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SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE 

YURT DIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ SEÇME VE 

YERLEŞTİRME YÖNERGESİ 
 

 

 
Amaç 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar 

MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) bünyesindeki 

birimlerin ön lisans ve lisans düzeyindeki diploma programlarına, yurt dışından veya yabancı 

uyruklu öğrenci kabulüne ilişkin esasları belirlemektir. 

 

Kapsam 

MADDE 2- (1) Bu Yönerge, SBÜ ön lisans ve lisans düzeyindeki diploma programlarına, 

yurt dışından veya yabancı uyruklu öğrenci kabulüne ilişkin kontenjan belirleme, başvuru, 

kabul, sınav, değerlendirme ve kayıt koşullarını kapsar. 

 

Dayanak 

MADDE 3- (1) Bu Yönerge 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun değişik 45 inci 

maddesinin f bendine ve Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 16/07/2014 tarihli toplantısında 

yeniden düzenlenen “Yurt Dışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar” ile ilgili mevzuat 

hükümlerine dayanılarak düzenlenmiştir. 

 

Tanımlar 

MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen; 

a) Aday: Sağlık Bilimleri Üniversitesinde ön lisans ve/veya lisans düzeyinde eğitim 

öğretim almak isteyen yurt dışından öğrenci ve yabancı uyruklu öğrenciyi, 

b) Birim: Fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulunu, 

c) Birim Yöneticisi: Fakültelerde dekanı, yüksekokullarda ve meslek yüksekokullarında 

müdürünü, 

ç) Birim Yönetim Kurulu: Fakültelerde fakülte yönetim kurulunu, yüksekokullarda 

yüksekokul yönetim kurulunu, meslek yüksekokullarında meslek yüksekokulu yönetim 

kurulunu, 

d) Rektör: SBÜ Rektörünü, 

e) SBÜ: Sağlık Bilimleri Üniversitesini, 

f) Senato: SBÜ Senatosunu, 

g) Üniversite: Sağlık Bilimleri Üniversitesini, 

ğ) Üniversite Yönetim Kurulu: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Yönetim Kurulunu ifade eder. 

h) YÖK: Yüksek Öğretim Kurulu 

ı) YÖS: Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı, 

i) YÖS Komisyonu: Yurt dışından veya yabancı uyruklu öğrencilerin seçme, yerleştirme 

ile ilgili iş ve işlemlerini yürüten, rektör tarafından belirlenmiş olan en az 5 öğretim üyesinden 

oluşan komisyonu ifade eder. 

 
 

İKİNCİ BÖLÜM 

Kontenjanlar, Başvuru, Değerlendirme, Yerleştirme, Kayıt 

 

Kontenjanların belirlenmesi 

MADDE 5- (1) Yurt dışından veya yabancı uyruklu öğrenci kabulünde ön lisans ve lisans 

düzeyindeki birinci öğretim, ikinci öğretim, uzaktan eğitim ve programlarına kontenjanlar 

Senato kararıyla belirlenir ve Yükseköğretim Kuruluna bildirilir. 
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(2) YÖK’ ün resmi internet sitesinde yayınlanan kontenjanlara ilişkin bilgiler SBÜ internet 

sayfasında yayınlanır. 

(3) Belirlenen kontenjanlara başvuru olmaması veya kontenjanın dolmaması halinde, 

dolmayan ve başvuru olmayan kontenjanların Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık programlan 

dışındaki diğer programlar için üniversite talep ettiği takdirde; üniversitenin diğer program 

kontenjanlarına SBÜ tarafından belirlenmiş olan kontenjan sınırlarını aşmamak şartıyla 

üniversitenin ilgili kurulları tarafından; Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, programlarında ise 

Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı ile kontenjan aktarımı yapılabilir. 

 

Başvuru koşulları 

MADDE 6- (1) Adayların, YÖK tarafından ilan edilen “Yurt Dışından Öğrenci Kabulüne 

İlişkin Esaslar” kapsamında belirtilen “aday olma koşullarını” sağlamaları gerekir. 

(2) YÖS komisyonu, her akademik yılda ve her bir program için başvuru kabul kriterlerini 

ve asgari puan/notlarını başvuru koşulu olarak belirler ve Üniversite web sayfasında ilan eder. 

Adayın bu koşulları sağlaması gerekir. 

(3) Başvurular akademik takvimde ilan edilen tarihler arasında SBÜ Öğrenci İşleri Daire 

Başkanlığına yapılır. 

(4) SBÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı beyan edilen belgelerin geçerliliğine ve istenen 

belge ve bilgilerin tamamının var olup olmadığına dair “ön değerlendirme” yapar. 

(5) Ön değerlendirme sonucunda, belirlenen koşullara uyan adayların başvurusu, YÖS 

komisyonu tarafından değerlendirmeye alınır. 

(6) Başvuru, sınav ve öğrenim ücreti SBÜ Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve 

Üniversitenin web sayfasında ilan edilir. 

(7) Başvurusu kabul edilen aday, başvuru, sınav, değerlendirme aşamalarında ve eğitimi 

süresince ihtiyaç duyacağı tüm gereksinimlerinin (transfer, barınma, yemek, öğrenim ücreti vs.) 

karşılanmasından kendisi sorumludur. 

(8) Aday yerleşmek istediği diploma programlarından en fazla 2 (iki) tanesini tercih 

edebilir. 

 

Yurt dışından veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Seçme ve Değerlendirme Süreci 

MADDE 7- (1) SBÜ tarafından her yıl, yurt dışından veya yabancı uyruklu öğrenci 

statüsündeki kişilerin ön lisans veya lisans öğrencisi olarak kabulüne ilişkin seçme ve 

değerlendirme işlemlerini yapmak üzere gerekli olan tüm düzenlemeler için SBÜYÖS 

komisyonu yetkilendirilmiştir. YÖS komisyonu öğrenci seçme ile ilgili olarak sınav yapılıp 

yapılmayacağı; sınavın yapılmaması durumunda kabul edilecek ulusal ve/veya uluslararası sınav 

sonuçları, orta öğretim başarı ve diploma notları; öğrenci seçme şekli, gerek görülen durumlarda 

sınav ve/veya mülakat ile ilgili yer, zaman, usul ve esaslara ilişkin süreçleri belirler ve 

Üniversitenin web sayfasında ilan eder. Üniversitemizin uluslararası anlaşmaları ile yurt dışı 

merkezlerde de öğrenci seçme ve değerlendirme işlemleri gerçekleştirilir. 

(2) YÖS komisyonu tarafından yapılan değerlendirme sonuçlarına itiraz; sonuçların 

ilanından itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde yapılabilir. İtirazlar SBÜ YÖS komisyonu tarafından 

incelenerek nihai karara bağlanır. 

 

Değerlendirme Koşulları 

MADDE 8- (1) Adayların tercihlerini değerlendirme ve yerleştirme işlemleri Rektörlükçe 

yetkilendirilen YÖS komisyonu tarafından yürütülür. Bu süreçte gerekli görüldüğü takdirde 

YÖS komisyonu değerlendirme ve kabul için alt komisyon ya da komisyonlar oluşturabilir. 

(2) Kontenjanlara yerleştirme; adayın ulusal ve/veya uluslararası sınav puanı yüksekliği, 

tercih sırası ve bir programa kabul edilen aynı ülke uyruklu adayların sayısı esas alınarak tespit 

edilir. 
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(3) SBÜ tarafından YÖS sınavı yapılırsa sınav sonucu Ulusal ve Uluslararası sınav puanı 

yerine geçer. 

(4) Aynı ülkeden kayıt hakkı kazanan adayların sayısı, ilgili programın, kontenjan 

toplamının %20’sini geçemez. Kontenjanın dolmaması halinde, bu şart aranmaksızın ülke sayısı 

ve ilgili diğer hususlar gözetilerek Üniversite tarafından işlem yapılabilir. 

(5) Başvuru koşullarını ve asgari puanı sağlamış olmak programa kabul edilmeyi zorunlu 

kılmaz. 

(6) Başvuru koşullarını taşımadığı tespit edilen adayları başvuruları değerlendirmeye 

alınmaz. 

 

Yerleştirme 

MADDE 9- (1) Aday, yaptığı tercih ve YÖS Komisyonu tarafından yapılan değerlendirme 

sonucuna göre, sadece bir programa yerleştirilir. Ancak, Senatonun belirleyeceği esaslar 

doğrultusunda ikinci ana daldan eğitim-öğretim alabilir. 

(2) Asil ve yedek aday listeleri birlikte hazırlanarak, akademik takvimde belirtilen 

tarihlerde SBÜ web sayfasında ilan edilir. Kabul edilen adaylara talep etmeleri halinde “Kabul 

mektubu” ve/veya eşdeğer belge düzenlenerek gönderilir. 

 

Kayıt 

MADDE 10- (1) Adayların SBÜ’ ye kabulünü gösteren belge ile birlikte Türk Dış 

Temsilciliğine giderek “Öğrenim Vizesi” almaları gerekmektedir. 

(2) Türkiye’de bulunan adaylar Öğrenim Vizesi yerine İl Emniyet Müdürlüklerinden İkamet 

Tezkeresi alırlar. 

(3) Kayıtlar her yıl Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından ilan edilen yerde ve tarihte 

yapılır. Belirlenen zamanlarda işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybederler. 

(4) Kayıt için gerekli belgeler 

a) Adaya ait “Online başvuru formu”, 

b) Lise diplomasının Türk Liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren, 

Türkiye Büyükelçiliği, Konsolosluğu ya da İl Milli Eğitim Müdürlüklerinden alınacak "Denklik 

Belgesi", 

c) Türkiye Büyükelçiliği ya da Konsolosluğu tarafından onaylanmış lise 

diplomasının aslı, 

ç) Adayın kaydı için geçerli olan Sınav Sonuç Belgesinin sınavı yapan kurumca onaylanmış 

hali, sonuç belgesinde doğrulama kodu olması halinde belgenin çıktısı. 

d) Pasaportun kimlik bilgilerini ve geçerlilik süresini gösteren sayfalarının ve Türkçe 

tercümesinin noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği, 

e) İkametgâh belgesi (Kayıt tarihinden itibaren bir ay içinde teslim edilmesi şarttır), 

f) Öğrenim ücreti bedelinin ödendiğini gösteren banka dekontu 

g) Aday tarafından imzalı geçim güvencesi beyanı, 

ğ) Geçerlilik süresi en az 60 gün ve üzeri olan vize, vize muafiyeti veya ikamet izni 

h) Varsa Türkçe yeterlik belgesinin veya uluslararası geçerliliği olan yabancı dil belgesinin 

noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği, 

ı) Altı adet 4,5 x 6 cm. vesikalık fotoğraf, (son altı ay içinde, ön cepheden, adayı kolaylıkla 

tanıtabilecek şekilde çekilmiş olmalıdır.) 

i) Adayların sağlık durumlarını gösterir sağlık kurulu raporu 

j) Doğumla yabancı uyruklu olup daha sonra T.C. vatandaşlığına geçen çift uyruklulardan 

Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği, 

k) Üniversiteye kayıt yaptıran yabancı uyruklu öğrenciler, ilk kayıt tarihinden itibaren üç 

ay içinde talepte bulunmaları halinde genel sağlık sigortası primini kendileri ödemek suretiyle 

genel sağlık sigortalısı olabilir. 
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l) Başvuru, yerleştirme ve kayıt sürecinde gerçeğe aykırı beyanda bulunan, tahrif edilmiş, 

sahte, eksik ve yanlış belge sunanların başvuruları reddedilir. Bu adayların kayıtları yapılmış ise 

iptal edilir. Eylem ve işlemleri suç teşkil edenler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılır. 

m) Kayıt hakkı kazanan yedek öğrenciler SBÜ internet sayfasında ilan edilir. Yedek 

öğrencilerin kayıtları SBÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından koordine edilir. 

 

Eğitim Öğretim Dili 

MADDE 11- (1) Üniversite eğitim öğretim dili, başvurulan programın eğitim diline göre 

Türkçe ve/veya İngilizcedir. 

 

Eğitim Öğretim Dili Yeterliği 

MADDE 12- (1) Programlara yerleştirilenlerin Dil Yeterlik Düzeyleri için aşağıdaki şartlar 

geçerlidir. 

a) Türkçe programlara başvuran adaylar; 

1) Yapılması halinde SBÜYÖS Türkçe testinden en az 75 puan almaları, 

2) Üniversitelerin Türkçe Dil Öğretimi Araştırma ve Uygulama Merkezlerinin (TÖMER) 

Türkçe dil yeterlik belgesinde en az 75 puan ve üzeri harf düzeyine sahip olmaları, 

3) Yunus Emre Enstitüsü tarafından verilen Türkçe dil yeterlik belgesine göre en az 75 puan 

ve üzeri harf düzeyine sahip olmaları halinde eğitimlerine başlayabilirler. 

4) Üniversitemize yerleştikten sonra kayıt yaptıran öğrencilerden Türkçe dil yeterlik 

belgesine sahip olmayanların Türkçe dil bilgisi düzeyleri Üniversitemiz Türk Dili Bölümü 

tarafından yapılacak Türkçe Yeterlik Sınavı sonuçlarına göre belirlenir. Bu sınavda başarılı 

olamayan (75 puan ve üzeri alamayan) öğrencilere bir yıl süreli zorunlu Türkçe Hazırlık 

Programı uygulanır. Türkçe dil yeterliklerini en geç üçüncü yarıyıl başında belgeleyen 

öğrenciler kayıt oldukları programda öğrenime başlayabilirler. 

b) İngilizce (%30) programlara başvuran adaylara, 

1) "Yükseköğretim Kuramlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim 

Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” hükümleri gereğince bir yıl süreli zorunlu 

İngilizce Hazırlık Programı uygulanır. Programın sonunda İngilizce yeterlik sınavını 

başaranların doğrudan birinci sınıfa kayıtları yapılır. İngilizce Hazırlık Programı ilgili programın 

öğretim süresine dahil değildir. 

2) Adayların İngilizce Hazırlık Programından muaf olabilmeleri için; 

a. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile 

eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından Üniversitemizce belirlenen puanı 

aldığını belgelemeleri, 

b. Ortaöğrenimini (en az son üç yılını) İngilizcenin ana dili olarak konuşulduğu bir ülkede 

o ülke vatandaşlarının devam ettiği bir kurumda tamamladığını belgelemeleri, 

c. Üniversitemizce öğretim yılı başında yapılacak İngilizce Yeterlik Sınavında başarılı 

olmaları gerekmektedir. 

3) Hazırlık Programlarında azami eğitim süresi 2 yıldır. Kayıtlı oldukları programın şartları 

gereği Türkçe ve/veya İngilizce Yeterliklerini almaları gereken öğrenciler en fazla 2 yıl sonunda 

dil yeterliklerini belgeleyerek kayıt oldukları programda öğrenime başlayabilirler. 

 
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

 

Hüküm Bulunmayan Haller 

MADDE 13- (1) Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde SBÜ’nin eğitim ve öğretim ile 

ilgili diğer mevzuat hükümleri, 6458 Sayılı “Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu, 
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Yüksek Öğretim Kurulu Mevzuatı ile Senato, ilgili birim yönetim kurulu ve ilgili birim kurulu 

kararları uygulanır. 

 

Yürürlükten Kaldırılan Yönerge 

MADDE 14- (1) SBÜ Senatosunun 06.06.2016 tarihli 03/03 sayılı toplantısında kabul 

edilen “Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Düzeyinde Yurt Dışından veya 

Yabancı Uyruklu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Yönergesi” yürürlükten kaldırılmıştır. 

 

Yürürlük 

MADDE 15- (1) Bu Yönerge Sağlık Bilimleri Üniversitesi Senatosu tarafından onaylandığı 

tarihten itibaren yürürlüğe girer. 

 

Yürütme 

MADDE 16- (1) Bu Yönerge hükümlerini Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü yürütür. 
 

 

 

 

 

 

 

 
Yönergenin Kabul Edildiği Senatonun 

Tarihi Sayısı 

29/03/2017 11-04 

Yönergede Değişiklik Yapılan Senatonun 

Tarihi Sayısı 

10/04/2018 14-01 

 


