SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
ÖN LİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞINDAN VEYA
YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME
YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar
Amaç
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 sınav esaslarını, kontenjan
belirlenmesini, başvuru koşullarını, program tercih işlemlerini, değerlendirme ve yerleştirme
esaslarını, kayıt koşullarını, öğrenim ücretini ve eğitim-öğretim dili Türkçe ve İngilizce yeterlik
ölçütlerini 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 eğitimöğretim almak isteyen yurt dışından öğrenci ve yabancı uyruklu öğrenciyi,
b. Birim: Sağlık Bilimleri Üniversitesi bünyesindeki fakülte, yüksekokul veya meslek
yüksekokulunu,
c. Birim Yöneticisi: Fakültelerde dekanı, yüksekokullarda ve meslek yüksekokullarında
müdürünü,
d. Birim Yönetim Kurulu: Fakültelerde fakülte yönetim kurulunu, yüksekokullarda
yüksekokul yönetim kurulunu, meslek yüksekokullarında meslek yüksekokulu yönetim
kurulunu,
e. GCE AL: General Certificate of Education Advanced Level adı verilen GCE Advanced
Level ve daha genel adı ile bilinen A Level, İngiltere tipi eğitim sisteminde lise seviyesinde ve
üniversite öncesinde, 16-19 yaşındaki öğrencilere sunulan eğitimden mezun olma yeterliliğini,
f. Kılavuz: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Yurtdışından veya Yabancı Uyruklu Öğrenci
Seçme ve Yerleştirme Sınavı (Uluslararası Öğrenci Sınavı) Kılavuzunu,
g. KKTC: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni,
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h. Koordinatörlük: Yurt dışından veya yabancı uyruklu öğrencilerin seçme, yerleştirme ile
ilgili iş ve işlemlerini yürüten Rektör tarafından yetkilendirilen Sağlık Bilimleri Üniversitesi
Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğünü,
ı Rektör: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörünü,
i. SBÜ: Sağlık Bilimleri Üniversitesini,
j. SBÜYÖS: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Yurtdışından veya Yabancı Uyruklu Öğrenci
Seçme ve Yerleştirme Sınavını (Uluslararası Öğrenci Sınavını),
k. Senato: SBÜ Senatosunu,
l. Üniversite: Sağlık Bilimleri Üniversitesini,
m. Üniversite Yönetim Kurulu: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
n. YÖK: Yüksek Öğretim Kurulunu,
o. YÖS: Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavını
ö. YDYS : Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü Yabancı Diller ve Türk Dili
Bölümlerinin Yabancı Dil Yeterlik Sınavını
p. YDS : Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını
r. YÖKDİL: Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavını
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Yurt Dışından veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar
Yurt Dışından veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı
MADDE 5- (1) SBÜYÖS yılda bir kez yapılır. Sınava başvuru tarihleri, sınavın yapılış şekli,
içeriği ve tarihi Senato tarafından kabul edilen Kılavuzda belirtilir.
(2) SBÜYÖS, Rektör tarafından yetkilendirilen Sağlık Bilimleri Üniversitesi Uluslararası
Öğrenci Koordinatörlüğü tarafından yürütülür.
(3) Sınavın koordinasyonu ve sonuçların ilanı koordinatörlük kararları ve talimatları
doğrultusunda gerçekleştirilir.
(4) SBÜYÖS başvuru ve programlara ait öğrenim ücreti SBÜ Yönetim Kurulu tarafından
belirlenir ve Üniversitenin web sayfasında ilan edilir
(5) SBÜYÖS sonucu, sınav tarihini izleyen 1 (bir) eğitim ve öğretim yılı için geçerlidir.
Yurt dışından veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Seçme ve Değerlendirme Süreci
MADDE 6- (1) Sağlık Bilimleri Üniversitesi (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
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğü yetkilendirilmiştir.
Koordinatörlük 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.
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(2) Koordinatörlük tarafından yapılan sınav ve yerleştirme sonuçlarına itiraz süresi; sonuçların
ilanından itibaren 3 (üç) iş günü içerisinde yapılabilir. İtirazlar koordinatörlük tarafından
incelenerek nihai karara bağlanır.
Kontenjanlar
MADDE 7- (1) Yurt dışından veya yabancı uyruklu öğrenci kabulünde ön lisans ve lisans
düzeyindeki birinci öğretim, ikinci öğretim, uzaktan eğitim programlarına kontenjanlar Senato
kararıyla belirlenir ve Yükseköğretim Kuruluna bildirilir.
(2) YÖK’ün resmi internet sitesinde yayımlanan kontenjanlara ilişkin bilgiler SBÜ internet
sayfasında yayımlanır.
(3) Belirlenen kontenjanlara başvuru olmaması veya kontenjanın dolmaması halinde, dolmayan
ve başvuru olmayan kontenjanların Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık programları 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 ve Eczacılık, programlarında ise Yükseköğretim
Yürütme Kurulu kararı ile kontenjan aktarımı yapılabilir.
Başvuru Koşulları
MADDE 8- (1) Adayların, YÖK tarafından ilan edilen “Yurt Dışından Öğrenci Kabulüne
İlişkin Esaslar” kapsamında belirtilen “aday olma koşullarını” sağlamaları gerekir.
(2) Yurt içinden ve yurt dışından başvurular, https://basvuru.sbu.edu.tr resmî web sayfası
üzerinden online olarak yapılır. Başvuru süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmez.
(3) KKTC uyruklu olup; KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini (lise) tamamlayan
GCEAL 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 GCE AL sınav sonuçlarını aslını ibraz etmeleri zorunludur.
(4) Yurt dışından öğrenci kabulü sırasında öğrenci başvurularının değerlendirilmesinde
üniversitelerin yabancı uyruklu öğrenci kabulünde kullanılması önerilen ve Yükseköğretim
Kurulu tarafından onaylanan sınavlardan; lise bitirme sınavları statüsünde olan sınavların
(Abitur, International Baccalaureate, GCE, Tawjihi vs.) geçerlilik sürelerine sınırlama
getirilmemiş olup, üniversite giriş sınavı statüsünde olan sınavların (SAT I/II, ACT vs.)
geçerlilik süreleri iki yıl ile sınırlandırılmıştır.
(5) Başvurusu kabul edilen aday, başvuru, sınav, değerlendirme aşamalarında ve eğitimi
süresince ihtiyaçduyacağı tüm gereksinimlerinin (transfer, barınma, yemek, öğrenim ücreti vs.)
karşılanmasından kendisi sorumludur.
(6) SBÜYÖS başvurularında ön lisans ve lisans programlarına lise diploması ile başvuru
kabul edilmeyecektir.
Program tercih koşulları
MADDE 9- (1) Yurt dışından veya yabancı uyruklu öğrenci kontenjanlarına SBÜYÖS
sınavında her program için koordinatörlük tarafından belirlenen taban puanları alan adaylar
başvurabilir. Taban puanlar kılavuzda belirtilmiştir.
(2) Tercihler için gerekli bilgiler ve varsa özel koşul ile açıklamalar Üniversitenin web
sayfasında ilan edilir.
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(3) Adaylar başarı puanı ile Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğü tarafından belirlenen sayıda
diploma programına başvuru yapabilirler. Bu programlara başvurular https://basvuru.sbu.edu.tr
adresi üzerinden online olarak yapılır.
Program Tercih İşlemleri
MADDE 10-(1) Program tercih işlemleri adaylar
https://basvuru.sbu.edu.tr adresi üzerinden şu şekilde yapılır:

tarafından

online

olarak

a) Sisteme kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yapılır.
b) Tercih bölümünden istenen program seçilir.
c)Aday başarı puanı ile Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğü tarafından belirlenen sayıda diploma
programını tercih edebilir.
ç) Aday yaptığı tercihleri görür ve onaylar.
Değerlendirme ve Yerleştirme
MADDE 11- (1) Aday, yaptığı tercih sonucuna göre, sadece bir programa yerleştirilir. Ancak,
Senatonun belirleyeceği esaslar doğrultusunda ikinci ana daldan eğitim-öğretim alabilir.
(2) Kontenjanlara yerleştirme Sağlık Bilimleri Üniversitesi Uluslararası Öğrenci
Koordinatörlüğü tarafından belirlenen koşullar çerçevesinde başarı puanı yüksekliği, tercih
sırası ve bir programa kabul edilen aynı ülke uyruklu adayların sayısı esas alınarak tespit edilir.
Aynı ülkeden kayıt hakkı kazanan adayların sayısı, ilgili programın, kontenjan
toplamının%20’sini geçemez. Kontenjanlara yerleştirmede eşitlik olması durumunda yaşı küçük
olana öncelik tanınır. Eşitliğin devamı halinde isim ve soy isimdeki harf sırası önceliği dikkate
alınır. Kontenjanın dolmaması halinde, bu şart aranmaksızın ülke sayısı ve ilgili diğer hususlar
gözetilerek Üniversite tarafından işlem yapılabilir.
(3) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 30.03.2021 tarihli 24146 sayılı yazısı gereği “2547
sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 6287 sayılı Kanunla değişik 45/f maddesi ve Yükseköğretim
Kurulu tarafından belirlenen Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar uyarınca
yurtdışından öğrenci kabul kontenjanlarına başvurma imkanı bulunan, Türk Vatandaşlığı
Kanunu uyarınca Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığından Türk
vatandaşlığından çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybeden adaylar, Türk
vatandaşlığını kaybedenlere talepleri halinde verilen mavi kart sahibi olduğunu belgeleyen
adaylar ile 01/02/2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam ederek ortaöğretiminin
(lise) son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayan veya lise eğitimlerinin tamamını
yurt dışındaki liselerde (KKTC liseleri hariç) gören uyruğundan biri T.C. olan çift uyruklu ve
T.C. uyruğunda bulunan adaylar için Öğretmenlik, Hukuk, Tıp ve Diş Hekimliği
programlarında anılan alanlardaki kontenjanın %10'unun aşılmamasına ilişkin karar
24.03.2021 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenmiş olup,
YKS de başarı sıralamasına tabi olan Eczacılık programının da bu alanlara eklenmesi
uygun görülmüştür” hükmüne göre işlem yapılacaktır.
(4) Başvuru koşullarını sağlamış olmak, programa yerleştirilme hakkı kazandırmaz.
(5) Başvuru koşullarını taşımadığı tespit edilen adayların başvuruları değerlendirmeye alınmaz.
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Sonuçların Açıklanması ve Kayıt
MADDE 12-(1) Başvuru değerlendirme ve programlara yerleştirme sonuçları
https://basvuru.sbu.edu.tr adresinden ulaşılabilen aday başvuru sisteminden öğrenilir.
Üniversiteye kayıt hakkı kazanan adaylar kabul mektuplarına başvuru sistemi üzerinden
ulaşabilir. Adayların kabul mektuplarıyla birlikte Türk Dış Temsilciliklerine 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 şunlardır:
a) Adaya ait “Online başvuru formu”,
b) Lise diplomasının Türk Liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren, Türkiye
Cumhuriyeti Büyükelçiliği, Konsolosluğu ya da İl Milli Eğitim Müdürlüklerinden alınacak
"Denklik Belgesi",
c) Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği ya da Konsolosluğu tarafından onaylanmış lise
diplomasının aslı,
ç) Adayın kaydı için geçerli olan YÖS Sınav Sonuç Belgesinin sınavı yapan kurumca
onaylanmış hali, sonuç belgesinde doğrulama linki ya da QR 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 (İngilizce ise tercüme
istenmez),
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, (Form Üniversitemizce kayıt esnasında
temin edilecektir),
ğ) Geçerlilik süresi en az 60 gün ve üzeri olan vize, vize muafiyeti veya ikamet izni,
h) Kayıt sırasında varsa, C1 düzeyinde Türkçe yeterlik belgesini ve ÖSYM tarafından yapılan
yabancı dil (İngilizce) sınav sonuçbelgesini (YDS, eYDS, YÖKDİL, eYÖKDİL ) ya da ÖSYM
tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası sınavlardan Sağlık Bilimleri Üniversitesi
Senatosunun belirlediği puanı alanların, yabancı dil belgesinin noter ya da Türk Dış
Temsilciliklerinden onaylı örneğinin teslim edilmesi,
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 tek hekim imzalı sağlık raporu,
j) Doğumla yabancı uyruklu olup daha sonra Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçen çift
uyruklulardan Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği,
k) 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 GCE AL sınav sonuçlarına ilişkin belgenin aslını teslim etmeleri zorunludur.
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(5) 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.
(6) 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.
Öğrenim Ücreti ve Geçim Güvencesi Beyanı
Madde 13- (1) Yurt Dışından veya Yabancı Uyruklu Öğrenci öğrenim ücretlendirmeleri
Bakanlar Kurulu tarafından yayımlanan “Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet
Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine
Dair Karar” baz alınarak Üniversitemiz Yönetim Kurulu tarafından yıllık olarak belirlenir.
(2) Hazırlık sınıfında öğrenim görecek öğrenciler yerleştirildikleri program ücretini öder.
(3) Öğrenciler Ülkemizde yükseköğrenimlerini sürdürmeye ve geçimlerini sağlamaya yetecek
maddi geçim güvencesine sahip olduklarını Üniversitemizce kayıt esnasında temin edilecek
Geçim Güvencesi Beyanı Formunu imzalayarak beyan etmek zorundadırlar.
Eğitim Öğretim Dili
MADDE 14- (1) Üniversite eğitim öğretim dili, başvurulan programın eğitim diline göre Türkçe
ve/veya İngilizcedir.
Eğitim Öğretim Dili Yeterliği
MADDE 15- Programlara yerleştirilenlerin Dil Yeterlik Düzeyleri için aşağıdaki şartlar
geçerlidir.
(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.
(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.
Yabancı Dil Yeterlik:
a) İngilizce (%30) programlara başvuran adaylar:
(1) Ortaöğreniminin en az son üç yılını yabancı dilin anadili olarak konuşulduğu bir ülkede ülke
vatandaşlarının devam ettiği bir ortaöğretim kurumunda tamamladığını veya başka bir
yükseköğretim kurumunda hazırlık okuyup başarılı olduğunu veya buna benzer durumlarını
belgeleyenler eğitim öğretim yılı başında YDYS yapılmadan ilgili birimine başvurabilirler ve
ilgili birimin yönetim kurulunun değerlendirmesi sonucunda aldığı karar ile zorunlu yabancı dil
hazırlık sınıfından muaf olabilirler.
(2) Hazırlık Sınıfı öğrencilerinin hangi seviye grubunda eğitim göreceği, YDYS’den veya seviye
belirleme sınavından aldıkları puana göre belirlenir. Seviye gruplarının haftalık ders saatleri,
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akademik yılın başında Bölüm Kurulu tarafından kararlaştırılır.
(3) Sağlık Bilimleri Üniversitesi YDYS sınav sonuç belgesinin geçerlik süresi 3 (üç) yıldır.
Zorunlu Yabancı Dil ve Türkçe Hazırlık Sınıfından muafiyet başvuruları, YDYS sınav
tarihinden en geç yedi gün önce öğrencinin kayıtlı olduğu akademik birime yapılır.
(4) 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. Yerleştiği bölümün derslerinin dönemlik
olması halinde öğrenci 2. dönem ders kaydı yaparak bölümüne başlayabilir.
b) Eşdeğer Kabul Edilen İngilizce Sınavlar ve Muaf Taban Puanları
HAZIRLIK
EĞİTİMİ

SBU
YDYS

YDS/eYDS
YÖKDİL
/eYÖKDİL

IBT
TOEFL

TOEIC

ITP
TOEFL

IELTS

CPE /
CAE

PTE
Academic

İNGİLİZCE
Muaf
Taban
Puanlar

60

60

72

650

500
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C

55

Türkçe Yeterlik
a)Türkçe programlara başvuran adaylar;
(1) Üniversitemiz SBÜYÖS Mülakat Sınavı ile ilgili programlara yerleşme hakkı kazanan YÖS
Yabancı ve Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığına bağlı yurtdışında bulunan Türk
Liselerinden mezun öğrenciler için; eğitim-öğretim yılı başında Sağlık Bilimleri Üniversitesi
Türk Dili Bölümü tarafından yapılan Türkçe Yeterlik Sınavından alınan sonuca göre veya
üniversitelerin Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezlerinden (TÖMER) ya da
Yunus Emre Enstitüsünden alınan C1 düzeyinde Türkçe Yeterlik Belgesini getirmeleri halinde
eğitimlerine başlayabilirler. C1 düzeyinde Türkçe Yeterlik Belgesine sahip olmayan öğrenciler
SBÜ-TÖMER’e yönlendirilir. Üniversiteye yerleşmeye hak kazandığı tarihten itibaren 2 (iki)
eğitim öğretim yılı sonunda C1 düzeyinde Türkçe Yeterlik Belgesi yükümlülüğünü yerine
getiremeyen öğrencilerin Üniversiteden ilişiği kesilir.
(2) Bu şartların; YÖS Türk statüsünde sınava başvuru hakkı kazanmış Türkiye Cumhuriyeti
Vatandaşları, Türkiye’deki bir liseden mezun olan yurt dışından veya yabancı uyruklu öğrenciler
ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 09.12.2020 tarihli ve E75850160-301.02.03-78628
sayılı yazısı gereği; Yurtdışından Öğrenci Kabul Kontenjanlarından yararlanarak
Üniversitemize kayıt hakkı kazanan KKTC uyruklu öğrenciler için geçerli değildir.
b) İngilizce (%30) programlara başvuran adaylar;
(1) Üniversitemiz SBÜYÖS Mülakat Sınavı ile ilgili programlara yerleşme hakkı kazanan YÖS Yabancı
ve Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığına bağlı yurtdışında bulunan Türk Liselerinden mezun
öğrenciler en geç üçüncü eğitim-öğretim yılı başında Sağlık Bilimleri Üniversitesi Türk Dili Bölümü
tarafından yapılan Türkçe Yeterlik Sınavından alınan sonuca göre veya üniversitelerin Türkçe ve Yabancı
Dil Uygulama ve Araştırma Merkezlerinden (TÖMER) ya da Yunus Emre Enstitüsünden alınan C1
düzeyinde Türkçe Yeterlik Belgesini getirmekle yükümlüdürler. Bu yükümlülüğü yerine getiremeyen
öğrencilerin 1 yıl süreyle kaydı dondurulur ve yükümlülüklerini yerine getirmeleri beklenir. Bu süre
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sonunda C1 seviyesinde Türkçe Yeterlik şartını sağlayamayan öğrencilerin Üniversitede kayıtlı olduğu
akademik birimden ilişiği kesilir

(2) Bu şartların; YÖS Türk statüsünde sınava başvuru hakkı kazanmış Türkiye Cumhuriyeti
Vatandaşları, Türkiye’deki bir liseden mezun olan yurt dışından veya yabancı uyruklu öğrenciler
ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 09.12.2020 tarihli ve E75850160-301.02.03-78628
sayılı yazısı gereği; Yurtdışından Öğrenci Kabul Kontenjanlarından yararlanarak
Üniversitemize kayıt hakkı kazanan KKTC uyruklu öğrenciler için geçerli değildir.
c) Türkçe programlara ve İngilizce %30 programlara başvuran adaylar için Avrupa
Ortak Dil Kriterlerine göre Türkçe Dil Yeterlik Düzeyleri ve puan aralıkları:

TÜRKÇE
DİL
YETERLİK DÜZEYLERİ

PUAN
ARALIKLARI

AÇIKLAMALAR

A1

0-39

Türkçesi hiçyok

A2

40-59

Türkçesi yetersiz

B1

60-69

B2

70-79

Türkçesi kısa zamanda yeterli
duruma gelebilir.

C1

80-89

C2

90-100

Türkçesi yeterli

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Hüküm Bulunmayan Haller
MADDE 16- (1) Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde SBÜ’nün eğitim ve öğretim ile
ilgili diğer mevzuat hükümleri, 6458 Sayılı “Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu,
Yüksek Öğretim Kurulu Mevzuatı ile Senato, ilgili birim yönetim kurulu ve ilgili birim kurulu
kararları uygulanır.
Yürürlükten Kaldırılan Yönerge
MADDE 17- (1) SBÜ Senatosunun 29/09/2020 tarihli 30/02 sayılı toplantısında kabul edilen
“Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Düzeyinde Yurt Dışından veya Yabancı
Uyruklu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Yönergesi” yürürlükten kaldırılmıştır.
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Yürürlük
MADDE 18- (1) Bu Yönerge Sağlık Bilimleri Üniversitesi Senatosu tarafından onaylandığı
tarihten itibaren yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19- (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
Yönergede Değişiklik Yapılan Senatonun
Tarihi
Sayısı
13/11/2018
38-04
Yönergede Değişiklik Yapılan Senatonun
Tarihi
Sayısı
21/05/2019
14-06
Yönergede Değişiklik Yapılan Senatonun
Tarihi
Sayısı
21/04/2020
13-01
Yönergede Değişiklik Yapılan Senatonun
Tarihi
Sayısı
11/08/2020
24-01
Yönergede Değişiklik Yapılan Senatonun
Tarihi
Sayısı
29/09/2020
30-02
Yönergede Değişiklik Yapılan Senatonun
Tarihi
Sayısı
20/04/2021
12-01
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