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ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ
LİSANS/ÖN LİSANS DİPLOMA PROGRAMLARINA YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL
YÖNERGESİ
Amaç
MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Fakülte/Yüksekokul
programlarına yurt dışından öğrenci kabulüne ilişkin esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 - (1) Bu Yönerge, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi lisans/ön lisans
programlarına yurt dışından öğrenci kabulünde kullanılacak kontenjan, başvuru, kabul ve
değerlendirme ile kayıtlara ilişkin koşulları kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Yurt dışından öğrenci başvuru, kabul ve kayıt işlemleri, Yükseköğretim Genel Kurulu
tarafından düzenlenen “Uluslararası Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar” çerçevesinde yapılır.
Tanımlar
MADDE 4 – (Senato 30.01.2018 – 2018/02)(1) Bu Yönergede geçen;
a) Üniversite (ACU): Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesini,
b) Rektör: Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Rektörünü,
c) Senato: Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Senatosunu,
d) Fakülte: Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Fakültelerini,
e) Yüksekokul: Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Yüksekokullarını,
f) İngilizce Hazırlık Programı: Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi İngilizce Hazırlık Programını,
g) İngilizce Yeterlik Sınavı: Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi İngilizce Yeterlik Sınavını,
h) TÖMER: Türkçe Öğretim Merkezini,
i) Yunus Emre Enstitüsü: Yunus Emre Enstitüsünü,
j) Uluslararası Öğrenciler ve Akademik İlişkiler Ofisi: Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi
Uluslararası Öğrenciler ve Akademik İlişkiler Ofisini,
k) Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi İngilizce Muafiyet ve Düzey Belirleme Sınavı (APPT):
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi İngilizce muafiyet ve düzey belirleme sınavını (APPT)
ifade eder.
Kontenjan
MADDE 5 – (1) Lisans/ön lisans programlarının her biri için yurt dışından kabul edilecek öğrenci
kontenjanı, Senato önerisi üzerine Mütevelli Heyeti kararı ile belirlenir, Yükseköğretim Kurulu onayı
ile kesinleşir.
(2) Yurt dışından öğrenci kabul kontenjanları, bir önceki yıl ÖSYS Yükseköğretim Programları ve
Kontenjanları Kılavuzunda yer alan programların kontenjanlarının yarısını geçmeyecek şekilde
belirlenir.
Başvuru için Temel Şartlar
MADDE 6 – (Senato 30.01.2018 – 2018/02) (1) Kimler başvurabilir;
Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla;
1) Yabancı uyruklu olanların,
2) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve
bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının Türk Vatandaşlığı
Kanunu uyarınca aldığı Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını
belgeleyenlerin, (5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 7. Maddesinde “(1) Türkiye içinde veya
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dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır.” hükmü
bulunmakta olup, yurt dışından kabul kontenjanlarına başvuracak adayların Türk Vatandaşlığı
Kanunu’nu incelemelerinde yarar bulunmaktadır.)
3) Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile TC vatandaşlığına geçenlerin / bu
durumdaki çift uyrukluların
*4) a) 01/02/2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam eden TC uyruklu öğrencilerden
ise ortaöğretiminin (lise) son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların
(ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk
okullarında tamamlayanlar dâhil) yurt dışından öğrenci kabul kontenjanlarına başvuru
yapabileceğine”
b) 01/02/2013 tarihinden sonra yurt dışında ortaöğretime başlayan adayların yurt dışından kabul
kontenjanlarına ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların
(ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk
okullarında tamamlayanlar dâhil) başvuru yapabilmelerine,
5) 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 başvuruları alınır.
(2) Kimler başvuramaz;
1) T.C. uyruklu olup ortaöğreniminin (lise) tamamını Türkiye’de veya KKTC’de tamamlayanların,
2) K.K.T.C. uyruklu olanların (ortaöğreniminin tamamını (lise) K.K.T.C 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 veya sahip olacaklar hariç),
*3) a maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyrukluların, (a
maddesinin 4 numaralı bendindeki şartları sağlayanlar hariç)
4) Uyruğundan birisi K.K.T.C. olan çift uyrukluların (ortaöğreniminin (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 veya sahip olacaklar hariç),
5) Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı liselerde
öğrenimlerini gören T.C uyruklu olan veya a maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla
ilk uyruğu T.C olan çift uyrukluların başvuruları kabul edilemez.
Başvuru için Kabul Edilen Sınav/Diploma Türleri
MADDE 7 – (Senato 10.12.2019 – 2019/26) (1) Adaylar mezun ise, mezun oldukları lise veya dengi okul
diploması, aşağıdaki tabloda yer alan diploma türü/bitirme sınavı/üniversiteye giriş sınav sonucu, mezun değil
ise eğitim durumunu gösteren ilgili belge ile başvurabilirler. Aşağıdaki tabloda yer alan diploma türü/bitirme
sınavı/üniversiteye giriş sınav sonucunu gösterir belgeye sahip olmayan adaylar mezun ise mezuniyet not
ortalamasını gösteren lise veya dengi okul diploması ile de başvurabilirler. Ancak başvuruların
değerlendirilmesinde aşağıdaki tabloda yer alan belgelere sahip adaylara öncelik tanınır. Diploma ile başvuran
adayların lise veya lise dengi okul mezuniyet ortalaması Tıp Fakültesi için 100 üzerinden minimum 90, diğer
bölüm/programlar için minimum 60 olmalıdır.
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(2) Uluslararası Sınavlar
BAŞVURU İÇİN KABUL EDİLEN SINAV/DİPLOMA TÜRÜ VE MİNİMUM PUANLARI (LİSANS VE ÖN LİSANS PROGRAMLARI)
SINAV/DİPLOMA TÜRÜ

EĞİTİM DİLİ İNGİLİZCE
OLAN BÖLÜMLER
En Az Puan

SAT I (Scholastic
Aptitude Test)

TIP FAKÜLTESİ

En Az Puan

EĞİTİM DİLİ TÜRKÇE OLAN
BÖLÜMLER
En Az Puan

SAT (EvidenceBased Reading /
Writing / Math):
1100 toplam puan

SAT(Evidence- Based
Reading / Writing /
Math): 1400 toplam
puan ve en az 700
matematik

SAT (Evidence-Based
Reading / Writing /
Math): 830 toplam puan

GCE A LEVEL

A Level düzeyinde
en az biri
başvurulan
programla ilgili
olmak üzere, en az 2
konuda- C
seviyesinde puan

A Level düzeyinde
Fizik, Kimya, Biyoloji ,
Matematik
konularından en az 3
konuda A seviyesinde
puan

A Level düzeyinde En az
biri başvurulan programla
ilgili olmak üzere, en az 2
konuda-D seviyesinde
puan

ACT

22/36

30/36

20/36

28/45

35/45

28/45

MATURA

3,3/5

1.8/5

3,5/5

FRENCH
BACCALAURATE

12/20

17/20

12/20

3,3/4

1.8/4

3,5/4

60

90

60

IB (INTERNATIONAL
BACCALAURATE)

ABITUR
YÖS (MARMARA /
İSTANBUL / ANKARA
ÜNİVERSİTESİ)

Yukarıdaki tabloda yer alan diploma türü/bitirme sınavı/üniversiteye giriş sınav sonucunu gösterir
belgeye sahip olmayan adaylar mezun ise mezuniyet not ortalamasını gösteren lise veya dengi okul
diploması ile de başvurabilirler. Ancak başvuruların değerlendirilmesinde yukarıdaki tabloda yer alan
belgelere sahip adaylara öncelik tanınır. Diploma ile başvuran adayların lise veya lise dengi okul mezuniyet
ortalaması Tıp Fakültesi için 100 üzerinden minimum 90, diğer bölüm/programlar için minimum 60
olmalıdır.

(3) Lise bitirme sınavı statüsünde olan sınavların (Abitur, Matura, International Baccalaureate, GCE, Tawjihi vb.)
geçerlilik sürelerinde bir sınırlama bulunmamaktadır. Üniversite giriş sınavı statüsünde olan sınavların (SAT, ACT
vb.) geçerlilik süreleri iki yıldır.

Başvuru süreci ve istenen belgeler
MADDE 8 – (Senato 30.01.2018 – 2018/02) (1) Başvurular, ilan edilen başvuru tarihlerinde, aşağıda
belirtilen başvuru belgeleriyle birlikte üniversitenin Uluslararası Öğrenciler ve Akademik İlişkiler
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Ofisi’ne sunulur.
Başvuru belgeleri, Türkçe veya İngilizce dışındaki dillerde ise, orijinallerinin kopyaları dışında ayrıca
Türkçe veya İngilizce dilinde onaylı tercümeleri de sunulmalıdır:
a) Başvuru formu,
b) Mezun ise lise diploması, değil ise eğitim durumunu gösteren ilgili belge türü,
c) Adayların lise eğitimi boyunca aldıkları dersleri ve notlarını gösteren not dökümü belgesi
(transkript),
d) Başvuru için sunulacak sınav sonuç belgesinin aslı ve ya onaylı fotokopisi,
e) Pasaportun kişisel bilgileri içeren sayfa fotokopisi,
f) Adayların lise diplomalarının Türk Liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren, T.C
Milli Eğitim Bakanlığı’ndan ya da Ülkelerindeki Türk Büyükelçiliği’nden alınabilecek Denklik Belgesi
(Mevcut ise),
g) Niyet mektubu,
(2) Başvurulan lisans/ön lisans programının özelliğine göre Üniversite tarafından ek belgeler talep
edilebilir. Bu belgelerin kesin kayıt sırasında ibraz edilmesi gerekir.
(3) Başvuru koşullarını sağlayamayan, başvuru için gerekli bilgi ve belgeleri eksiksiz olarak, istenilen
süre içerisinde sunamayan adayların başvuruları işleme alınmaz. Başvuru süreci tamamlandıktan
sonra başvuru bilgi ve belgelerinde değişiklik veya eklentiler yapılamaz.
(4) Adayların, başvuru sırasında sunduğu bilgi ve belgeleri doğrulaması istenebilir veya Üniversite bu
bilgi ve belgelerin doğruluğunu araştırabilir. Bilgi ve belgelerinde herhangi bir usulsüzlük olduğu
tespit edilen adayın, programa kabul edilmiş olsa dahi kabul kararı iptal edilir, Üniversiteye kaydı
yapılmış olsa dahi kaydı geçersiz sayılır ve hakkında kanuni işlem başlatılır.
(5) Adaylar, başvuru bilgi ve belgeleri üzerinden yapılacak ön değerlendirme sonucunda, gerekli
görüldüğü takdirde ilgili birim tarafından mülakat için de davet edilebilir.
Başvuruların Değerlendirilmesi
MADDE 9 - (Senato 30.01.2018 – 2018/02) (1) Adayların başvuru için sunmuş olduğu belgeleri ön
değerlendirmeden geçirildikten sonra ilgili Fakülte Dekanlığının/Yüksekokul Müdürlüklerinin
değerlendirme ve onayına sunulur.
(2) Başvuruların değerlendirilmesi ve adayların yerleştirilmesi tamamen Acıbadem Mehmet Ali
Aydınlar Üniversitesi’nin önceliğindedir. Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi kontenjanları
doldurup doldurmamakta serbesttir.
(3) Başvuru koşullarını sağlamış olmak otomatik olarak kabul edilmeyi gerektirmez. Adayın kabul/ret
kararı değerlendirme sonucunda belirlenir.
Sonuçların Bildirimi ve Kayıt Niyeti
MADDE 10 - (Senato 30.01.2018 – 2018/02) (1) Başvuru değerlendirme sonucu adaya başvuru
esnasında belirttiği e-posta aracılığı ile Uluslararası Öğrenciler ve Akademik İlişkiler Ofisi tarafından
bildirilir.
(2) Dekanlık/Müdürlük kararınca kabulü uygun görülen aday öğrenciye e-posta ile zorunlu 1000 USD
ön ödeme bilgilerini içeren ön kabul bilgisi gönderilir ve belirli bir süre içerisinde ön ödemesini yapması
istenir. Yapılan ön ödeme kayıt esnasında yıllık eğitim ücretinden mahsup edilir.
(3) Öğrenciden alınan ön ödeme sadece vize reddi alınması durumunda geri ödenir. Farklı bir sebepten
ön ödeme iadesi yapılamaz. Ön ödeme iadesinin yapılabilmesi için alınan vize reddi geçerli bir belge ile
ispat edilmelidir.
(4) Sadece ön ödemesini gerçekleştirerek, kayıt niyetini belirtmiş olan adaylara ilgili ofis tarafından
resmi kabul belgesi gönderilir. Gönderilen kabul belgesi adayın vize başvurusu için de kullanabileceği
resmi belgedir.
(5) Ön ödemesini yapmayan öğrenciye resmi kabul belgesi sunulmaz ve kontenjan ayrılmaz. Sadece
yapılan ön ödemeyi takiben, resmi kabul belgesi sunulmuş olan aday öğrenci kayda beklenen öğrenci
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statüsünü kazanır.
(6) Ön ödemesini yaparak resmi kabul almaya hak kazanmış adaylar için Fakülte Kurul Kararı çıkarılır.
(7) Kayıt tarihi ve gerekli kayıt belgelerine dair bilgiler web sayfasında duyurulur. Belirtilen süreler
içerisinde kayıt işlemlerini başlatmayan ve ya ödemesini yapmayan adayların kabullerini geçersiz
sayma hakkını üniversite saklı tutar.
Vize ve İkamet İzni İşlemleri
MADDE 11 - (Senato 10.12.2019 – 2019 / 26) (1) Yabancı uyruklu öğrencilerin, üniversiteye kayıt işlemlerini

tamamladıktan sonra en geç üç ay içinde öğrenim amaçlı ikamet iznine başvurmaları gerekmektedir.
(2) İstanbul dışından alınmış ikamet izni olan öğrenciler ise dosyalarını İstanbul'a taşımakla
yükümlüdürler; bu işlemler ile ilgili oluşabilecek tüm maliyetleri karşılamak ve gerekli başvuruları
zamanında yapmak öğrencilerin kendi sorumluluğundadır.
(3) Öğrenim amaçlı ikamet iznine başvuracak öğrencilerin ülke içinde geçerli bir sağlık sigortasına
sahip olmaları gerekmektedir. Uygun sigortayı yaptırmak öğrencilerin sorumluluğundadır. Bu konu
ile ilgili bilgiler İstanbul İl Göç Müdürlüğü web sayfasından ve ofisinden öğrenilmelidir.
(4) Üniversitenin vize ve ikamet izinleri ile ilgili istediği belgelerde, yetkili kamu kurumlarının yabancı
uyruklu öğrencilere ilişkin genelgeleri esas alınır.
Üniversiteye kayıt için gerekli belgeler
MADDE 12 – (Senato 30.01.2018 – 2018/02) (1) Kabul edilen adaylar, belirlenen tarihler içerisinde
ve Üniversite tarafından ilan edilen belgeler ile birlikte Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne şahsen
başvurarak kayıt yaptırırlar.
(2) Kayıt sırasında adayların, başvuruda sundukları belgelerin asıllarını, tercüme ettirdikleri belgelerin
asıllarını ve istenecek ek belgeleri sunmaları gerekir:
a) Lise diploması aslı veya lise diploması henüz hazır değil ise, geçici mezuniyet belgesi aslı,
b) Lise diplomasının Türk liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren T.C. Milli Eğitim
Bakanlığından alınacak “Denklik Belgesi” aslı,
c) Pasaportta öğrencinin resim ve kimlik bilgilerinin bulunduğu sayfa ile öğrenim vizesinin bulunduğu
sayfanın kopyası,
d) 6 adet vesikalık fotoğraf,
e) Öğrenim ücretinin ödendiğine dair makbuz,
f) Başvuru esnasında sunulan ulusal/uluslararası sınav belgesinin aslı,
g) Başvurulan lisans/ön lisans programının özelliğine göre Üniversite tarafından istenilen diğer ek
belgeler.
(3) Eksik belge ve posta yoluyla kayıt yaptırılmaz. Belirlenen tarihler arasında kesin kaydını
yaptırmayan adaylar herhangi bir hak iddia edemezler.
(4) Öğrenim ücretini ilan edilen süre içinde ödemeyenlerin kayıtları yapılmaz.
(5) Her aşamada kesin kayıtlar için gerekli olan tüm belgeler bakımından sahte veya tahrif edilmiş
belge kullanan veya üniversiteye giriş sınavında sahtecilik yaptığı belirlenen kişinin kaydı, kayıt tarihi
itibarıyla iptal edilir ve hakkında kanuni işlemler başlatılır. Bu kişi Üniversiteden ayrılmışsa, kendisine
verilen diploma dâhil tüm belgeler iptal edilir. Bu kişilerin yatırmış olduğu öğrenim ücretleri geri
ödenmez.
İngilizce Yeterlik
MADDE 13 – (Senato 30.01.2018 – 2018/02) (1) Hazırlık Programı eğitimi ve lisans programına
başlama koşulları için Acıbadem Üniversitesi Yabancı Diller Hazırlık Okulu Eğitim Öğretim ve Sınav
Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
(2) Öğrenim dili İngilizce olan programlara kayıt olan öğrencilerin, lisans programlarına
başlayabilmeleri için İngilizce yeterliliklerini belgelemeleri zorunludur.
a) Öğrencilerin İngilizce yeterliliklerini, ilgili yönetmelikte eş değerliliği kabul edilen uluslararası
sınav sonuç belgeleri ile belgelendirmeleri gerekmektedir. Adaylar geçerli İngilizce yeterlik
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belgesini başvuru sırasında sunmak zorundadırlar. Geçerli dil belgesi sunanlar, Üniversitenin
İngilizce yeterlik sınavına girmeden lisans öğrenimlerine başlayabilirler.
b) Uluslararası geçerliği olan yabancı dil belgesini sunamayan öğrenciler, Acıbadem Mehmet Ali
Aydınlar Üniversitesi İngilizce muafiyet ve düzey belirleme sınavına (APPT) girip, söz konusu
sınavdan Senato tarafından belirlenen düzeyde puan almak zorundadırlar.
c) Yukarıda sözü geçen sınavlara ilişkin belge sunamayan veya bu sınavlardan başarısız olan
öğrenciler Üniversitenin İngilizce hazırlık programına devam etmekle yükümlüdürler.
d) En az son üç yılında İngilizcenin anadil olarak konuşulduğu bir ülkenin ortaöğretim
kurumlarında eğitim görüp, ortaöğretimini bu kurumlarda tamamlayanlar İngilizce Hazırlık
Programından muaf olurlar.
(3) Eğitim-öğretim dili Türkçe olan ön lisans ve lisans programlarına kayıt yaptıran öğrenciler
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi İngilizce muafiyet ve düzey belirleme sınavına (APPT)
girmek zorundadırlar. Bu sınav sonucuna göre “Genel İngilizce” derslerinden kısmen ya da tamamen
muaf olabilirler. Sınava girmeyen ya da muadil uluslararası sınav sonucu sunmayan öğrenciler bu
dersleri almak zorundalar.
Türkçe Yeterlik
MADDE 14- (Senato 07.05.2021 – 2021/20)(1) Öğrenim dili Türkçe olan programlara başvuran
öğrencilerin, Türkçe yeterliliklerini belgelemeleri zorunludur.
(2) TÖMER, Yunus Emre Enstitüsü ve Yükseköğretim Kurulu tarafından akreditasyonu olan YÖS sınav
merkezlerinden alınan Türkçe Yeterlilik sınavlarından B2 düzeyi veya üzeri puan alan öğrenciler
öğrenimlerine başlayabilir.
(3) Türkçe veya İngilizce programlara kayıt yaptıran öğrencilerin Türkçe yeterlilikleri, gerekli durumlarda
üniversite tarafından yazılı ve/veya sözlü sınavla değerlendirilebilir.
(4) Tıp Fakültesi öğrencilerinin en geç üçüncü sınıf sonunda Türkçe yeterliliklerini belgelemeleri
gerekmektedir. Bu koşulu yerine getirinceye kadar dördüncü sınıfa devam edemezler.
(5) En az son üç yılında, ortaöğrenimini Türkiye’de Türkçe eğitim veren kurumlarda tamamlayanlardan
KKTC Uyruklu öğrencilerden Türkçe Yeterlilik Belgesi aranmaz.
(6) Türkçe programlara kayıt olan öğrencilerin azami iki yıl süre sonunda kayıt yaptırdıkları program
için bu maddenin (2) fıkrasında yer alan Türkçe dil düzeyini belgeleyememeleri halinde kayıtları
silinir.
Öğrenim Ücreti
MADDE 15 – (Senato 30.01.2018 – 2018/02) (1) Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi’nde
öğrenim ücretlidir. Ödenecek yıllık ücret her akademik yıl itibari ile Mütevelli Heyeti tarafından
belirlenir ve değişiklik gösterebilir.
Hüküm Bulunmayan Haller
MADDE 16 – (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri,
Yükseköğretim Kurulu, Senato, Üniversite Yönetim Kurulu ve ilgili Fakülte/Yüksekokul Yönetim
Kurulu kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 17 – (1) Bu Yönerge, Üniversite Senatosu’nun kabulü ve Yükseköğretim Kurulu’nun onayı
tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18 – (Senato 30.01.2018 – 2018/02) (1) Bu Yönerge hükümlerini Acıbadem Mehmet Ali
Aydınlar Üniversitesi Rektörü yürütür.
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