onaylanan başvuru bilgisi, adayların sisteme kayıt oldukları e-

posta adreslerine gönderilecektir. 

Aday Başvuru Formuna girilen bilgilerdeki yanlışlıklardan doğacak sonuçların bütün 

sorumluluğu adaylara aittir. Formun kimlik ile ilgili bilgi alanlarına adayın pasaportundaki 

kimlik bilgileri değiştirilmeden, kısaltma yapılmadan girilmelidir. 

Formun üzerindeki ilgili alana adayın elektronik ortama aktarılmış vesikalık fotoğrafı 

eklenmelidir. Bu fotoğraf sınav giriş belgesi, sınav sonuç belgesi, kayıtta ve öğrenci kimlik 

belgesi üzerinde yer alacağından, adayın kolaylıkla tanınmasını sağlayacak şekilde son üç ay 

içinde çekilmiş olmalıdır. 

Başvuru formunu doldurup işlemini tamamlayan aday kullanıcı adını ve şifresini 

unutmamalıdır. Kullanıcı adı ve şifre hem bu sınavın bütün aşamalarında, hem de adayın MCBÜ 

ile elektronik ortamda yapacağı bütün işlemlerde gerekli olacağından, aday tarafından özenle 

saklanmalıdır. 

 

BAŞVURU ÜCRETLERİ 

Sınav Ücretinin Yatırılması 

MCBÜYÖS’e başvuracak adaylar, sınav ücretini başvuru süresi içinde aşağıda belirtilen 

bilgilerle ödeyecektir. Sınav ücreti ödendikten sonra adayların başvurusu onaylanacaktır. 

a) Tutar (Türkiye’de sınava girecek öğrenciler için):  

250 TL (Türk Lirası)  

 

*Türkiye’de MCBÜYÖS sınavına girecek olan adaylar ücretlerini başvuru sisteminde 

belirtildiği üzere Türk Ekonomi Bankası(TEB) aracılığı ile ödeyeceklerdir. 

http://yos.cbu.edu.tr/


** DİKKAT: Bu miktar yalnızca Türkiye’de sınava girecek adaylar içindir ve yalnızca 

Türk Ekonomi Bankası(TEB)’na ödenebilir. 

*** DİKKAT: Bu miktarı başvuru sisteminden aldığınız aday öğrenci numarası ile 

Türk Ekonomi Bankasına(TEB) ödeyebilirsiniz. 

 

b) Tutar (Azerbaycan, Fransa ve Almanya’da sınava girecek öğrenciler için): 

50 USD (ABD Doları) veya, 

50 Euro (Avro) 

 

c) Tutar (Cezayir’de sınava girecek öğrenciler için): 

10 USD (ABD Doları) 

10 € (Euro) 

 

d) Banka Adı: 

Ziraat Bankası, Manisa Şubesi, Manisa /Türkiye 

 

*** Türkiye dışındaki sınav merkezlerinde MCBÜYÖS sınavına girecek olan adaylar 

sınav ücretlerini aşağıda verilen Ziraat Bankası IBAN numaraları aracılığı ile 

ödeyeceklerdir. 

 

e) IBAN No: 

EURO: TR 74 0001 0001 8840 1982 9254 06  

USD:    TR 47 0001 0001 8840 1982 9254 07 

 

*** Türkiye dışındaki sınav merkezlerinde MCBÜYÖS sınavına girecek olan adaylar 

sınav ücretlerini yukarıda verilen Ziraat Bankası IBAN numaraları aracılığı ile 

ödeyeceklerdir. 

 

f) SWIFT Kodu: TCZBTR2A 

 

g) Hesap Adı: MCBÜYÖS 

 

h) Açıklama: Aday Numarası – Alıcı (Hesap Adı) 

 

Örnek: 2019...... – MCBÜYÖS 

 

Not: Ödeme sırasında lütfen bu bilgileri vermeyi unutmayınız! Ödeme yaparken 

açıklama kısmına gerekli bilgileri yazmayan adayların başvuruları onaylanmayacaktır. 

Adaylar, sınav ücretini Türkiye içinden herhangi bir banka şubesinden yatırabileceklerdir. 

Yurt dışından sınava başvuracak adaylar, sınav ücretini muhabir bir banka veya uluslararası 

işlem yapan bankalar aracılığı ile yatırabileceklerdir. 

Yurt içinden ve yurt dışından sınav ücreti yatıracak adayların dikkat edeceği hususlar: 



a) Adayların gönderdikleri paralar transfer edildikten ve hesaba aktarıldıktan sonra 

yatırılmış sayılır. Başvuru ve sınav ücreti için özel çek, zarf içinde para, posta çeki ve 

benzeri kesinlikle gönderilmemelidir. 

b) Bankanın masraf olarak alacağı para sınav ücretinin dışında hesaplanmalıdır. 

c) Sınav ücreti yatırılmadan başvuru geçerli sayılmaz. 

d) Sınav ücretini yatıran adayların banka şubesinden ayrılmadan önce, kendilerine verilen 

banka dekontunu dikkatle incelemeleri, bilgilerinde yanlışlık yoksa bankadan 

ayrılmaları, yanlışlık varsa mutlaka bankadan ayrılmadan düzelttirmeleri 

gerekmektedir. 

 

SINAVA ÇAĞRI 

Adayların başvuruları MCBÜ tarafından incelenir. Bu incelemede, bilgilerin tamam olup 

olmadığı ve sınav ücretinin banka hesabına geçip geçmediğinin tespiti yapılır. İnceleme 

sonunda başvurusu kabul edilen ve sınava girmeye hak kazanan adayların Aday İşlemleri 

Paneline girerek Sınava Giriş Belgesi’nin çıktısını yazıcıdan almaları ve sınava gelirken 

yanlarında bulundurmaları zorunludur. Sınava Giriş Belgesinde adayın sınava gireceği bina ve 

salon belirtilecektir. 

Sınav Giriş Belgesi olmayan adaylar sınava alınmayacaktır. 

Sınav Giriş Belgesi çıktısının alınabileceği tarih duyurulacaktır. 

 

MCBÜYÖS 2019 SINAVI HAKKINDA BİLGİLER 

Manisa Celal Bayar Üniversitesi MCBÜYÖS 2019 sınavı, 12 Mayıs 2019 tarihinde Türkiye’de 2 

merkezde, Türkiye dışında ise belli merkezlerde; Türkiye saatine göre ayarlama yapılarak 

gerçekleştirilecektir. Adayların sınava girecekleri ülke, şehir ve bina adı bilgileri internet 

adresimiz üzerinden duyurulacaktır. 

Sınava girerken adayların pasaportlarını, Sınava Giriş Belgesini yanlarında bulundurmaları 

zorunludur. 

Adayların, sınava gelirken yanlarında, yumuşak uçlu kurşun kalem(ler), silgi, kalem açacağı ve 

kol saati dışında hiçbir alet, cihaz, araç veya gereç bulundurmamaları gerekir. Adayların cep 

telefonu ve hesap makinası ile sınava gelmeleri kesinlikle yasaktır. 

Adayların en az bir saat önce sınav yapılacak bina önünde bulunmaları, sınav salonlarına 

zamanında alınabilmeleri açısından son derece önemlidir. 

Hiçbir aday MCBÜYÖS 2019 sınavına, Sınav Giriş Belgesinde belirtilen Sınav Merkezinden 

başka bir yerde giremez. 

MCBÜYÖS 2019 sınavında, Türkçe ve İngilizce dillerinden oluşan yüz yüze test sınavı 

uygulanacaktır. 



Bu test, Temel Öğrenme Becerileri Soruları ile Temel Öğrenme Becerileri ile Sayısal 

Sorularından (Matematik, Geometri) oluşmaktadır. Bu testte Türkçe, Fizik, Kimya, Biyoloji, 

Tarih, Coğrafya alanlarıyla ilgili soru bulunmayacaktır. 

Sınav süresince adaylara toplam 80 adet soru sorulacaktır. Bu sorular 40 Mantık, 35 

Matematik, 5 Geometri sorularından oluşacak ve adaylara toplam 120 dakika (2 saat) süre 

tanınacaktır. Sınav yüz yüze yapılacak, sınav süresince adaylara, soru kitapçığı ve cevap kâğıdı 

dağıtılacaktır. Adaylar sınav sorularına ait cevapları kendilerine verilen cevap kâğıtlarına 

işaretleyeceklerdir. 

MCBÜYÖS 2019 sınav soruları “çoktan seçmeli” tipte sorulardır. Her soru için beş farklı seçenek 

verilmiş olup bunlardan yalnızca biri sorunun doğru cevabıdır. Adayın yapacağı iş, her sorunun 

doğru cevabını bularak, A, B, C, D, E şıklarından doğru cevap şıkkını işaretlemektir. 

Sınav süresince adayların, konuşmaları, kopya çekmeleri ve kopya vermeleri sınav kurallarına 

aykırıdır. Böyle davrandığı herhangi bir yolla saptanan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. 

Sınav kurallarına uymadıkları veya sınav sonunda gerekli belgeleri teslim etmedikleri için 

sınavları geçersiz sayılan adayların cevapları değerlendirme işlemlerine sokulmayacak ve bu 

adaylar için “Sınav Sonuç Belgesi” düzenlenmeyecektir. 

MCBÜYÖS 2019 sınavından 40 ve üzeri not alınması, adayların herhangi bir bölüme 

yerleşeceğinin garantisini vermez. 

 

SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI 

MCBÜYÖS Sınav sonuçları, sadece MCBÜYÖS sınav koordinatörlüğünün internet sayfasında 

(yos.cbu.edu.tr) yayınlanacaktır. 

Adaylar, kullanıcı adı ve şifre ile sınav sonuçlarını öğrenebileceklerdir. 

Sınava giren ve sınavı geçerli sayılan her aday adına Sınav Sonuç Belgesi düzenlenecektir. 

İsteyen adaylar bu belgeyi Aday İşlemleri Panelinden çıktı olarak alabilecekleri gibi, YÖS 

Koordinatörlüğü'nden de şahsen alabileceklerdir. 

 

YASAL DURUMLAR 

Adaylar online başvuru sırasında yazdıkları her bilginin doğruluğundan sorumludurlar. Yanlış 

beyanda bulunma, yerine başkasını sınava sokma, sınav kurallarına aykırı hareket etme ve 

benzeri eylemler, sınav sonucunun iptal edilmesine neden olacak ve bununla ilgili yasal ve idari 

işlemler başlatılacaktır. 

Manisa Celal Bayar Üniversitesi 

Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü 

MCBÜYÖS Ofisi 

Şehit Prof. İlhan Varank Yerleşkesi Yunusemre – Manisa 

http://yos.cbu.edu.tr/


Tel: +90 (236) 201 11 20 - 24 

E-Posta: yos@cbu.edu.tr 

 

mailto:yos@cbu.edu.tr

