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BAŞVURU İŞLEMİ NASIL YAPILACAK? 

    

    

Başvuru Tarihleri: 15 Mayıs – 16 Haziran 2017    

         

Ön Değerlendirme: 19 – 23 Haziran 2017         

    

Ön Değerlendirme Sonuçlarının Açıklanması: 3 Temmuz 2017 

 

Mülakat Sınavı: 10 – 14 Temmuz 2017    

 

Yerleştirme Sonuçlarının Açıklanması: 28 Temmuz 2017 

 

Yerleştirme Sonuçlarına İtiraz: 31 Temmuz – 4 Ağustos 2017 

 

Kesin Kayıt : 14 – 21 Ağustos 2017  

 

Kayıt Hakkı Kazanan Yedek Öğrencilerin İlanı: 24 Ağustos 2017  

 

Kayıt Hakkı Kazanan Yedek Öğrenciler için Kesin Kayıt: 11 – 15 Eylül 2017     

 

Başvuru Ücreti: 150 TL (Yüzelli Türk Lirası)         

Banka Adı:       Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. İstanbul/Göztepe Şubesi    

IBAN          :       TR71 0001 5001 5800 7304 9320 88  

Alıcı İsmi   :       Sağlık Bilimleri Üniversitesi     

 

İletişim:     

Tel : (+90) 216 346 36 36     

Faks : (+90) 216 346 36 40     

Web: http://www.sbu.edu.tr    

  

Adres: Sağlık Bilimleri Üniversitesi/ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı  

Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane (Haydarpaşa) Külliyesi 

Selimiye Mah. Tıbbiye Cad. No:38 / 34668 Üsküdar, İstanbul 
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1. GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR     

1.1. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Yurt Dışından veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme 

Kılavuzu, 2017-2018 eğitim-öğretim yılı için başvurmak isteyen adayların uymak zorunda oldukları 

kuralları kapsamaktadır.    

1.2. Üniversitemiz ile adaylar arasındaki haberleşmede, Latin harfleri ile Türkçe veya İngilizce kullanılır.     

1.3. SBÜ YÖS sonuçları üniversitemizde lisans ve/veya ön lisans düzeyinde öğrenim görmek isteyen 

öğrenciler için kullanılmakta olup transfer ve /veya lisansüstü öğrenim için dikkate alınmaz.     

1.4. SBÜ, öğrencilerin barınma, burs, geçim ve Türkiye’de oturma izni gibi işlemleri ile ilgilenmez.     

1.5. Adaylardan alınan başvuru ücreti gelecek yıllara devredilemez. Ücretini yatırdığı halde başvurmaktan 

vazgeçen, başvurusu geçersiz sayılan, mülakata girmeyen veya giremeyen, mülakata alınmayan veya 

mülakatta başarı sağlayamayan ve ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran adayların ücretleri geri 

verilmez. Başvuru ücreti yatırmayan adayın başvurusu kabul edilmez.     

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

yürütme ve yargı organları ile Yükseköğretim Kurulu, SBÜ Yönetim Kurulu ve SBÜ Senatosu kararları 

gerekli kıldığı takdirde değiştirilebilir. Bu durumda izlenecek yol, SBÜ tarafından saptanır. Bu kılavuzda 

belirtilmeyen durumlar için SBÜ Senatosu tarafından verilen kararlara göre işlem yapılır.     

1.7. SBÜ YÖS kılavuzu basımı ve dağıtımı yapılmayacaktır.    

 

2. BAŞVURU KOŞULLARI     

2.1. Adayların ortaöğrenimlerinin son sınıfında olmaları ya da mezun durumunda bulunmaları koşuluyla;     

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 Türk Vatandaşlığı 

Kanunu uyarınca Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenlerin (5901 

sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 7. Maddesinde “(1) Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana 

veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır.” Hükmü bulunmakta olup, yurt dışından 

kabul kontenjanlarına başvuracak adayların Türk Vatandaşlığı Kanunu incelemelerinde yarar 

bulunmaktadır)    

c) Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile T.C. vatandaşlığına geçenlerin / bu durumdaki 

çift uyrukluların, 

d) 01.02.2013 tarihinden önce yurt dışında ortaöğretime devam eden T.C. uyruklu öğrencilerden ise 

ortaöğretiminin (lise) son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar (ortaöğretiminin (lise) 

tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan   Türk okullarında tamamlayanlar 

dâhil),       

e) 01.02.2013 tarihinden sonra yurt dışında ortaöğretime başlayan adayların yurt dışından kabul 

kontenjanlarına ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar 

(ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan   Türk 

okullarında tamamlayanlar dâhil),   
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f) KKTC uyruklu olup, KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini (lise) 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 olacakların  

başvuruları kabul edilecektir.     

2.2. Adaylardan;    

a) T.C. uyruklu olanların (ortaöğreniminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkede tamamlayanlar 

hariç),    

b) KKTC uyruklu olanların (ortaöğreniminin tamamını (lise) 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) Yukarıda 2.1 maddesinin “b” bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyrukluların (2.1 

maddesinin “d” ve “e” bendindeki şartları sağlayanlar hariç)     

d) Uyruğundan birisi KKTC olan çift uyrukluların (ortaöğreniminin (lise) 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 2.1 maddesinin “b” bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu 

T.C. olan çift uyrukluların,    

f) Türkiye’deki bir yükseköğretim kurumundan disiplin suçu nedeniyle çıkarma cezası alanlarla, önceki 

yıllarda katıldıkları ÖSYM veya ÜYÖS tarafından yapılan sınavlarda sahtekârlık yaptıkları saptananların,     

g) Fikir ve eylemleri ile T.C. aleyhine faaliyette bulunmuş veya T.C. vatandaşlığından bir yaptırım olarak 

çıkarılmış bulunan kişilerin  

başvuruları kabul edilmeyecektir.      

 

Bu adaylar mülakata girseler dahi aldıkları puanlar kendilerine bir hak sağlamayacaktır.    

 

3. BAŞVURU İŞLEMLERİ     

3.1. Yurt içinden ve yurt dışından başvurular Başvuru Sistemi üzerinden yapılacaktır. Başvuru süresi 

dışında başvurular kabul edilmeyecektir.     

3.2. Online Başvuru Sırasında Sisteme Yüklenmesi Gereken Belgeler   

Online başvuru sırasında istenen tüm belgeleri sisteme yüklemeyen adayların başvuruları ön 

değerlendirmeye alınmayacaktır. Adayın kesin kayıt işlemleri online başvuru sırasında sisteme yüklenen 

belgelerin asılları ile yapılacaktır.  

3.2.1. Lise Diploması ve Türkçe Tercümesi: Lise diplomasının aslı Türkçe veya İngilizce değil ise Yeminli 

Tercüme Büroları tarafından Türkçe ’ye çevrilmiş tercümesi yüklenmelidir. Henüz diplomasını almayan 

adaylar, liselerinden alacakları, belirli bir tarihte mezun olacaklarını ve olası mezuniyet notlarını gösteren 

resmi bir belgeyi (geçici mezuniyet belgesi) sunarlar. (Adaylar T.C. Millî Eğitim Bakanlığı'ndan ya da 

Türkiye Büyükelçiliği'nden alacakları, lise diplomalarının Türk Liselerinden alınan diplomalara denk 

olduğunu gösteren "Denklik Belgesini” kayıt sırasında sunacaktır).      

http://88.247.45.240/sbu_oibs/ogrsis/basvuru_yabanci_login.aspx
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3.2.2. Resmi Transkript (Not Dökümü): Adaylar lisede aldıkları dersleri ve notlarını gösteren ve Lise 

Müdürlüğü tarafından onaylanmış resmi transkriptlerini sunarlar. Transkript lisede okunan bütün yıllarda 

alınan derslerin not dökümlerini içermelidir. Transkriptin aslı Türkçe veya İngilizce değil ise Yeminli 

Tercüme Büroları tarafından Türkçe’ ye çevrilmiş kopyası da transkriptle birlikte sunulur. Halen başka bir 

üniversitede eğitim alan veya başka bir üniversiteden mezun adaylar, üniversitelerinde okudukları 

derslerin transkriptini de sunmalıdırlar.      

3.2.3. Geçerli Sınav Sonucu: Başvuru için kullanılacak olan YÖS sınav sonuç belgesi yüklenir. Yalnızca Ek 

1’deki sınavlar kabul edilir. Belirtilen sınavların dışında başvuru yapılamaz. 

3.2.4. Pasaport Fotokopisi: Pasaportu olan adaylar, pasaportlarının resimli sayfasını yüklemelidir. 

Pasaport sayfasının onaylanmış olması gerekmez. Pasaportu olmayan adayların bu konuda bir yükleme 

yapmasına gerek yoktur.     

3.2.5. Fotoğraf: Ön cepheden çekilmiş vesikalık fotoğraf    

3.2.6. 150 TL başvuru ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu.  

3.3. Başvuru Ücretinin Yatırılması     

3.3.1. Adayın, Kullanıcı Adı ve Şifresini kullanarak Başvuru Sistemi üzerinden başvurabilmesi için öncelikle 

başvuru ücretinin aşağıdaki bilgilerle ödenmesi gerekir:     

-Türkiye dışından ödemeler için ek bilgi; SWIFT Kodu: TVBATR2AXXX    

-Türkiye içinden ödemeler için ek bilgi; Banka: Vakıflar Bankası TAO -İstanbul/ Göztepe Şubesi (Banka 

Şube Kodu 0495)    

3.3.2. Adaylar, başvuru ücretini Türkiye içinden herhangi bir banka şubesinden yatırabilirler.    

3.3.3. Yurt dışından sınava başvuracak adaylar, başvuru ücretini muhabir bir banka veya uluslararası işlem 

yapan bankalar aracılığı ile yatırabilirler.     

3.3.4. Yurt içinden ve yurt dışından başvuru ücreti yatıracak adayların dikkat edeceği hususlar:  

• Adayların gönderdikleri paralar transfer edildikten ve hesaba aktarıldıktan sonra yatırılmış sayılır.   

• Başvuru ücreti için özel çek, zarf içinde para, posta çeki ve benzeri kesinlikle gönderilmemelidir.  

• Bankanın masraf olarak alacağı para başvuru ücretinin dışında hesaplanmalıdır. 

• Başvuru ücreti yatırılmadan başvuru geçerli sayılmaz. 

•  Başvuru 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.     

3.3.5. Başvuru ücreti ödendikten sonra başvuru sistemi üzerinden ilgili alana başvuru ücretinin 

yatırıldığını gösteren dekontun elektronik ortama aktarılmış hali yüklenmelidir.     

3.4. Adayların başvurularının onaylanıp onaylanmadığı online başvuru sistemi üzerinden açıklanır. Ön 

değerlendirme sonuçlarının açıklandığı tarihlerde, adayların başvuru sistemi üzerinden durumlarını 

kontrol etmeleri gereklidir. 

3.5. Kullanıcı Kaydı Oluşturulması ve Kullanıcı Adı Edinilmesi     

3.5.1. Adaylar başvuru süresi içinde Başvuru Sistemi üzerinden yeni kullanıcı kaydı oluşturarak Kullanıcı 

Adı ve Şifre edinmelidirler.     
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3.5.2. Yeni kayıt oluşturulması sırasında girilen bilgilerdeki yanlışlıklardan doğacak sonuçların bütün 

sorumluluğu adaylara aittir. Kimlik ile ilgili bilgi alanlarına adayın pasaportundaki kimlik bilgileri 

değiştirilmeden, kısaltma yapılmadan girilmelidir.     

3.5.3. Sistemde ilgili alana adayın elektronik alana aktarılmış vesikalık fotoğrafı eklenmelidir.  Bu fotoğraf 

başvuru belgesi, sonuç belgesi, kayıtta ve öğrenci kimlik belgesi üzerinde yer alacağından, adayın 

kolaylıkla tanınmasını sağlayacak şekilde son üç ay içinde çekilmiş olmalıdır.     

3.5.4. Yeni kayıt işlemini tamamlayan adaya sistem tarafından Kullanıcı Adı e-posta yoluyla gönderilir. 

Aday e-postadaki aktivasyon linkini kullanarak kullanıcı hesabını aktifleştirmelidir     

3.5.5. Adayın Kullanıcı Adı ve Şifre bilgileri hem başvurunun bütün aşamalarında hem de adayın SBÜ ile 

elektronik ortamda yapacağı bütün işlemlerde gerekli olacağından, aday tarafından özenle saklanmalıdır.   

   

4. BAŞVURULARIN ÖN DEĞERLENDİRİLMESİ      

4.1. Adayların başvurusunun uygunluğu SBÜ YÖS Yönergesi ve EK-1’ deki kabul kriterleri doğrultusunda 

YÖS Komisyonu tarafından değerlendirilir.    

4.2. Başvuruların değerlendirilmesi ve adayların yerleştirilmesi tümüyle Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nin 

yetkisindedir. Sağlık Bilimleri Üniversitesi kontenjanları doldurup doldurmamakta serbesttir. Başvuru 

koşullarını sağlamış olmak yerleştirme için kabul edilmek anlamına gelmez.    

4.3. Başvuru koşullarını sağlayan adayların başarı sıralaması doğrultusunda her bir bölüm için YÖK 

tarafından duyurulan öğrenci kontenjanından en fazla 3 (üç) katı sayıda aday mülakata çağrılmak üzere 

ilan edilir. YÖK tarafından duyurulan kontenjanlara müracaat sayısı 3 katından az olması ya da bölüm 

kontenjanlarının dolmaması halinde adaylar orta öğretim başarı, diploma notu ya da kendi ülkelerinde 

geçerli üniversite giriş sınavı sonuçları ile mülakata alınabilir. Bu kapsamdaki adayların 

değerlendirilmesinde kullanılacak sınavlardan lise bitirme sınavı statüsünde olanlar (GCE, International 

Baccalaureate, Tawjihi vb.) için geçerlilik sınırlaması yoktur. Ancak üniversite giriş sınavı statüsünde 

olanlar (SAT, TQDK, Kankor, Gaokao vb.) sınav tarihinden itibaren 2 yıl geçerlidir. 

4.4.   Başvuruda istenen tüm belgelerin ilgili yerlerden onaylı olması gerekir.  

 

5. DEĞERLENDİRME     

5.1. Üniversitemizce kabul edilen kriterler doğrultusunda (EK-1), adayların YÖS sınav sonucu ve mülakat 

sonuçları dikkate alınarak başarıları değerlendirilir. Adayların başarı puanı, YÖS sınav sonucunun %70’i ve 

mülakat sonucunun %30’u alınarak hesaplanır. Eşitlik durumunda öğrencilerin doğum tarihleri göz 

önünde bulundurulur ve yaşı küçük aday; tekrarlayan eşitlik durumunda Türkçe Yeterlik belgesinde puanı 

yüksek olan aday kabul edilir. 

5.2. Adaylar değerlendirme sonuçlarına başvuru sistemi üzerinden erişirler. 

 

6. SBÜ YÖS KONTENJANLARI     

Kesin kontenjanlar Yükseköğretim Kurulu’nun onayından sonra ilan edilecektir. 

 

7. TERCİH VE YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ     

7.1. Aday yerleşmek istediği diploma programlarından en fazla 2 (iki) tanesini tercih edebilir.    
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7.2. Yerleştirmede 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.     

7.3. Aday öğrenciler, yaptığı tercih ve YÖS Komisyonu tarafından yapılan değerlendirme sonucuna göre, 

sadece bir programa yerleştirilir.     

7.4. Adayların yerleştirme sonuçları akademik takvimde belirtilen tarihlerde Üniversitemiz online başvuru 

sistemi üzerinden ilan edilecektir.  Adaylar, kullanıcı adı ve şifreleri ile bu yerleştirildikleri programı 

öğrenebileceklerdir. 

7.5. Kayıt hakkı kazanan yedek öğrenciler SBÜ internet sayfasında ilan edilir. Yedek öğrencilerin kayıtları 

SBÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından koordine edilir.    

 

8.  KAYIT         

8.1. SBÜ’ nin programlarına kabul edilen her aday, Türkçesi hangi düzeyde olursa olsun, 2017-2018 

eğitim-öğretim yılı başında SBÜ tarafından saptanacak koşulları yerine getirmek, istenecek belgeleri 

sağlamak ve süresi içinde kayıt yaptırmakla yükümlüdür.     

8.2. Adayların SBÜ’ne kabulünü gösteren belge ile birlikte Türk Dış Temsilciliğine giderek “Öğrenim 

Vizesi” almaları gerekmektedir.    

8.3. Türkiye’de bulunan adaylar Öğrenim Vizesi yerine İl Emniyet Müdürlüklerinden İkamet Tezkeresi 

alırlar.    

8.4. Kayıtlar her yıl Öğrenci İsleri Dairesi Başkanlığı tarafından ilan edilen yerde ve tarihte yapılır. 

Belirlenen zamanlarda işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybederler.     

 

Kayıt için gerekli belgeler    

8.5. Adaya ait “Online Başvuru Formu”,    

8.6. Lise diplomasının Türk Liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren, Türkiye   

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

8.7. Türkiye Büyükelçiliği ya da Konsolosluğu tarafından onaylanmış lise diplomasının aslı,    

8.8. EK-1 de kabul edilen Türkiye’deki Yüksek Öğretim Kurumları tarafından yapılan YÖS sınav sonuç 

belgelerinin sınavı yapan kurumca onaylanmış hali,   

8.9. Öğrenim Vizeli Pasaportun kimlik bilgilerini ve geçerlilik süresini gösteren sayfalarının ve Türkçe 

tercümesinin noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği,    

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

8.11. Öğrenim ücreti bedelinin ödendiğini gösteren banka dekontu,     

8.12. Aday tarafından imzalı geçim güvencesi beyanı,     

8.13. Geçerlilik süresi en az 60 gün ve üzeri olan vize, vize muafiyeti veya ikamet izni      

8.14. Adayın Türkçe Yeterlik Belgesinin ilgili kurum tarafından onaylanmış aslı (Uluslararası Nitelikli 

Yabancı Dil- Türkçe Yeterlik Belgesi Türkiye Büyükelçiliği ya da Konsolosluğu tarafından onaylanmalıdır) 

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

tanıtabilecek şekilde çekilmiş olmalıdır),  
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8.16. Adayların sağlık durumlarını gösterir sağlık kurulu raporu,   

8.17. Doğumla yabancı uyruklu olup daha sonra T.C. vatandaşlığına geçen çift uyruklulardan Vukuatlı 

Nüfus Kayıt Örneği,    

8.18. 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.    

8.19. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan veya herhangi bir eylem veya işlemi ile idareyi yanılttığı tespit 

edilen adayların başvuruları reddedilir. Bu adayların kayıtları yapılmış ise iptal edilir. Bu durumun eğitim-

öğretim yılı başlamadan tespiti halinde, bu adayların yerine yedek listeden adayların kaydı yapılır. Eylem 

ve işlemleri suç teşkil edenler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılır.    

  

9. ÖĞRENİM ÜCRETİ 

2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı için Bakanlar Kurulu Kararı yayımlanmadığı için “2016-2017 Eğitim-

Öğretim Yılında “Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak 

Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Karar” a göre 2017-2018 eğitim-öğretim yılından 

aşağıdaki tabloda belirtilen “Öğrenci Katkısı” kadar ücret alınacaktır, Bakanlar Kurulu Kararlarına göre her 

eğitim-öğretim yılı güncellenecektir  

Buna göre; 

Program 

Yurt Dışından veya Yabancı Uyruklu 

Öğrenci İçin Öğrenim Ücretleri 

Güz Dönemi Bahar Dönemi Toplam 

Tıp Fakültesi 295,5 TL 295,5 TL 591 TL 

Diş Hekimliği Fakültesi ve Eczacılık Fakültesi 247 TL 247 TL 494 TL 

Diğer Fakülteler 142 TL 142 TL 284 TL 

Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulları 95 TL 95 TL 190 TL 

    

10. KISALTMALAR           

IBAN: Uluslararası Banka Numarası     

KKTC: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti     

SBÜ: Sağlık Bilimleri Üniversitesi     

ÜYÖS: Üniversitelerin Yurt Dışından veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı 

YÖS: Yurt Dışından veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme 

SBÜ: Sağlık Bilimleri Üniversitesi    

YÖS: Yurt Dışından veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme    

ÖSYM: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi    

YÖK: Yükseköğretim Kurumu 
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EK-1    

2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YURT DIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABUL KRİTERLERİ 

Akdeniz Üniversitesi Yurt Dışından veya Yabancı Uyruklu 
Öğrenci Sınavı (AKÜS) 

 

Bu sınavlardan son iki yıl içinde alınmış puanlar geçerlidir. 

 

Adayların başvurularında Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri için en 

az 80, diğer lisans programları için en az 60 ve ön lisans 

programları için en az 40 puan zorunludur. 

 

Yukarıdaki şartlara sahip olarak başvuru yapan adayların ilgili 

bölümlere kabulünde SBÜYÖS Komisyonu tarafından belirlenen 

esaslar doğrultusunda değerlendirme yapılır. 

Ankara Üniversitesi Yurt Dışından veya Yabancı Uyruklu 
Öğrenci Sınavı (AYÖS) 

Atatürk Üniversitesi Yurt Dışından veya Yabancı Uyruklu 
Öğrenci Sınavı(ATAYÖS) 

Balıkesir Üniversitesi Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı 
(BAÜYÖS) 

Celal Bayar Üniversitesi Yurt Dışından veya Yabancı Uyruklu 
Öğrenci Sınavı(CBÜYÖS) 

Cumhuriyet Üniversitesi Yabancı Öğrenci Sınavı (CÜYÖS) 

Çukurova Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Seçme Sınavı 
(ÇUÖS) 

Dokuz Eylül Üniversitesi Yurt Dışından veya Yabancı Uyruklu 
Öğrenci Sınavı 

Dumlupınar Üniversitesi Yurt Dışından veya Yabancı Uyruklu 
Öğrenci Sınavı(DPÜYÖS) 

Ege Üniversitesi Yurt Dışından veya Yabancı Uyruklu Öğrenci 
Sınavı(EGEYÖS) 

Erciyes Üniversitesi Yurt Dışından veya Yabancı Uyruklu 
Öğrenci Sınavı(ERÜYÖS) 

Fırat Üniversitesi Yurt Dışından veya Yabancı Uyruklu Öğrenci 
Sınavı(FÜYÖS) 

İstanbul Üniversitesi Yurt Dışından veya Yabancı Uyruklu 
Öğrenci Sınavı (İÜYÖS) 

Karadeniz Teknik Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı 
(KTÜYÖS) 

Kocaeli Üniversitesi Yurt Dışından veya Yabancı Uyruklu 
Öğrenci Sınavı(KOÜYÖS) 

Marmara Üniversitesi Yurt Dışından veya Yabancı Uyruklu 
Öğrenci Sınavı (MÜYÖS) 

Mersin Üniversitesi Yurt Dışından veya Yabancı Uyruklu 
Öğrenci Sınavı (MEÜYÖS) 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yurt Dışından veya Yabancı 
Uyruklu Öğrenci Sınavı 

Namık Kemal Üniversitesi Yurt Dışından veya Yabancı Uyruklu 
Öğrenci Sınavı (NKÜYÖS) 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yurt Dışından veya Yabancı 
Uyruklu Öğrenci Sınavı (OMÜYÖS) 

Pamukkale Üniversitesi Yurt Dışından veya Yabancı Uyruklu 
Öğrenci Sınavı(PAÜYÖS) 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Yurt Dışından veya Yabancı 
Uyruklu Öğrenci Sınavı (RTEÜYÖS) 

Selçuk Üniversitesi Yurt Dışından veya Yabancı Uyruklu 
Öğrenci Sınavı(SÜYÖS) 

Süleyman Demirel Üniversitesi Yurt Dışından veya Yabancı 
Uyruklu Öğrenci Sınavı(SDÜYÖS) 

Uludağ Üniversitesi Yurt Dışından veya Yabancı  
Uyruklu Öğrenci Sınavı(UÜYÖS) 

Yıldız Teknik Üniversitesi Yurt Dışından veya Yabancı Uyruklu 
Öğrenci Sınavı(YTÜYÖS) 

 


