AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARINA YURT DIŞINDAN
ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ
Amaç
MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesinin önlisans ve lisans
programlarına yurt dışından öğrenci kabul koşullarını belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu yönerge, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesinde önlisans ve lisans
düzeyinde öğrenim görmek isteyen ve yurt dışından kabul edilecek öğrenci kontenjanları kapsamında
başvuru yapacak adaylara uygulanacak hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu yönerge, 01/02/2013 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında alınan yetki ile
Yükseköğretim Genel Kurulu’nun 21/01/2010 toplantısında kabul edilen ve çeşitli tarihlerde yapılan
Genel Kurul toplantısında bazı maddeleri değiştirilen “Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar”a
dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu yönergede geçen;
a) KKTC : Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini,
b) Komisyon : Üniversiteye yurt dışından öğrenci teminini, gelen öğrencilerin değerlendirme ve
kabulünü, kayıtlı öğrencilerin koordinasyonunu yapmak üzere kurulmuş olan ve üyeleri
üniversite birimini temsil edecek şekilde rektör tarafından görevlendirilen komisyonu,
c) Senato : Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Senatosunu,
d) T.C. : Türkiye Cumhuriyetini,
e) Üniversite : Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesini,
f) Yönetim Kurulu : Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulunu ifade eder.
Başvuru Koşulları ve Başvuru için gerekli belgeler
MADDE 5 - (1) Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumunda bulunmaları koşuluyla aşağıdaki
özellikleri taşıyan kişiler ayrılan kontenjanlara başvurabilir;
a) Yabancı uyruklu olanlar,
b) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni
alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocukların
Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi
olduklarını belgeleyenler, (5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunun 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 Kanununu incelemelerinde yarar bulunmaktadır.)
c) Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile T.C. vatandaşlığına geçenler ve bu
durumdaki çift uyruklular,
Ç) 01/02/2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam eden TC 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 dahil),
d) 01/02/2013 tarihinden sonra yurt dışında ortaöğretime başlayan adayların yurt dışından
kabul kontenjanlarına ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkede
tamamlayanlar (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB
nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil),

e) KKTC uyruklu olup; KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğretimini (lise) tamamlayan GCE
AL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve
liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sahip olan veya sahip olacaklar,
(2) Adaylardan aşağıdaki şartları taşıyanlar ayrılan kontenjanlara başvuru yapamazlar;
a) T.C. uyruklu olup ortaöğretiminin (lise) tamamını Türkiye’de veya KKTC’de tamamlayanlar,
b) KKTC uyruklu olanlar (ortaöğretiminin 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 sahip olan veya sahip olacaklar hariç),
c) 1. Maddenin b bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyruklular, (1.
Maddenin ç ve d bendindeki şartları sağlayanlar hariç),
Ç) Uyruğundan birisi KKTC olan çift uyruklular (ortaöğretiminin (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 sahip olacaklar hariç),
d) Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı
liselerde öğrenimlerini gören T.C. uyruklu olan veya 1. Maddesinin b bendinde tanımlanan
doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyrukluların kabul edilmemesi.
(3) Başvurulara ilişkin açıklamalar her yıl Haziran ayı içerisinde Üniversitenin web sayfasında
duyurulur.
(4) Başvuran kişinin beyanı esas alınır. Adayın yerleşmesi durumunda yanlış beyanı tespit edilen
kişilerin kayıtları silinir, bu kişiler herhangi bir hak talep edemez;
(5) Başvuru içi gerekli belgeler;
a) Aday tarafından imzalanmış başvuru formu çıktısı (Üniversitemiz web sayfasından
ulaşılabilir),
b) Adayın fotoğrafı,
c) Mezun durumda olan adayların lise diplomasının aslının noter ya da Türkiye Cumhuriyeti
Büyükelçiliği / Konsolosluğundan onaylı Türkçeye çevrilmiş örneği, (Lise son sınıfta okumakta
olan adaylar mezun olabileceğine dair onaylı belge getireceklerdir.)
d) Transkript / Not Durum Belgesinin aslının noter ya da Türkiye Cumhuriyeti
Büyükelçiliği/Konsolosluğundan onaylı Türkçeye çevrilmiş örneği, (Kazakistan ve
Türkmenistan uyruklu adayların transkriptleri diploma ile birlikte olduğundan ayrıca bir belge
getirmeyeceklerdir.)
e) Pasaport veya resmi makamlardan alınan kimliğinin fotokopisi,
f) Ortaöğretimini Türkiye Cumhuriyeti dışında tamamlayan adaylar için yurt içinde il milli eğitim
müdürlüklerinden, yurt dışında ise eğitim müşavirlikleri/ataşeliklerinden alınacak denklik
belgesi,
g) Üzerinde doğrulama kodu ve geçerlilik süresi yazılı sınav sonuç belgesi,
Başvuru için gerekli puanlar
MADDE 6 - (1) Üniversitenin yurt dışından öğrenci kabul kontenjanına yerleştirmede Ek 1’de
gösterilen üniversite giriş veya lise bitirme sınav puanları dikkate alınır. Üzerinde doğrulama kodu ve
geçerlilik süresi yazılı olmayan sınav sonuç belgesi değerlendirmeye alınmaz,
(2) Ek 1’de verilen listede yer almayan bir puana sahip olan adaylarda puan türünü tanıtıcı belgelerle
birlikte başvuru yapabilir. Bu konudaki eşdeğerlik işlemleri komisyon tarafından yapılır.
Başvuruların değerlendirilmesi
MADDE 7- (1) Üniversiteye bağlı birimlerde yürütülen ön lisans ve lisans programlarına yurt dışından
alınacak öğrenci kontenjanları birimlerin önerileri de dikkate alınarak Senato tarafından belirlenir.
(2) Başvuran adayların değerlendirme ve programlara yerleştirme işlemleri aşağıdaki hususlar dikkate
alınarak komisyon kararı ile yapılır.
a) Ek-1’de belirtilen puanlar doğrusal dönüşüm ile 100’lük sisteme dönüştürülür,
b) Lisans programları için merkezi sınavlardan alınan puanların %80’i, orta öğretim mezuniyet
not ortalamasının %20’si alınarak yerleştirme puanı hesaplanır,

c) Önlisans programlarında sadece ortaöğretim (lise) mezuniyet not ortalaması dikkate alınır. Bu
kontenjana başvuracak adaylarda merkezi sınav puanı aranmaz,
d) Dönüştürülen puanlar yüksekten düşüğe doğru sıralanarak adaylar tercihleri doğrultusunda
yerleştirilir,
e) Tıp Fakültesi’ne yerleşmek için adayların 2. fıkranın b bendi kapsamında hesaplanan puanının
en az doksan (90) olması gerekmektedir,
f) Başvuran aday fazla olması halinde aynı programa mümkün olduğunca farklı ülkelerden
adaylar yerleştirilir,
g) Puanların eşit olması durumunda yaşı küçük olan aday yerleştirilir,
(3) Başvuru koşullarını sağlamış olmak yerleştirme için kabul edilmeyi gerektirmez.
(4) Komisyon’un alacağı karar ile belirtilen eğitim-öğretim yılı için alınacak Uluslararası öğrencilerden
Uyruklara göre sınırlama getirilebilir.
(5) Başvuru koşullarını taşımayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmaz.
Katkı Payı / Öğrenim Ücreti
MADDE 8- (1) Üniversitemizde öğrenim hakkı kazanan uluslararası öğrencilerden alınacak katkı payı
ve öğrenim ücreti miktarları, Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı
Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Karar çerçevesinde Üniversite
Yönetim Kurulunca belirlenir.
Sonuçların duyurulması ve kayıt
MADDE 9- (1) Başvuru sonuçları internet ortamında Üniversitenin web sayfasında duyurulur. Kesin
kayıtlar bu duyuru esas alınarak yapılır.
(2) Üniversiteye kayıt hakkı kazanan adaylara kabul mektubu elektronik ortamda gönderilir. Kabul
mektubunun adayın eline geç ulaşması veya ulaşmaması kesin kayıt tarihinin gecikmesi anlamına
gelmez. Bu mektup ile birlikte ülkelerindeki (veya en yakın) Türkiye Büyükelçiliğine/Konsolosluğuna
giderek “öğrenim vizesi almaları gerekmektedir. Bu vize, Türkiye’ye giriş yapmak ve Üniversiteye giriş
yapmak için gereklidir.
(3) Kayıtlar Üniversite Web sayfasında ilan edilen tarihlerde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca yapılır.
Kayıt için gerekli belgeler
MADDE 10- (1) Kayıt hakkı kazanan adaydan aşağıdaki belgeler istenir.
a) Lise Diplomasının aslı ile Noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı Türkçe tercümesi,
b) Adayların lise diplomalarının Türk liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren ve
T.C Milli Eğitim Bakanlığı’ndan (Eğitim Ateşeliği) ya da ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği’nden
(Eğitim Müşavirliği) alınacak “Denklik Belgesi”nin aslı,
c) Varsa, Yabancı Dil Yeterlik Belgesi,
d) Varsa, Türkçe Yeterlik Belgesi,
e) Dış Temsilciliklerden alınacak Öğrenim vizesinin tasdikli onaylı Türkçe örneği,
f) Pasaportun veya resmi makamlardan alınan kimliğinin tasdikli veya T.C. Büyükelçiliği ya da
Konsolosluğundan onaylı Türkçe örneği,
g) Katkı payının/öğrenim ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontu (kayıt anında
yatırılacaktır.),
h) Fotoğraf (4 adet),
i) Türkiye’de geçimini sağlayabileceğine dair belge veya taahhütname,
j) T.C. uyruklu adayların T.C. Kimlik Numarası beyanı veya Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
k) T.C. uyruklu erkek adayların askerlik durumuna ilişkin resmi makamlarca onaylı bir belge,
l) Ortaöğreniminin tamamını KKTC liselerinde bitiren KKTC uyruklu adayların GCE AL sınav sonuç
belgesinin aslı,
m) İkamet tezkeresinin bir örneği (Kayıttan sonra İl Göç İdaresi’ne başvurmak ve ikamet tezkeresi
almakla yükümlü bulunan yabancı uyruklu adayların ikamet tezkeresinin bir örneğini ibraz
etmesi zorunludur),

Türkçe yeterlilik düzeyleri
MADDE 11- (1) Öğrenim dili Türkçe olan programlara yetiştirilen adaylar, Türkçe bilgi düzeylerini
üniversite tarafından tanınan bir kuruluştan aldıkları belge ile belgelendirmek zorundadır. Bu belgeyi
sunamayan adayların Türkçe yeterlilik düzeyleri Üniversite tarafından yapılacak Türkçe Yeterlilik
Sınavı sonucuna göre belirlenir. Türkçe Yeterlilik Sınavından 100 tam puan üzerinden en az 60 puan
alan öğrenci başarılı sayılır.
(2) Başarısız olana Türkçe seviyesini yükseltmek için 1 (bir) yıl süre verilir. Bu süre sonunda Türkçe
Yeterlilik belgesini alanlar, bu belgelerini yeni eğitim-öğretim yılı başlamadan önce ilgili birim
yönetimine teslim eder. Bir yılın sonunda Türkçe yeterlik belgesini sunamayan veya Türkçe Yeterlik
Sınavında başarılı olamayanların Üniversite ile ilişiği kesilir.
Genel Sağlık Sigortası
Madde 12 – (1) Öğrencilerin genel sağlık sigortaları kapsamındaki tüm işlemleri ilgili mevzuat
hükümlerine göre yürütülür. Öğrencilerin öğrenim süreleri boyunca geçerli bir sağlık sigortası
yaptırmaları kendi sorumluluklarındadır.
Tebligat
Madde 13 – (1) Öğrencilere yapılacak her türlü tebligat; kayıt/başvuru esnasında bildirdikleri e-posta
adresine yazılı olarak veya Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı genel ağ (web) sayfasında ilan edilmek
suretiyle yapılır. Yanlış veya eksik adres bildiren ya da adres değişikliğini bildirmeyen öğrencilerin, var
olan adresine tebligat yapılması hâlinde kendilerine tebligat yapılmış kabul edilir. Öğrenci, beyan
ettiği iletişim bilgilerini değiştirmesi hâlinde on beş gün içinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına
bildirmekle mükelleftir.
Öğrencilerin yükümlülükleri
Madde 14 – (1) Öğrenim görmek üzere Türkiye’ye gelen veya Türkiye’de bulunan öğrenciler
Türkiye’deki ilgili mevzuat hükümlerine uymakla mükelleftirler.
(2) Öğrenciler ilgili akademik birimlerin diğer mevzuatlarına da tabidirler.
Disiplin işleri
Madde 15 - (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin
Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.
Kayıt silme
Madde 16- (1) Eğitim-öğretim dönemlerinde, öğrenim amaçlı ikamet izinleri iptal edilen öğrencilerin,
durumlarını bir ay içinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirmeleri gerekmektedir. Durumlarını
gerekçeleri ile birlikte bildirmeyen öğrencilerin üniversite ile ilişikleri kesilir.
(2) Öğrencinin sınavlarda sahtecilik yaptığı, kayıt esnasında sahte, gerçeğe aykırı ve eksik belge
verdiğinin ya da yanlış beyanda bulunduğunun tespit edilmesi hâlinde kayıt işlemleri iptal edilir ve
üniversite ile ilişiği kesilir.
Yönergede Hüküm Bulunmayan Haller
MADDE 17- (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde; İlgili diğer mevzuat hükümleri,
Yükseköğretim Kurulu, Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu kararları ve varsa emsal teşkil eden
durumlarda uygulanan hükümler uygulanır.
Yürürlük
MADDE 18- (1) Bu yönerge Senato tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğü girer.
Yürütme
MADDE 19- (1) Bu yönergeyi Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi rektörü yürütür.

EK-1- YABANCI ÖĞRENCİ BAŞVURULARINDA DİKKATE ALINACAK SINAVLAR
Aşağıdaki liste örnek olarak verilmiştir. Adaylar bu listede yer almayan ulusal sınav sonuçları ile de
başvurabilir.
Sıra
Sınav & Bakalorya Adı
Kabul Edilecek Minimum Puan
No
1
YÖS Sınavları (Türkiye’de herhangi bir En az 100 üzerinden 50 puan
Üniversite tarafından yapılan Yurtdışı
Öğrenci Sınavı)
2
Abitur (Zeugnis der
Allgemeinen En fazla 4 puan
Hochschulreife)
3
ACT (American College Test)
Matematik (math) science reasoning ) ve toplam
puan olarak en az 20
4
Al-Shahada Al-Thanawiyya Al-Amma En az 120 puan
Sınavı
5
Azerbeycan : TQDK tarafından yapılan Lisans programlarında TQDK tarafından yapılan
merkezi yerleştirme giriş sınavı
merkezi üniversite giriş sınavında, başvurduğu
programla ilgili alanda (ihtisas grubu) en az 550 puan
6
College Scholastic Aptitude Test (CSAT) : Başvurulan program ile ilgili dalından en az 400
Güney Kore’de yapılan sınav
standart puan
7
Çin Halk Cumhuriyeti Üniversite Giriş ve Başvurulan programın puan türünde en az 375
Lise Bitirme Sınavları (GAOKAO)
standart puan
8
Endonezya Ujian Nasional (UN) sınavı
En az 30 puan
9
Fransız Bakaloryası
En az 10 diploma notu
10
GCE AL (General Certificate Education / A En az biri başvurulan programla ilgili olmak üzere 2
Level Sertificate)
“A Level”
11
Kazakistan Ulusal Üniversite Giriş Testi
En az 60 puan
12
Kenya : KCSE (Kenya Certificate of E az C+ ortalama ayrıca başvurulan programla ilgili
Secondary Education ) sınavı
dört alandan en az 40 toplam puan
13
Kırgızistan : Ulusal Üniversite Giriş Sınavı En az 160 puan
(ORT)
14
Kudrat Sınavı
Merkezi Lise Bitirme Sınavında başvurulan programla
ilgili dört alandan en az %50 başarı ve en son iki yıl
içinde alınan Kudrat sınavından en az %50
15
Merkezi Lise Bitirme (Matura) sınavı
En az %50 başarı
16
Moğolistan : Merkezi Üniversite Giriş Başvurulan programla ilgili dört alanın her birinden
Sınavı
en az 600 puan
17
ÖSYS Öğrenci Seçme Yerleştirme Sınavı
Başvurulan programın puan türünde bir önceki yıl
ÖSYS’de oluşan taban puanına sahip olmak
18
SAT Reasoning Testi
En az 1100 toplam puan 550 matematik puanı
19
Tawjihi Sınavı
Tüm derslerden alınan sınav not ortalaması en az 80
puan
20
Uluslararası
Bakalorya
Sınavı Başvuracağı bölme göre en az 28 puan
(International Baccalaureat)
21
West African Examination Council Matematik, İngilizce derslerş dahil olmak üzere en az
(WAEC) Sınavı
6 dersten başarı ve en az 3 kredi sahibi (C) olmak
22
Zimbabwe : Zimsec Sınavı
Lşsans programlarında Başvurulan programla ilgili
alanlarda alınan en az bir A ve iki B notu alınmış üç
“Zimsec” A seviyesi.

