
SBÜYÖS2021 Yurt Dışından veya Yabancı Uyruklu 

Öğrencilerin Kesin Kayıt İşlemleri!.. 

 

SBÜYÖS2021 Yerleştirmeleri Sonucunda Yurt Dışından veya Yabancı Uyruklu Aday 

Öğrencilerin Kayıt İşlemlerine ilişkin gerekli bilgiler ve teslim edilmesi gereken belgeler 

aşağıda belirtilmiştir.  

Gülhane Külliyemiz bünyesinde bulunan Akademik Programlara Kayıt Hakkı Kazanan 

Aday Öğrencilerin Kayıt İşlemleri yerleşmeye hak kazanmış oldukları akademik 

birimlerin öğrenci işleri tarafından yapılacaktır.  

Gülhane Külliyesi Emrah Mah. 06018 Etlik/Keçiören/ANKARA 

Hamidiye Külliyemiz bünyesinde bulunan Akademik Programlara Kayıt Hakkı Kazanan 

Aday Öğrencilerin Kayıt İşlemleri Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Hamidiye) Külliyesi 

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılacaktır.  

Sağlık Bilimleri Üniversitesi-Hamidiye Külliyesi Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane 

(Hamidiye) Külliyesi Selimiye Mah. Tıbbiye Cad. No:38 34668 Üsküdar, İstanbul 

 

KAYIT İŞLEMİ 

 

1. Sağlık Bilimleri Üniversitesinin programlarına kabul edilen her aday, Türkçesi hangi düzeyde 

olursa olsun, 2021–2022 Eğitim-Öğretim Yılı başında Sağlık Bilimleri Üniversitesi tarafından 

belirlenen koşulları yerine getirmek, istenecek belgeleri sağlamak ve süresi içinde kayıt 

yaptırmakla yükümlüdür. Gerekli hallerde vekalet ile kayıt işlemi yapılacaktır. 

 

2. Adayların Sağlık Bilimleri Üniversitesine kabulünü gösteren belge ile birlikte Türk Dış 

Temsilciliğine giderek “Öğrenim Vizesi” almaları gerekmektedir. 

 

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

Tezkeresi alırlar. 

 

4. Kayıtlar her yıl Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından ilan edilen yerde ve tarihte yapılır. 

Belirlenen zamanlarda işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybederler. 

 

 

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER 

 

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

Büyükelçiliği, Konsolosluğu ya da İl Milli Eğitim Müdürlüklerinden alınacak “Denklik Belgesi”.  

 



6. Lise diplomasının veya geçici mezuniyet belgesinin aslı ile noter ya da Türk Dış 

Temsilciliklerinden onaylı Türkçe tercümesi (İngilizce ise tercüme istenmez), ek olarak söz 

konusu belgelerin fotokopileri. 

 

7. Üniversitemiz tarafından kabul edilen Üniversitelerin doğrulama linki ya da QR kodu bulunan 

YÖS sınav sonuç belgesi veya SAT I/II ve ACT sınav sonucu ile SBÜYÖS2021 Mülakat Sınavı 

sonuç belgesinin çıktısı. 

 

8. Pasaportun kimlik bilgilerini ve geçerlilik süresini gösteren sayfalarının ve Türkçe 

tercümesinin noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği (İngilizce ise tercüme 

istenmez). 

 

9. İkametgâh (adres) belgesi (Kayıt tarihinden itibaren bir ay içinde teslim edilmesi şarttır). 

 

10. Öğrenim ücreti bedelinin ödendiğini gösteren banka dekontunun aslı. 

ÖĞRENCİ KATKI PAYI ÖĞRENİM ÜCRETİ:  

IBAN HESAP NO:  TR50 0001 5001 5800 7304 9321 75 (VADESİZ / TL)  

Tüm programlara yerleşen adaylar öğrenim ücreti tutarlarını Güz ve Bahar dönemi olmak 

üzere 2 taksit olacak şekilde yatıracaklardır. Dekontun Açıklama bölümünde Aday 

öğrencinin Adı ve Soyadı, yerleşmeye hak kazandığı programın adı ile 2021 yılı güz 

dönemi öğrenim ücreti bedeli ifadesi açıkça belirtilmelidir.  

 

11. Adayların ülkemizde yükseköğrenimlerini sürdürmeye ve geçimlerini sağlamaya yetecek 

maddi geçim güvencesine sahip olduklarını gösteren imzalı geçim güvencesi beyanı formu 

(Form Üniversitemizden temin edilecektir). 

 

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

 

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

tanıtabilecek şekilde çekilmiş olmalıdır). 

 

14. Adayların sağlık durumlarını gösterir tek hekim imzalı sağlık raporu. 

 

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

Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği. 

 

16. 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. 

 

17. Başvuru, yerleştirme ve kayıt sürecinde gerçeğe aykırı beyanda bulunan, tahrif 

edilmiş, sahte, eksik ve yanlış belge sunanların başvuruları reddedilir. Bu adayların 

kayıtları yapılmış ise öğrenim gördükleri döneme bakılmaksızın iptal edilir. Eylem ve 

işlemleri suç teşkil edenler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılır. 

 



18. Üniversitemiz akademik birimleri bünyesinde bulunan programlara yerleştirilen öğrencilerin 

Dil Yeterlik Düzeyleri, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Yabancı Dil ve Türkçe Hazırlık Sınıfı Eğitim-

Öğretim ve Sınav Yönergesi esaslarına tabii olup, aşağıdaki şartlar geçerlidir.  

 

18.1 SBÜYÖS2021 Mülakat Sınavı ile programlara yerleşmeye hak kazanan öğrenciler Yabancı 

Dil Yeterlik Sınavı (YDYS)’ndan İngilizce için 100 üzerinden 60, Türkçe için C1 düzeyinde puan 

alanlar, zorunlu Yabancı Dil ve Türkçe hazırlık sınıfından muaf olurlar; yerleştirildikleri programa 

kayıt yaptırabilirler. 

 

18.2 ÖSYM tarafından yapılan merkezi ulusal sınavlardan İngilizce için 60; Türkçe için C1 

düzeyinde puan alanlar veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası 

sınavlardan Senatonun belirlediği puanı alanlar, zorunlu Yabancı Dil ve Türkçe hazırlık sınıfından 

muaf olup, yerleştirildikleri programa kayıt yaptırabilirler.        

 

NOT 1- Sağlık Bilimleri Üniversitesi Yurt dışından veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Kılavuzunda 

Yer Alan Başvuru Koşullarını Taşımayan veya Yanlış Beyanda Bulunan Adayların Durumları 

Tespit Edildiğinde Kesin Kayıtları Yapılmayacaktır. Daha Detaylı Bilgi İçin Üniversitemiz Web 

Sitesinde Yayımlanmış Olan 14.07.2021 tarihli güncel SBÜYÖS2021 Kılavuzunu ve Yönergesini 

İnceleyiniz. 

 

NOT 2- 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı için Üniversitemiz Akademik Programlarına kesin 

kayıt hakkı kazanan aday öğrenciler öğrenim ücretlerini güz ve bahar dönemi olmak 

üzere 2 taksit olarak ödeyeceklerdir. 

 

NOT 3- 30 Haziran 2021 tarihli ve 4206 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Geçici Madde 1 

(2) hükmü “….Yükseköğretim Kurulunca belirlenen Yurtdışından Öğrenci Kabulüne 

İlişkin Esasların (B) bölümünün (a) maddesinin (2) ve (4) numaralı bentleri kapsamında 

olup, yurtdışından öğrenci kabul kontenjanları kapsamında ayrıca belirlenen kontenjan 

dahilinde 2021-2022 eğitim öğretim yılından önce yükseköğretim kurumlarına 

yerleştirilen kişiler hakkında 3’üncü maddenin birinci fıkrası hükümleri uygulanmaz…” 

gereği; 2021-2022 eğitim öğretim yılından önce Üniversitemiz akademik programlarına 

yerleşen söz konusu öğrencilerin ücretleri bu öğrenciler adına Yurtdışı Türkler ve Akraba 

Topluluklar Başkanlığı bütçesinden karşılanmaya devam edilecektir. Ancak 2021-2022 

eğitim öğretim yılında Üniversitemiz akademik programlarına yerleşen söz konusu 

öğrenciler öğrenim ücretleri bakımından yerleşmeye hak kazandıkları akademik 

programın öğrenim ücreti bedeline tabi olacaklardır. 


