
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
YABANCI ÖĞRENCİ YÜKSEKÖĞRENİM ÜCRETİ 

İNDİRİM DESTEĞİ YÖNERGESİ

Amaç
MADDE 1- (1) Bu yönerge Sağlık Bilimleri Üniversitesinin öğrenim ücreti uygulanan bölümlerde 

maddi desteğe gereksinimi olan ve istenen başarı düzeyini sürdüren Yurt dışından veya Yabancı Uyruklu 
öğrencilere yapılacak indirimin esas ve usullerini düzenler.

Kapsam
MADDE 2- (1) Bu yönerge Sağlık Bilimleri Üniversitesindeki Ön Lisans, Lisans ve Yüksek Lisansta 

öğrenim ücretine tabii Yurt dışından veya Yabancı Uyruklu öğrencilerin yararlandırılmasını kapsar.

Dayanak
MADDE 3- (1) 11 Temmuz 2020 tarihli ve 31182 sayılı Resmî Gazetede Yayımlanan 2020-2021 Eğitim 

Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak 
Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair 10 Temmuz 2020 tarihli ve 2755 sayılı Cumhurbaşkanı 
Kararı.

Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu yönergede kullanılan tanım ve kısaltmalardan;
a) Birim Komisyonu: Eğitim birimlerinin kendi içinde oluşturduğu alt komisyonları,
b) GANO: Genel ağırlıklı not ortalamasını,
c) Komisyon: Yabancı Öğrenci Yüksek Öğrenim Ücreti İndirim Desteği Komisyonunu, 
d) ÖİDB: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığını,
e) Rektör Yardımcısı: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının bağlı olduğu 
Rektör Yardımcısını,
f) Rektör: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörünü,
g) SBÜ: Sağlık Bilimleri Üniversitesini,
h) Senato: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Senatosunu,

         ı) YÖK: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığını,
i) Yönetim Kurulu: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Yönetim Kurulunu ifade eder.
Komisyonun teşkili, görevleri ve çalışma esasları
MADDE 5- (1) Komisyon öğrenci işlerinden sorumlu Rektör Yardımcısı ve diğer bir Rektör Yardımcısı, 

Hamidiye Tıp Fakültesi Dekanı, Hamidiye Uluslararası Tıp Fakültesi Dekanı, Hamidiye Eczacılık Fakültesi 
Dekanı, Gülhane Eczacılık Fakültesi Dekanı, Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı, Hamidiye 
Hemşirelik Fakültesi Dekanı, Hamidiye Sağlık Bilimleri Enstitü Müdürü ve Hamidiye Sağlık Meslek Yüksek 
Okulu Müdürü olmak üzere 10 (on) kişiden oluşur.

(2) Komisyon başkanı öğrenci işlerinden sorumlu Rektör Yardımcısıdır.
(3) Komisyonun başlıca görevi Yabancı Öğrenci Yükseköğrenim Ücreti İndirim Desteği Yönergesini 

hazırlamak olup, ihtiyaç duyulduğu takdirde yönergenin kapsamının güncellenmesi ve geliştirilmesi için 
başkan tarafından yeniden toplantıya çağrılabilir.

(4) Komisyonun görevleri şunlardır:
a) Yabancı öğrenci yükseköğrenim ücreti indirim desteği sistemi üzerine öneriler geliştirmek ve 

Üniversite Senato’suna sunmak,
b) İhtiyaç duyulması halinde öğretim yılı başında yabancı öğrenci yükseköğrenim ücreti indirim desteği 

kriterlerini ve puanlarını yeniden gözden geçirmek,
c) Yabancı öğrenci yükseköğrenim ücreti indirim desteği kriterlerini göz önünde bulundurarak öğrenci 

toplam puanlarının hazırlanmasını sağlayarak öncelikleri tespit etmek, gerekli durumlarda 
öğrencilere tahsis edilen indirimlerin devamına veya kesilmesine karar vermek üzere her bölümün 
yönetim kurulundan oluşan alt komisyonları oluşturmak yabancı öğrenci yükseköğrenim ücreti 
indirim desteği konusunda görülen aksaklıklar var ise bunların giderilmesi amacıyla gerekli önlemler 
alınması için stratejiler üretmek,

d) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında görevlendirilecek bir şube müdürü ve memur aracılığı ile destek 
başvurularını Komisyonun onayına sunmak üzere kabul etmek,

e) Destek almak isteyen ve halihazırda indirim almakta olan öğrenciler ile ilgili bilgileri toplamak ve 



eğitim ücreti indirimi alan birim komisyonlarının arşivlerinde saklanmasını sağlamak,
Öğrenci seçimi ve destek kriterleri
MADDE 6- (1) Üniversitemiz Yabancı Öğrenci Yükseköğrenim Ücreti İndirim Desteğine başvurmak 

isteyen öğrenciler, eğitim gördükleri Akademik Birime (Hazırlık Sınıfları ve 1’inci Sınıflar hariç) 2’nci 
sınıftan itibaren başvuruda bulunabileceklerdir. Ancak; şehit ve gazi çocukları, yetiştirme yurdundan gelen 
öğrenciler, %50’nin üzerinde engellilik raporu olan öğrenciler ile ölümünü belgelemek kaydıyla anne ve 
babası vefat etmiş öğrenciler puan değerlendirme kriterlerine dahil edilmeyecek olup, (Hazırlık sınıfı ve 
1’inci sınıf dahil) destek başvurusunda bulunmaları halinde bu öğrencilere öncelik verilecektir.

(2) Eğitim ücreti desteğine başvurmak isteyen öğrencilerin ailelerinin mali gelir bilgileri %40 oranında, 
ailenin sosyal durumu ile ilgili kriterler %30 oranında ve yerleştiği birimdeki hangi yüzdelik dilime girmiş 
olduğuna göre belirlenen başarı oranı %30 oranında etki edecek şekilde bir puanlama tablosu oluşturulmuştur 
(Ek 1) Öğrencilerin bu puan sıralamasına göre öncelik durumu belirlenecektir. Puanlı değerlendirmenin yanı 
sıra başvuran öğrencilerle puan sıralama tablosunun doğruluğunun teyit edilebileceği mülakat da yapılabilir. 
Mülakatların zamanı ve yeri komisyon tarafından belirlenerek Sağlık Bilimleri Üniversitesi internet sitesinde 
ilan edilecektir.

         Genel ilkeler
MADDE 7- (1) Yabancı öğrenci yükseköğrenim ücreti indirim desteğinin miktarı, ait olduğu eğitim 

öğretim yılına mahsus olmak üzere ilgili akademik birim komisyonu tarafından her yıl yeniden belirlenerek 
Üniversite Yönetim Kuruluna sunulacaktır.

(2) Öğrenciler başvuru sırasında verdikleri bilgilerin doğruluğundan sorumludur. Yanlış beyan 
verildiğinin tespit edildiği durumda yükseköğrenim ücreti indirim desteği durdurularak öğrenci hakkında 
disiplin işlemi yapılacak olup, yanlış beyanla aldığı yükseköğrenim ücreti indirim desteği miktarı komisyon 
kararı ile geri istenilecektir.

(3) Öğrenci sosyoekonomik durumunda değişiklik olması halinde durumunu ilgili Birim Komisyonuna 
bildirmek zorunda olup, Birim Komisyonu yeni duruma göre değerlendirme yapacaktır. Birim Komisyonu 
değerlendirmelerinde başka hiçbir yerden destek almayan öğrencilere öncelik tanıyabilir.

(4) Öğrenci destekleme kriterleri doğrultusunda hesaplanan puanların eşit olması durumunda 
Yükseköğrenim ücreti indirim desteğinin dağıtılmasında öğrencinin başarı durumu göz önüne alınır.

(5) Yıllık yükseköğrenim ücreti indirimi alan öğrenci sayılarında azalma olması durumunda bu sayı 
kadar meslek yüksek okulu ve fakülte bazında ilave müracaat alınabilir ve bir sonraki eğitim öğretim dönemi 
başında komisyon tarafından değerlendirilir.

Desteğin kesilmesi
MADDE 8- (1) Yabancı öğrenci yükseköğrenim ücreti indirim desteği Komisyon kararı ile;
a) Öğrencinin uyarma cezasının üzerinde bir disiplin cezası alması halinde, 
b) Öğrencinin 4207 sayılı Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanunda 

değişiklik yapan 5727 sayılı kanun uyarınca (kapalı alanlarda ve Üniversite tarafından yasaklanan alanlarda) 
tütün ürünleri ve diğer bağımlılık yapan insan sağlığına zararlı ürünleri kullandığının tespit edilmesi halinde,

c) Öğrencinin staj durumu dışında Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı olarak bir işte çalıştığının tespit 
edilmesi halinde,

d) Öğrencinin başka yükseköğretim kurumuna yatay geçiş yapması halinde,
e) Öğrencinin kayıt sildirmesi, öğreniminin öğretim kurumunca dondurulması veya dönem izni alması 

hallerinde bu süre içerisinde kesilebilir.
(2) Öğrencinin gerçek beyanda bulunmadığının saptanması halinde Komisyon Kararı ile önceki   

ödemeler veya indirim desteği miktarı geri alınır.
Desteğin sürdürülmesi

       MADDE 9- (1) Şehit ve gazi çocukları, yetiştirme yurdundan gelen öğrenciler, engellilik oranı %50’nin üzerinde 
olan öğrenciler ile anne ve babası vefat etmiş öğrencilerin bursluluk durumları eğitim öğretim süresince devam 
edecektir. 

(2) Yabancı öğrenci yükseköğrenim ücreti indirim desteğinin sürdürülmesinde öğrencinin dönem içindeki 
başarısı ön planda olup, Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO) 2.00 ve üzerinde olduğu sürece yükseköğrenim 
ücreti indirim desteği devam edecektir. Mücbir nedenlerden dolayı (Doğal afetler, kanser vb. ağır hastalıklar) 
GANO’nun 2.00’nin altında kalması halinde başarının düştüğü ilk sene için yükseköğrenim ücreti indirim desteği 
devam edecek ancak başarısızlığın tekerrürü halinde komisyon kararı ile destek kesilebilecektir.



(3) Mücbir sebeplerden dolayı (Doğal afetler, kanser vb. ağır hastalıklar) dönem kaybı olan 
öğrencilerin yükseköğrenim ücreti indirim desteği bir dönem için daha devam edecek ancak tekerrür etmesi 
halinde yükseköğrenim ücreti indirim desteği kesilecektir.

(4) Üniversitemizin tarihi ve kültürel bağlarının yoğun olduğu coğrafyalardan gelen öğrenci 
hareketliliğini artırmak, yurtdışında başarılı olan öğrencileri ilgili programlara dahil edebilmek veya eğitim-
öğretimleri sırasında üstün başarı gösteren öğrencileri teşvik edebilmek amacıyla, ilgili dönemde kayıt 
yaptıran (kamu idareleri, kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar, kamu yararına faaliyet gösteren dernekler ile 
vergi muafiyeti tanınan vakıflar tarafından tam burs sağlanan ve Yükseköğretim Kurulu tarafından ayrılan 
kontenjanlar dâhilinde yükseköğretim gören yabancı uyruklu öğrenciler hariç) yabancı uyruklu öğrenci 
sayısının %10’unu geçmemek üzere Komisyon tarafından şartlarının uygun olduğu tespit edilen yabancı 
uyruklu öğrencilere Üniversite Yönetim Kurulu Kararı ile ilgili eğitim öğretim yılına ait öğrenim ücreti 
tutarından maksimum %90 oranında öğrenim ücreti indirimi yapılabilecektir. 

(5) Yükseköğrenim ücreti indirim desteği başarısızlık nedeniyle kesilmiş olan öğrenciler 
başarısızlık durumu ortadan kalktığı zaman yeniden Birim Komisyonuna başvuru yapabilir. Birim 
Komisyonu öğrenim ücreti indirim desteği alan öğrencinin çok özel koşullu (kaza, kronik hastalık nedeniyle 
uzun süreli sağlık heyet raporu alması vb.) durumlarında öğrenim ücreti indirim desteğinin devamına karar 
verebilir.

(6) Yükseköğrenim ücreti indirim desteği almak isteyen ve daha önceden yükseköğrenim ücreti 
indirim desteği alan tüm yabancı uyruklu öğrenciler “Yabancı Öğrenci Yükseköğrenim Ücreti İndirim 
Desteği” ile ilgili duyuruları Sağlık Bilimleri Üniversitesinin internet sitesinden izlemek ve bilmekle 
yükümlüdür. Açıklanan tarih aralıklarında bilgi ve belge yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrenciler bu 
haklarından ilgili yılda vazgeçmiş sayılırlar ve yerlerine başka adaylar belirlenebilir.

Vicdani yükümlülük
MADDE 10- (1) Öğrenimini tamamlayan her yükseköğrenim ücreti indirim desteği almış olan öğrenci 

bir başka öğrenciye Sağlık Bilimleri Üniversitesi aracılığı ile destek sağlamayı vicdani bir yükümlülük olarak 
kabul eder.

 Yürürlükten kaldırılan yönerge
 MADDE 11- (1) 07/04/2021 tarihli ve 11-03 sayılı Senato kararı ile kabul edilen Sağlık Bilimleri 

Üniversitesi Yabancı Öğrenci Yükseköğrenim Ücreti İndirim Desteği Yönergesi yürürlükten kalkmıştır.
 GEÇİCİ MADDE 1- (1) 2021-2022 eğitim öğretim yılından önceki yıllarda maddi ihtiyacı nedeniyle 

yükseköğrenim ücreti indirim desteği alan öğrencilerin, yerleşmiş olduğu programa ilgili dönemde kayıt 
yaptıran yabancı uyruklu öğrenci sayısının %10’unu geçmemek üzere yükseköğrenim ücreti indirim 
desteğinden belirlenen şartları/kriterleri sağlamak kaydıyla mezun olacakları eğitim öğretim yılının sonuna 
kadar yükseköğrenim ücreti indirim desteğinden yararlanabilmeleri sağlanacaktır.

 Yürürlük
 MADDE 12- (1) Bu yönerge senato tarafından onaylandığı tarih itibariyle yürürlüğe girer.
 Yürütme

        MADDE 13- (1) Bu yönerge hükümleri Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.

Yönergenin Kabul Edildiği Senato Kararının
Tarihi Sayısı

07.04.2021 2021-11-03
Yönerge Değişikliğinin Kabul Edildiği Senato Kararının

Tarihi Sayısı
01.06.2021                2021-15-01



Yabancı Öğrenci Sınavı Burs Puantaj Cetveli  (Ek -1)

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
….......................................Fakültesi/Yüksekokulu Uluslararası Öğrenci Öğrenim Ücreti İndirim Değerlendirme Formu (Ek 1.)

Kimlik Numarası Uyruğu

Adı Soyadı Cinsiyeti

Doğum Yeri / Tarihi Fakülte / Bölüm 
/Program

Medeni Durum İkametgah Adresi

Telefon Numarası E posta

AKADEMİK BAŞARI (Toplam 30 Puan)

Lise Mezuniyet Başarı Puanı YÖS Başarı Puanı Genel Not Ortalaması

0-60 (4 puan) 0-60 (4 puan)

61-80 (8 puan) 61-70 (6 puan)
Diğer Eğitim Yılları -GANO

81-100 (12 puan) 71-80 (8 puan) 2.00 ve altı (2 puan)

81-90 (10 puan) 2,01 – 3.00 (4 puan)

91-100 (12 puan) 3,01 – 4.00 (6 puan)

Bölüm Puanı
SAĞLIK - SOSYAL DURUM (Toplam 30 Puan)

Engellilik Durumu /Kronik 
Hast.

Aylık Kira/Yurt Tutarı Çalışıyorsa Aylık Ücret Alıyorsa Aylık Burs Miktarı

Evet (6 puan) 0-500 ₺        (8 puan) 500-1000 ₺ (8 puan) 0-300 ₺ (8 puan)

Hayır (0 puan) 501-1000 ₺ (6 puan) 1001-2000 ₺ (6 puan) 301-600 ₺ (6 puan)

Açıklayınız: 1000 ₺ 
üzeri

 (4 puan) 2000 ₺ üzeri (4 puan) 600 ₺ üzeri (4 puan)

Bölüm Puanı
AİLE DURUMU (Toplam 40 Puan)

Şehit/Gazi Yakını Olma Baba/Anne Hayatta Baba/Anne Çalışıyor Anne Baba Birlikte

Evet (5 puan) Evet (2 puan) Evet (2 puan) Evet (2 puan)

Hayır (0 puan) Hayır (5 puan) Hayır (5 puan) Hayır (5 puan)



Ailede Kronik Hastalık 
Durumu

Yüksek Öğrenime Devam Eden Kardeş 
Sayısı

Ailenin Aylık Toplam Geliri Ailenin İkamet Ettiği Ev

Evet (5 puan) 1 ve üzeri (5 puan) 0-2000 ₺ (5 puan) Kiralık (5 puan)

Hayır (0 puan) Yok (0 puan) 2001 -3500 ₺ (3 puan) Kendi 
Evleri

(0 puan)

3501 - 5000₺ (1 puan)

5000 ₺ ve 
üzeri

    (0 puan)

Bölüm Puanı

Burs Değerlendirme Puanı (Toplam Puan)

Değerlendirmeyi Yapan Öğretim Elemanı/ 
Elemanlarının Adı Soyadı İmzası Tarih …/…/20



Muhtelif Bilgi – Gerekli Evraklar (Ek -2)

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
….......................................Fakültesi/Yüksekokulu Uluslararası Öğrenci Öğrenim Ücreti İndirim Değerlendirme Formu (Ek 2.)

Adı Soyadı Burs Alma Durumu

Mezun Olduğu Lise Adı Burs Aldığı Kurumlar

Çalışma Durumu 1.

Evet / Hayır 2.

Çalıştığı Sektör 3.

Baba Öğrenim Durumu Baba Mesleği

Anne Öğrenim Durumu Anne Mesleği

Kardeş Sayısı

Kardeş Yaşı Kardeş Öğrenim Durumu Medeni Durumu İkamet Yeri

 Aile Geçimini Kim/Kimler Sağlıyor

Aile / Birlikte Yaşanan Fert Sayısı

Ailenin Sahip Olduğu Taşınır Taşınmaz Mallar
Ev
Araba
Arsa
Dükkan
Arazi
Diğer
Öğrencinin Ailesi/Yakınlarından Aldığı Aylık Harçlık Miktarı

Eklenecek Belgeler

1- Transkript                                                                                                           5- Gelir Durumunu Beyan Eden Belge (Maaş Bordrosu vs.)
2- YKS/YÖS Sınav Sonuç Belgesi                                                                          6- Aile/Kendisinde Engel/Kronik Hastalık Var İse Sağlık Raporu
3- Kira Kontratı / Yurt Yerleşim Belgesi                                                       7- Yurt Ödeme Planı
4- Kardeşler İçin Öğrenim Belgesi                                                                              8- Diğer


