YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARINA
YABANCI UYRUKLU ADAYLARIN BAŞVURULARI

Başvuru Koşulları:
(1) Başvurular ilgili Enstitünün başvuru dilekçesi ve aşağıda istenilen evrakların duyurulan
tarihte Enstitüye şahsen getirilmesi veya eksiksiz olması koşuluyla kargo ile zamanında
ulaştırılması ile olur.
Gerekli Belgeler:
a) Başvuru dilekçesi ve niyet mektubu,
b) Lisans/Yüksek Lisans diplomasının onaylı fotokopisi,
c) Onaylı transkript örneği,
ç) Özgeçmiş,
d) 6 adet fotoğraf,
e) Eğitim dili Türkçe olan lisansüstü programlara başvuran öğrenciler ya Türkçe bildiklerini
gösteren yetkili bir kurumdan aldıkları belgeyi (TÖMER, Yunus Emre Enstitüsü gibi) ibraz
ederler veya bir yıl Türkçe hazırlık eğitimi görürler. Dil yeterliliği ile ilgili belgeleri ibraz
edemeyen adaylar bir yıl hazırlık eğitimi görürler. Dil hazırlık eğitimi gören adaylar yeterlik
belgelerini ibraz ettikleri zaman ilgili programa başlarlar. Bir yıl içerisinde dil yeterliliğini
sağlayamayan adaylar sağlayana kadar öğrencilik haklarından yararlanamazlar.
f)Daha önce öğrenim gördükleri kurumun tanınıp tanınmadığına dair Yüksek Öğretim
Kurulundan alınan tanıma belgesi
g) Yukarıda belirtilen belgelerin İngilizce veya Türkçe dışında bir dilde olması durumunda,
belgelerin asıllarıyla birlikte Türkçe veya İngilizce çevirileri.
Yabancı uyruklu öğrencilerin başvurularının değerlendirilmesi dosya üzerinden yapılır.
Başvurular enstitüye yapılır ve kontenjanlar dâhilinde değerlendirilmek üzere ilgili Anabilim
Dalı Başkanlığına gönderilir.
Başvuru tarihleri:
Uzaktan Eğitim ve Tezsiz Yüksek Lisans Öğrencileri İçin: 6-10 Ağustos 2018
Tezli Yüksek Lisans Öğrencileri İçin: 6-14 Ağustos 2018
Evrakların Teslim Edileceği Adres: Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü Şehit Prof. Dr. İlhan VARANK Yerleşkesi 45140 Yunusemre/Manisa

DOKTORA PROGRAMLARINA
YABANCI UYRUKLU ADAYLARIN BAŞVURULARI

Başvuru Koşulları:
(1) Başvurular ilgili Enstitünün başvuru dilekçesi ve aşağıda istenilen evrakların duyurulan
tarihte Enstitüye şahsen getirilmesi veya eksiksiz olması koşuluyla kargo ile zamanında
ulaştırılması ile olur.
Gerekli Belgeler:
a) Başvuru dilekçesi ve niyet mektubu,
b) Lisans/Yüksek Lisans diplomasının onaylı fotokopisi,
c) Onaylı transkript örneği,
ç) ÜDS, KPDS, YDS, Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) sınavlarından en az
55 puan ya da Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen diğer Yabancı Dil sınavlarının herhangi
birinden eşdeğer puan alındığımı gösterir onaylı belge, Yabancı Dil belgelerinin geçerlik
süreleri beş yıldır.
d) Özgeçmiş,
e) 6 adet fotoğraf,
f) Eğitim dili Türkçe olan lisansüstü programlara başvuran öğrenciler ya Türkçe bildiklerini
gösteren yetkili bir kurumdan aldıkları belgeyi (TÖMER, Yunus Emre Enstitüsü gibi) ibraz
ederler veya bir yıl Türkçe hazırlık eğitimi görürler. Dil yeterliliği ile ilgili belgeleri ibraz
edemeyen adaylar bir yıl hazırlık eğitimi görürler. Dil hazırlık eğitimi gören adaylar yeterlik
belgelerini ibraz ettikleri zaman ilgili programa başlarlar. Bir yıl içerisinde dil yeterliliğini
sağlayamayan adaylar sağlayana kadar öğrencilik haklarından yararlanamazlar.
g)Daha önce öğrenim gördükleri kurumun tanınıp tanınmadığına dair Yüksek Öğretim
Kurulundan alınan tanıma belgesi
ğ) Yukarıda belirtilen belgelerin İngilizce veya Türkçe dışında bir dilde olması durumunda,
belgelerin asıllarıyla birlikte Türkçe veya İngilizce çevirileri.
Yabancı uyruklu öğrencilerin başvurularının değerlendirilmesi dosya üzerinden yapılır.
Başvurular enstitüye yapılır ve kontenjanlar dâhilinde değerlendirilmek üzere ilgili Anabilim
Dalı Başkanlığına gönderilir.
Başvuru tarihleri: 6-14 Ağustos 2018
Evrakların Teslim Edileceği Adres: Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü Şehit Prof. Dr. İlhan VARANK Yerleşkesi 45140 Yunusemre/Manisa

