27.07.2021
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ
ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
SIKÇA SORULAN SORULAR

1.Soru: Üniversitenin Uygulama Hastanesi neresidir?
Cevap: Medical Park Ankara Hastanesidir.
Liv Hastanesi, Memorial Hastanesi, VM Medical Park Keçiören Hastanesi, Özel Boylam
Psikiyatri Hastanesi, Ortadoğu Hastanesi, Güven Hastanesi, A Life Hastanesi, Viromed
Laboratuvarları,

Mikrogen Laboratuvarı ile eğitim-öğretim işbirliği protokolleri gereği

uygulamalı eğitimler yapılabilmektedir.

2.Soru: İngilizce öğretim veriliyor mu?
Cevap: İngilizce Tıp Fakültemiz hariç; tüm fakülte, enstitü ve yüksekokullarımızda öğretim
dili Türkçedir.
Türkçe Tıp Fakültesinde ilk üç sınıfta İngilizce ve Tıbbi İngilizce olmak üzere iki ayrı zorunlu
İngilizce dersi vardır.
Sağlık Bilimleri Fakültemiz, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve Meslek
Yüksekokulumuzda İngilizce ve Mesleki İngilizce olarak tüm sınıflarda zorunlu İngilizce dersi
vardır.
3.Soru: Tıp Fakülteniz akredite mi?
Cevap: İçinde bulunduğumuz 2020-21 akademik yılında ilk mezun verildiği için Tıp
Fakültemizde önümüzdeki akademik yıl itibariyle akreditasyon süreci başlayabilecektir.
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4.Soru: Geçme notu nedir?
Cevap: Tüm Fakülte ve Yüksekokullarımızda geçme notu 60’tır.
5. Soru: Hazırlık sınıfı var mı?
Cevap: İngilizce Tıp Fakültesi için, İngilizce Hazırlık Sınıfı bulunmaktadır.
6.Soru: Laboratuvarların durumu ve kadavra sayısı nedir?
Cevap: Tüm Fakülte ve Yüksekokullarımızda ilk yıllardaki uygulamalı dersleri için
laboratuvarlar oldukça donanımlı ve günümüz teknolojisine uygundur. 2 adet fresh kadavramız
bulunmaktadır. Mesleki uygulamalar ve stajlar gibi diğer uygulamalı eğitimler anlaşmalı
hastanelerimiz ve kamu hastanelerinde yapılmaktadır. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı Staj
Seferberliği (CSS) kapsamına alınan Üniversitemiz öğrencileri istedikleri takdirde, CSS
Merkezi dağılımı ile de yaz stajlarını gerçekleştirebilmektedirler.
7.Soru: Kurumlararası yatay geçiş yapmak için koşullar nelerdir?
Cevap Üniversiteye bağlı birimlere yatay geçiş işlemleri, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı
Resmî Gazetede yayımlanan “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki
Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana dal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi
Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik’’ ve Yüksek İhtisas Üniversitesi Yatay Geçiş Yönergesi
hükümlerine (YİU-WEB sayfası – ÖĞRENCİ sekmesinden okuyabilirsiniz) uygun olarak
yapılmaktadır.
Önlisans ve lisans diploma programlarının hazırlık sınıfına; önlisans diploma programlarının
ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına
yatay geçiş yapılamamaktadır.
YÖK tarafından ilan edilen kontenjanlar dahilinde;
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EK MADDE-1 (ÖSYM puanına göre) ile Yatay Geçiş: Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki
merkezi yerleştirme puanının Yatay Geçiş yapmak istediği diploma programının girdiği yıldaki
taban puanına eşit veya yüksek olması durumunda yapılabilir.
GANO (Genel Ağırlıklı Not Ortalaması) ile Yatay Geçiş: Öğrencinin, kayıtlı olduğu
programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının en az 100 üzerinden 60 olması
şartı ile yapılabilen yatay geçiştir.
8.Soru: Yurt Dışı Yükseköğretim Kurumlarından Yatay Geçiş koşulları nedir?
Yüksek İhtisas Üniversitesi Yurt Dışından Yatay Geçiş Yönergesi hükümlerine (YİU-WEB
sayfası – ÖĞRENCİ sekmesinden okuyabilirsiniz) göre yapılır.
Yurt dışındaki bir yükseköğretim kurumundan ülkemizdeki başarı sıralaması şartı aranan bir
programa yatay geçiş yapılabilmesi için;
1. Öğrencinin kayıtlı olduğu Üniversitede yükseköğrenime başladığı yıl, Yükseköğretim
Kurulunca esas alınan sıralama kuruluşlarının belirlediği dünya sıralamalarında ilk dört
yüz dilimi içerisindeki Üniversitede yer alması ve Genel Not Ortalamasının 100
üzerinden 60 olması,
2. Yurt

Dışındaki

Yükseköğretim

Kurumuna

kayıt

olduğu

yılda

ÖSYM’nin

Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yayımlanan Yurt Dışındaki
Yükseköğretim Kurumlarından Yatay Geçiş işlemlerine ilişkin duyurudaki asgari
ÖSYS/YKS puanına veya muadil belgelere sahip olması gerekir
3. İlk dört yüzlük sıralama dışında kalan bir üniversitede kayıtlı olunması halinde;
a. Ortaöğretimini Türkiye’de tamamlayanların, her koşulda merkezi yerleştirme
sınavına girmiş ve kayıt yılı itibarıyla başarı sıralaması şartı aranan programın
ilgili puan türünde başarı sıralaması şartını sağlamış olması,
b. Ortaöğretiminin en az son iki yılını yurt dışında tamamlayanların, kayıt oldukları
diploma programının, hazırlık sınıfı hariç en az dört yarıyılını başarıyla geçmiş
olması gerekir.
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İlgili Mevzuat Linkleri inceleyebilmeniz açısından aşağıda paylaşılmıştır.
https://yuksekihtisasuniversitesi.edu.tr/uploads/docs/mevzuat/1571825343_yIuyataygecisyone
rgesi.pdf
https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=13948&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5

9.Soru: Üniversiteye girdikten sonra üniversite akredite olursa faydalanılabiliyor mu?
Cevap: Faydalanılabilir.

10.Soru: Ulaşım için servis var mı?
Cevap: Bağlum yerleşkesine Ankara merkezinden her an toplu taşım imkanı olmakla birlikte
Üniversitemiz bu konuda pandemi koşullarına göre bu imkanı sağlayabilmektedir.

11.Soru: Her bölümde öğretim elemanı var mı? Dışarıdan çok öğretim elemanı geliyor
mu?
Cevap: YÖK kararları gereği tüm bölüm ve programlarımızda öğretim elemanlarımız eksiksiz
bulunmak zorundadır. Ancak konusunda uzman öğretim üyeleri de konuk öğretim üyesi olarak
zaman zaman derslere davet edilmektedir.
12. Soru: Üniversitenizin garantörü bir üniversite var mı?
Cevap: Üniversitemizin garantör Üniversitesi Gazi Üniversitesidir. Üniversitemiz tüm
fakülte/enstitü ve yüksekokullarından mezun verilmeye devam edilmektedir.
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13.Soru: Konaklama ve yurt imkanlarınız var mı?
Cevap: Üniversitemize ait yurt veya anlaşmalı yurt bulunmamaktadır. Üniversite çevresinde
pek çok özel yurt vardır. Üniversitemiz metro ve diğer toplu taşım araçlarına yakın konumda
bulunmaktadır.

14.Soru: Yemek ve sağlık hizmetleriniz nelerdir?
Cevap: Üniversitemiz

özel

bulunmaktadır.(bknz:

WEB

yemek firması

ile anlaşmalı olup her öğlen

sayfası-YAŞAM

sekmesi.)

Öğrencilerimiz

yemek

üniversite

yemekhanesinden ücretli olarak yararlanabilirler. Üniversitemiz yemek hizmeti 2021-2022
yılında 15 TL’dir.
Öğrencilerimiz

uygulama

hastanemizde

sağlık

hizmetlerinden

indirimli

olarak

faydalanabilmektedir.

15.Soru: İlk tercih bursu koşulları nelerdir?
Cevap:


Üniversitemizi Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre ilk sırada
tercih eden öğrencilere verilen burstur.



Tercih Bursu, normal eğitim-öğretim döneminde öğrencilere 8 ay süresince uygulanır.



2021-2022 yılında Üniversitemizi Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına
göre ilk sırada tercih eden öğrencilere 550 TL burs sağlanır.

İlgili Mevzuat Linkleri inceleyebilmeniz açısından aşağıda paylaşılmıştır.
https://yuksekihtisasuniversitesi.edu.tr/uploads/docs/mevzuat/1595920399_yiubursyonergesi.
pdf
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16.Soru: Başarı bursunuz var mı?
Cevap: Evet. Üstün Başarı Bursu olarak öğrencilere ödenecek tutar, her yıl Mütevelli Heyeti
tarafından belirlenir. 2021-2022 Eğitim Öğretim yılında;
a) YKS başarı sıralamasında İlk 100’e giren öğrencilere 2000 TL
b) YKS başarı sıralamasında İlk 101-500 arasında olan öğrencilere 1500 TL
c) YKS başarı sıralamasında İlk 501-1000 arasında olan öğrencilere 1000 TL
ç) YKS başarı sıralamasında İlk 1001-2500 arasında olan öğrencilere 800 TL
d) YKS başarı sıralamasında İlk 2501-5000 arasında olan öğrencilere 600 TL
e) YKS başarı sıralamasında İlk 5001-10000 arasında olan öğrencilere 500 TL verilmektedir.
İlgili Mevzuat Linkleri inceleyebilmeniz açısından aşağıda paylaşılmıştır.
https://yuksekihtisasuniversitesi.edu.tr/uploads/docs/mevzuat/1595920399_yiubursyonergesi.
pdf

Soru 17: Sporcu bursu var mıdır?
Evet. Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunun belirlediği olimpik branşların birinde
bireysel ya da takım halinde ulusal ve uluslararası turnuvalarda, Türkiye, Avrupa, Dünya ve
Olimpiyat derecesi olan milli sporculara verilir.
Soru 18: Sınıfta kalma durumunda burslar nasıl etkilenir
Cevap: Sınıfta kalma durumunda normal Eğitim-Öğretim dönemi tamamlandıktan sonra
uzatılan dönem veya yılda burs kesilir. Dönem/Yıl başına ücret ödenir.
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19.Soru: Peşin ödemelerde indirim imkanı var mı?
Cevap: Peşin ödemelerde %10 indirim uygulanmaktadır.

20.Soru: Eğitim-Öğretim ücretinde artış oluyor mu?
Cevap: Her Eğitim-Öğretim döneminde Mütevelli Heyeti tarafından Yıllık TÜFE oranını
geçmeyecek şekilde artış uygulanır.
21.Soru: Eğitim-Öğretim ücretlerinde indirim yapılabilir mi? Burs imkanlarınız var
mıdır? Nelerdir?
Cevap: Peşin ödemelerde %10 indirim uygulanmaktadır.
Öğrencilerimiz burs yönergemizde belirtilen burs imkânlarından (üstün başarı bursu, kardeş
bursu, akademik başarı bursu, sosyal destek bursu, spor başarı bursu, şehit ve gazi çocukları
bursu vb.) faydalanabilirler
İlgili Mevzuat Linkleri inceleyebilmeniz açısından aşağıda paylaşılmıştır.
https://yuksekihtisasuniversitesi.edu.tr/uploads/docs/mevzuat/1595920399_yiubursyonergesi.
pdf

22.Soru: Öğrencilerin sosyal gelişimleri nasıl destekleniyor?
Cevap: Sağlık, Spor ve Kültür Daire başkanlığı bünyesinde öğrenci kulüpleri bulunmaktadır.
Öğrencilerimiz bu kulüplere üye olarak, yeni kulüpler kurarak spor, müzik, tiyatro, gezi ve
diğer kültürel etkinliklerde bulunabilmektedirler. Ayrıca Sağlık, Spor ve Kültür Daire
başkanlığı bünyesinde Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Biriminde istihdam edilen Klinik
Psikoloğumuzda öğrencilerimize destek sağlamaktadır.
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İlgili link inceleyebilmeniz açısından aşağıda paylaşılmıştır.
https://yuksekihtisasuniversitesi.edu.tr/tr/ogrenci/saglik-kultur-ve-spor-dairesi/saglik-kulturve-spor-daire-baskanligi
23.Soru: Ders kaydımı ne zaman yapacağım?
Akademik takvimde belirtilen tarihte ders kaydı yapılmaktadır.
İlgili link inceleyebilmeniz açısından aşağıda paylaşılmıştır.
https://yuksekihtisasuniversitesi.edu.tr/tr/akademik/akademik-takvimler
24.Soru: Akademik takvime nereden ulaşabilirim?
Cevap:https://yuksekihtisasuniversitesi.edu.tr/tr/akademik/akademik-takvimler

adresinden

ulaşabilirsiniz.

25.Soru: Ders ekle/bırak nedir? Nasıl yapılır?
Cevap: Öğrencilerin ders alma işlemleri, danışmanlarının onayı ile her yarıyıl başında,
akademik takvimde belirtilen tarihler arasında gerçekleştirilir.
Öğrenciler, akademik takvimde belirtilen ders ekleme-silme süreleri içinde, danışmanlarının
onayı ile aldıkları derslerden bir ya da birkaçını silebilirler ya da aldıkları derslerin arasına yeni
dersler ekleyebilirler. Ancak bu işlemlerin ve sonuçlarının, ön lisans ve lisans eğitim-öğretim
ve sınav yönetmeliğinin 14 üncü maddesi ile çelişmemesi gerekmektedir.
Danışmanın önerisi ve bölüm/program başkanının uygun görmesi halinde, öğrenciler, kendi
eğitim öğretim programlarında yer alan tüm seçmeli derslerin AKTS kredi toplamının %10’unu
aşmayacak biçimde, Üniversitenin diğer birimlerinde açılan dersleri seçmeli ders olarak
alabilirler.
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İlgili Mevzuat Linkleri inceleyebilmeniz açısından aşağıda paylaşılmıştır.
https://yuksekihtisasuniversitesi.edu.tr/uploads/docs/yonergeler/1570169077_onlisans-lisanssinav-yonetmeligi.pdf

26.Soru: Vize sınavına (Ara sınav) girmeyen Final sınavına girebilir mi?
Cevap: Hayır, giremez.
27.Soru: Devam zorunluluğu var mı?
Cevap: Evet, devam zorunluluğumuz vardır.
28. Soru: Kayıt Dondurma nedir? Nasıl yapılır?
Cevap:


Haklı ve geçerli nedenleri olan öğrenciler, Dekanlık, bölüm/program başkanlıklarına
başvurarak bir yarıyıl kayıt dondurma izni isteyebilirler. İlgili birimler, öğrencinin kayıt
dondurma izin talebi hakkında karar alarak, Rektörlüğün onayına sunar. Kayıt
dondurma izni her defasında en çok bir, tüm öğretim süresinde toplam dört yarıyıl
verilebilir.



Kayıt dondurma izin süresi öğretim süreleri dışındadır.



Kayıt dondurma izin isteği zorunlu nedenler dışında, her yarıyıl ders ekleme-silme
süresinin son gününe kadar yapılır.



Gözaltına alınan, tutuklanan, taksirli suçlar hariç mahkûm olan veya resmi makamlarca
aranmakta olan öğrencilere izin verilmez. Ancak, tutukluluğu takipsizlik kararı veya
beraat ile sonuçlanan öğrenciler bu süreler için kayıt dondurma izinli sayılır.



Kayıt dondurma izinli öğrenciler, izin süresinin bitiminde kayıtlarını yaptırarak
öğrenimlerine kaldıkları yerden devam ederler.

İlgili Mevzuat Linkleri inceleyebilmeniz açısından aşağıda paylaşılmıştır.
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https://www.yuksekihtisasuniversitesi.edu.tr/uploads/docs/yonergeler/1570169077_onlisanslisans-sinav-yonetmeligi.pdf
29.Soru: Kayıt sildirme işleminde nasıl yol izlemem gerekir?
Cevap: Üniversitemizin ilişik kesme formunu/dilekçesini ilgili idari birimlerden imza alınarak
(İlişik kesme işleminin yapılabilmesi için öğrencinin Üniversiteye karşı herhangi bir borcunun
olmaması ve kendisine kullanım için Üniversite tarafından sağlanan malzeme ve teçhizatı
hasarsız olarak iade etmiş olması gerekir) ve gerekli yerler doldurularak Gelen evrak birimine
teslim edilerek işlemleriniz başlatabilirsiniz.

30.Soru: Üniversite Ankara’nın neresindedir?
Cevap: Sağlık Bilimleri,Tıp Fakültemiz ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Balgat yerleşkesinde
yer almaktadır
Oğuzlar Mahallesi 1375 Sokak No:8 06520 Balgat Ankara
Yüksekokullarımız, Bağlum yerleşkesinde yer almaktadır.
Karakaya Mahallesi Bağlum Bulvarı No:1 06291 Keçiören/Ankara

31.Soru: Öğrenci kartımı kaybettim tekrardan çıkartabilir miyim?
Cevap: Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığından dilekçe ile talep ediniz; Mütevelli Heyeti
tarafından belirlenen ücreti (50 TL) ödeyerek kartınızı teslim alabilirsiniz.

32.Soru: Tek ders sınavı nedir, ne zaman girebilirim? Tek ders sınav ücretleri ne kadar?
Cevap: Mezun olma durumundaki öğrencilerin yalnız bir dersten başarısız olma durumunda
girebilecekleri sınavdır. Tek ders sınavı, mezun olmak için, tek ders durumuna düşülen yarıyıl
10

sonunu veya yılsonunu takip eden ay içerisinde yapılır. Tek ders sınavında başarılı olmak için
en az (CC) notu almak gerekmektedir.
Tek ders sınavı ücreti, kredi başına Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir ve üniversitemiz
sayfasında duyurulur.
İlgili Mevzuat linki inceleyebilmeniz açısından aşağıda paylaşılmıştır.

https://www.yuksekihtisasuniversitesi.edu.tr/uploads/docs/yonergeler/1570169077_onlisanslisans-sinav-yonetmeligi.pdf

33. Soru: Kayıt için gerekli belgeler nelerdir?
Cevap: Kayıt için gerekli belgelere aşağıda belirttiğimiz linkten ulaşabilirsiniz.
https://yuksekihtisasuniversitesi.edu.tr/tr/ogrenci/kayit-islemleri-ve-ucretler
34.Soru: DGS ile gelen öğrencilere de ilk tercih bursunuz var mıdır?
Cevap: Hayır.
İlk tercih bursu Üniversiteyi Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre ilk
sırada tercih eden öğrencilere verilen burstur.
35.Soru: Yurt dışı öğrencileri için koşullarınız nelerdir?
Cevap: Koşullara aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz.
https://yuksekihtisasuniversitesi.edu.tr/uploads/docs/ogrenci_menusu/1591701830_yurtdisind
an-ogrenci-kabulu-yonergesi-08.06.2020.pdf

36.Soru: Kayıt için ne yapmam gerek?
Cevap: Kayıt için gerekli belgeler ile şahsen ya da E-devlet üzerinden kayıt yapabilirsiniz.
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37.Soru: ÖBS sistemine giriş yapamıyorum?
Cevap: Sisteme giriş yapamadığınız durumlarda Öğrenci işleri ile iletişime geçiniz.
Balgat yerleşkesi
Tel: (312)3291010 / (+90 552) 994 0541
Bağlum Yerleşkesi
Tel: (+90 312) 329 7425 /116
E-mail: ogrenciisleri@yiu.edu.tr

38. Soru: Eğitim ücretini nerede bulabilirim?
Cevap : https://yuksekihtisasuniversitesi.edu.tr/tr/ogrenci/kayit-islemleri-ve-ucretler buradan
ulaşabilirsiniz.

39.Soru: Yatay geçiş de başvuru ücretiniz var mıdır?
Cevap: Evet. 2021-2022 Eğitim öğretim yılında Yatay Geçiş Başvuru ücretimiz 250 TL’dir.

40.Soru: Yaz okulunda ders almak istiyorum. Ne yapmam gerek?
Cevap: Üniversitemize kayıtlı öğrenciler yaz öğretiminde en fazla 3 ders alabilirler.
Yaz öğretiminde derslere devam zorunludur.
Diğer Yükseköğretim Kurumlarının yaz öğretiminden ders alınabilmesi için ilgili dersin
Üniversitemizde açılmamış olması gerekir. Alınacak derslerin eşdeğerliliğinin Akademik
Birim Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmesi gerekir.
Üniversitemiz öğrencileri diğer üniversitelerden yaz okulunda en fazla 2 ders alabilir.
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Yaz Öğretiminin verildiği Üniversitenin ilgili bölümüne ait taban puanın, öğrencinin kayıtlı
olduğu bölümün Üniversiteye giriş yılındaki merkezi yerleştirme puanından (YKS, LYS, DGS,
vb.) yüksek olması gerekir.
Yaz öğretim ücretleri 2020-2021 akademik yılı için, AKTS başına 500 TL’dir.

41.Soru: Öğrenim vizesi nedir?
Cevap:

Öğrenim

görmek

üzere

ülkemize

gelecek

uluslararası

öğrencilere

Dış

Temsilciliklerimiz tarafından verilen giriş vizesidir.

42.Soru: İkametgah Tezkeresi nedir? Nasıl alınır?
Cevap: Türkiye’de yasal olarak ikamet edildiğini gösteren belgedir. Türkiye’de öğrenim
görecek tüm uluslararası öğrenciler bu belgeyi almak zorundadırlar. İkametgah Tezkeresi,
öğrenim görülen şehrin İl Emniyet Müdürlüğü’nden temin edilir. Yurtdışı temsilciliklerimizden
alınan öğrenim vizesiyle birlikte, Türkiye’ye giriş yapılan tarihten itibaren en geç 1 ay içinde,
öğrenim görülen şehrin İl Emniyet Müdürlüğü’ne müracaat edilir. İkametgah Tezkeresi
alınmadığı takdirde cezaî uygulamalarla karşılaşılır.

43.Soru: Uluslararası eğitim görmek amacıyla Türkiye’ye gelecek öğrencilerin yakınları
için vize ve ikametgah belgesi alınabilir mi?
Cevap: Uluslararası eğitim görmek amacıyla Türkiye’ye gelecek öğrencilerin eş ve
çocuklarına, öğrencinin ikametgah süresine paralel olarak ikametgah izni düzenlenmektedir.
Diğer yakınlarına ise kısa süreli vize ve vize muafiyetiyle gelmeleri halinde 6 aya kadar, dış
temsilciliklerimizden alacakları uzun süreli ziyaret amaçlı vize ile gelmeleri halinde ise bir yıla
kadar ikametgah izni düzenlenebilmektedir.
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44. Soru: Türkçe bilmiyorum. Türkiye’de eğitim için bu bir dezavantaj mıdır?
Cevap: Üniversitemizde (İngilizce Tıp Fakültesi Hariç) eğitim dili Türkçe olup, kayıt şartlarına
uygun olmak üzere aday öğrencinin B2 seviyesinde Türkçe dil sertifika sahibi olması ve
Türkçeyi anlayıp yazabilmesi gerekmektedir.

45. Soru: Türkçe eğitimini nerede alacağım?
Cevap: Üniversitemizin Türkçe eğitim merkezi faaliyette değildir, öğrencilerimiz anlaşmalı
Üniversitelerin Türkçe Merkezine yönlendirilmektedirler. Ayrıca öğrenci münhasıran TÖMER
Eğitim Merkezinden yahut Yunus Emre Enstitüsünden eğitim alabilir.

46. Soru: Uluslararası öğrencilerin Üniversitenize başvurusunda hangi sınavlar kabul
edilir?
Cevap: Üniversitemiz Uluslararası öğrencileri kabulüne farklı sınavları ile diploma notlarını
esas almaktadır. Öncelik Ülke düzeyinde Türk Devlet Üniversiteleri tarafından yapılan Yabancı
Öğrenci Sınavı ile Uluslararası düzeyde SAT Sınavı, ACT sınavı, GCE ve Cambridge
Uluslararası AL ve ASL Sınavlarındadır. Bu doğrultuda yerleştirme esnasında adayların
sıralaması ilk önce YÖS ve SAT sınavına giren ve en yüksek puan alan adaydan başlanarak en
az puan alan adaya kadar sıralanır. Kontenjanın dolmaması halinde ortaöğretim başarı puanı en
yüksek puan olan adaydan başlanarak en az puana kadar sıralama gerçekleştirilir.

47. Soru: Uluslararası öğrencilerin burs hakkı var mıdır?
Cevap: Türk öğrenciler gibi uluslararası öğrenciler de, koşulları sağlamak kaydıyla, kardeş
bursu ve başarı bursundan yararlanabilir.
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48. Soru: Uluslararası öğrenciler değişim programından yararlanabilirler mi?
Cevap: Uluslararası öğrenciler değişim programlarından (Mevlana, Erasmus, Farabi)
yararlanabilirler.

49. Soru: Mezun oldum ne yapmam gerekiyor?
Cevap: Diplomalar basılıp duyuru yapıldıktan sonra Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi
Lisansüstü öğrencisi iseniz diplomanızı Balgat yerleşkesinden İlişik Kesme formu doldurarak
imza karşılığında alabilirsiniz.
Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu ve Meslek Yüksekokulu öğrencisiyseniz, Bağlum
yerleşkesinden İlişik Kesme formu doldurarak imza karşılığında alabilirsiniz.

50. Soru: ERASMUS programına katılabilir miyiz?
Üniversitemiz Erasmus programı için, Türkiye Ulusal Ajansına başvuru yapmıştır ve onay
beklenmektedir. 2022-2023 akademik yılı için program başlatılabilir.
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