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I. BOŞ KONTENJANLARA YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ GENEL 

BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR  
 

1. Bu kılavuz, 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılı için Uludağ Üniversitesinde öğrenim görmek 
üzere Yurtdışından Öğrenci Kabulü Boş Kontenjanlarına başvurmak isteyenlerin uymak 
zorunda oldukları kuralları kapsamaktadır. 

 
2. Adayların başvuruları Uludağ Üniversitesi Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin 

Yönergesinin 12. Maddesi (f) Fıkrası uyarınca alınacak  olup başvuru şartlarını sağlayan 
adayların, Lise not ortalaması ve İlgili Fakülte/Meslek Yüksekokulu tarafından kurulan 
Komisyonca yapılacak Mülakat/Sözlü sınavda alınan puan esas alınarak yerleştirmesi 
yapılacaktır. 

 
3. Ek yerleştirme yapılıp yapılmaması idarenin takdirindedir. Başvuru koşullarını taşımadığı 

tespit edilen adayların başvuruları değerlendirmeye alınmaz. Uludağ Üniversitesi ilan edilen 
kontenjanları doldurup doldurmamakta serbesttir 

 
4. Uludağ Üniversitesi ile adaylar arasındaki haberleşmede, Türkçe dili kullanılır. 

 
5. Öğrenci adaylarının barınma, burs, geçim ve Türkiye'de oturma izni gibi işlemleri 

kendileri tarafından yapılacaktır. 
 

6. Başvurularda adayların başvuru koşullarını sağlayıp sağlayamadıklarına ilişkin kendi 
beyanları dikkate alınacaktır. Yanlış beyanda bulunarak, başvuru ve tercih yapan adaylar 
yerleştirilmiş olsa bile kendilerine bir hak sağlamayacaktır. 

 

7. UÜYÖS-Ek Kontenjan Mülakatla Başvuru ve Tercih Kılavuzunun dağıtımı yapılmayacak olup 
sadece www.uludag.edu.tr  web adresinde yayınlanacaktır. 

 

http://www.uludag.edu.tr/
http://www.uludag.edu.tr/


 
 

II. BAŞVURU İŞLEMLERİ VE ESASLARI 
 
1. Başvurma Koşulları 

  
A) 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 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 dahil) 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 dahil) 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 kabul edilir. 
 
B) Başvuran adaylardan,  
 
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 edilmez. 



KİŞİSEL BİLGİLER 

 

1) TC Kimlik No/Yabancı Uyruk No veya Pasaport Numarası 

2) Adı (İki yada daha fazla olan isimler de yazılacak.) 

3) Soyadı 

4) Doğum Tarihi (Gün/Ay/Yıl) 

5) Cinsiyeti 

6) Uyruğu  

7) Telefon 

8) Yazışma Adresi (Adres tam ve doğru olarak yazılmalıdır) 

9) E-Mail 

 

            Bilgilerin Başvuru Formuna hatasız yazılması gerekmekte olup, değişiklik yapılamayacaktır. 
 
        Adayların, fotoğraflarını Başvuru Formundaki “Fotoğraf” Bölümüne eklemeleri gerekmektedir. Bu 
fotoğrafın adayın kolaylıkla tanınmasını sağlayacak şekilde yüzü açık, cepheden ve son 6 (altı) ay 
içerisinde çekilmiş olması gerekmektedir.  
 

 Adaylar Başvuru Formuna yazdıkları her bilginin doğruluğundan sorumludurlar. Başvuru Formunu 
dikkatle incelemeli ve bilgilerinin doğruluğundan emin olmalıdır.  
 

Başvurularda adayların beyanları esas alınacak olup yanlış beyanda bulunan, bilgileri hatalı 
olan, başvuru şartlarını taşımayan adayların başvuruları değerlendirilmeye alınmayacaktır. 
Başvuruları beyan ve belgelere göre alınacak adayların beyanlarının ve belgelerinin gerçeği 
yansıtmamasının Tespiti halinde olayın üzerinden kaç yıl geçmiş olursa olsun, öğrencilik haklarının  
iptal edilmesine neden olacak, bununla ilgili yasal ve idari işlemler başlatılacaktır. 
 
      Başvuru için istenilen belgeler 08-14 Eylül 2015 (saat 12:00 ye kadar) tarihlerinde tam ve doğru 
olarak şahsen başvuru yapılacak Fakülte/Meslek Yüksek Okullarına teslim edilecektir. (Okunması ve 
anlaşılması zor, yanlış, eksik ve/veya sahte belge çıkarsa başvuru geçersiz sayılacak, eksik belge ile 
başvuru kabul edilmeyecektir.)  

 
Başvuru İçin İstenilen Belgeler;  
 
-Başvuru Formu  
-Pasaport / İkamet Tezkeresi 
-Yabancı Kimlik /T.C. Kimlik Fotokopisi/ Vatandaşlıktan İzinle Çıkış Belgesi (Mavi Kart) 
-Lise Diplomasının Örneği  
-Lise Diplomasının Tercümesi (Türk liselerinden mezun olan adaylar hariç)  
-Denklik Belgesi 
-Transkript  
-Uyruğundan biri T.C. olan çift uyruklular ile Mavi Kart Sahibi adayların anne, baba kaydını gösterecek 
şekilde ayrıntılı “Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği”  
 

III. TERCİH İŞLEMLERİ 

 
      Her aday yalnız bir Fakülte/Meslek Yüksekokuluna tercih başvurusu yapacak olup birden fazla 
başvuru yaptığı tespit edilen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Tercih süresi tamamlandıktan 
sonar tercihlerde herhangi bir değişilklik yapılamayacaktır.  
 
      14 Eylül 2015 tarihinden sonra yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.  
 
     UÜYÖS yapıldıktan sonra Uludağ Üniversitesinin yurtdışından kabul kontenjanlarına yapılan 
başvurularda Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 27.03/2015 Tarih ve 16403 Sayılı yazısı gereği 
adaylardan ayrıca başvuru ücreti alınmayacaktır. 
 



 

IV. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ  

 
Adayların başvurularının değerlendirilmesi; 
 
1. Lise mezuniyet notu % 60,   mülakat sonucu %40 oranında dikkate alınarak 100 tam 
puan üzerinden sonuç puanı belirlenir, 
 
2. Eşitlik halinde lise not ortalaması yüksek olan aday dikkate alınacak, 
 
3. Lise mezuniyet not ortalamaları 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek, 
 
4. Başvuru olmaması halinde boş kalan kontenjanlar birimin kurul kararı ile diğer 
bölümlere aktarılabilecektir. 

 
V. YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI  

  
      Değerlendirme ve Yerleştirme Sonuçları adayların başvuru yaptıkları Fakülte ve Meslek 
Yüksekokullarının web sayfalarından ilan edilecektir. 
 
      Bu kılavuzda yer alan kurallar, kılavuzun yayın tarihinden sonra yürürlüğe girebilecek 
Yükseköğretim Kurulu kararları gerekli kıldığı takdirde değiştirilebilir. Bu durumda izlenecek yol, 
Yurtdışından Öğrenci Kabul Komisyonu tarafından belirlenir. Bu kılavuzda belirtilmeyen hallerde 
Yurtdışından Kabul Komisyonu tarafından verilen kararlara göre işlem yapılır. 
 

   Başvuru koşullarını taşımadığı tespit edilen adayların başvuruları değerlendirmeye alınmaz.    
Uludağ Üniversitesi ilan edilen kontenjanları doldurup doldurmamakta serbesttir. Başvuru için 
gerekli şartları sağlamış olmak kabul edilmeyi gerektirmez. 

 
 Kayıt hakkı kazanan adaylara Fakülte ve Meslek Yüksekokulları tarafından kabul mektubu 

hazırlanacaktır. Adaylar bu belgeyi ülkelerindeki Türkiye dış temsilciliklerinden, Türkiye’de 
bulunanlar ise İl Emniyet Müdürlüklerinden öğrenim vizesi almak için kullanabilirler. (Türkiye dışında 
bulunan adaylara kabul mektupları talepleri halinde mail olarak gönderilecektir.) 

 
     Belirtilen tarihlerde Uludağ Üniversitesi değişiklik yapma yetkisine sahiptir. Yapılacak 
değişiklikler adaylara Üniversitenin web sayfasından duyurulur. 

 
VI. KONTENJANLARA KAYIT HAKKI KAZANAN ADAYLARDAN 

İSTENİLECEK BELGELER 

 
Kayıt Tarihi : Kayıt hakkı kazanan adaylar 16-17-18 Eylül 2015 (saat 09:00-17:00) tarihleri arasında 
kayıtlarını yaptıracaklardır. (Süresi içinde ilgili birime kayıt yaptırmayanlar  kayıt hakkını kaybederler. 
Ancak; kayıt süresi içerisinde şahsi nedenlerle kaydını yaptıramayacak durumda olan adayların 
kayıtları, mazeretlerini belgelemeleri kanuni temsilcileriyle veya noter veyahut yurt dışı 
temsilciliklerden yetkili kıldıkları temsilciler aracılığıyla yapılabilir.) 
 

Kesin kayıt hakkı kazanan adaydan;  
 
a) Lise diplomasının aslı ile Türk liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren ve T.C. Milli 

Eğitim Bakanlığından ya da ülkelerindeki T.C. Büyükelçiliğinden alınabilecek “Denklik Belgesi”, 

(Mezuniyet belgesi ile kayıt yapılmayacaktır. Mezun olunan okuldan alınacak  diploma işlemleri 

devam etmektedir resmi yazısı geçerlidir. Liseyi Türkiye dışında tamamlayanlardan ayrıca Denklik 

Belgesinin aslı da istenir. Denklik Belgesi, Diploma veya Mezuniyet belgesinin Türkiye’de lise 

eğitimine denk olduğunu gösterir TC MEB veya Yurtdışı Eğitim Müşavirliklerince verilen resmi bir 

belgedir.) 



 

b) Resmi kimlik ya da pasaportun onaylı fotokopisi, 

c) Dekont, Katkı payı/Öğrenim ücretinin ilgili bankaya yatırılması, [Katkı payı/öğrenim ücretleri 
kayıtlar esnasında Öğrenci Numarası öğrenilerek yatırılacaktır. (İkinci Öğretim Bölüm/Programları’na 
kayıt hakkı kazananlar hariç; Suriye vatandaşı ve Mavi Kart sahibi olanlar ile doğumla TC vatandaşı 
olup lise eğitiminin tamamını yurt dışında okuyanlar katkı payı ödemeyeceklerdir.)] 

d) Türkçe Dil Yeterlik belgesinin aslı ibraz edilerek teslim edilecek örneği,  
 Türkçe Dil Düzeyi A1, A2, B1 olan veya kesin kayıt sırasında Türkçe Dil Düzeyi ile ilgili 

herhangi bir belge getiremeyen adayların kayıtları “Türkçe Hazırlık Sınıfında Okuyor” 
olarak yapılarak kayıt hakları saklı tutulur.  En fazla bir yıl içinde yeterli düzeyde Türkçe 
öğrendiklerini belgeleyenlerin kayıtları 2016 kayıt döneminde yapılır. Aksi takdirde saklı 
tutulan kayıt haklarını kaybederler. (Türkçe Hazırlık Okuyan, Kayıt hakkı saklı tutulan 
adaylara Öğrenci Belgesi/Kimliği verilmez.) 

 Lise  eğitiminin  tamamını  yurtdışındaki  bir  Türk  lisesinde  veya  Türkiye’deki  bir  lisede 
tamamlayarak mezun olan öğrencilerden Türkçe Yeterlik Belgesi aranmaz. 

e) 6 adet vesikalık fotoğraf,  

f) Öğrencinin maddi imkanlarının Türkiye’de yükseköğretimlerini sürdürmeye imkan sağladığını 
gösteren maddi durum belge ve beyanı, (Adayın kendi geçim masrafını karşılayacak kaynağı 
sağladığını gösterir belgedir. Öğrenciler geçimlerini kendileri karşılamak zorundadır; Üniversite, yurt 
dışından gelen öğrencilere burs ya da parasal destek sağlamaz ve bunların sağlanmasında aracı olmaz. 
Değerlendirme sonunda kabul edilen öğrenci, en geç kayıt anında bu belgeyi getirmek zorundadır.) 

g) YU kimlik kartı fotokopisi, (Bilgilendirme için tıklayınız.) 

h) Kabul mektubu.  

Belgelerde üniversite tarafından değişiklik yapılabilir.  

NOT: Kayıt hakkı kazanan adayların kabul mektupları, kayıt hakkı kazandıkları Fakülte ve Meslek 
Yüksek Okullarına tarafından düzenlenecektir. (Yurtdışından başvuran adaylara talepleri halinde 
ülkelerindeki Türkiye dış temsilciliklerinden, Türkiye’de bulunanlar ise İl Emniyet Müdürlüklerinden 
öğrenim vizesi almak için e-posta adreslerine kabul mektubu gönderilecektir. (Kabul mektuplarının 
kayıt hakkı kazanılan Fakülte/Meslek Yüksekokullarından  isim/soyisim-pasaport/T.C. kimlik numarası 
belirtilerek talep edilmesi gerekmektedir.) 
 

VII. TÜRKÇE DİL DÜZEYİ  

 
a) Üniversiteye  kabul  edilen  adayların  öğrenimlerine  başlayabilmeleri  için  Uludağ  
Üniversite tarafından  düzenlenen  “Türkçe  Yeterlik  Sınavı”  ile  Türkiye'de  bulunan  Üniversitelerin  
Dil Öğrenme Merkezleri veya Senato tarafından kabul edilen  sınavlardan başarılı olmaları gerekir. 
 
b) Uludağ Üniversitesi tarafından düzenlenen “Türkçe Yeterlik Sınavı”ndan Üniversitelerin Dil 
Öğrenme Merkezleri veya Üniversite Senatosu tarafından kabul edilen Sınavlardan en az B2 düzeyi 
puan alan adaylar öğrenimlerine başlar. Bu sınavlar dışındaki Türkçe yeterlik belgelerinin eşdeğerliği 
konusunda Senato yetkilidir. 
 

c)  A1, A2, B1 düzeyi puanı olan adayların kayıtları yapılarak Türkçe eğitimi almak üzere Yönetim 
Kurulu Kararı ile izinli sayılırlar. Türkçe seviyesi yetersiz görülen ve kendi imkanları ile eğitim gören 
öğrencilere Türkçelerini bu sure zarfında yeterli hale getirememeleri durumunda 1 yıl daha ek süre 
verilir. Bir yıl içinde yeterli düzeyde Türkçe öğrendiklerini bu maddenin (a) ve (b) bentleri uyarınca 
belgelendirdikleri takdirde öğrenimlerine başlarlar.  Aksi takdirde  kayıtları silinir. 
 



 
Yeterlilik düzeyleri Avrupa Ortak Dil Çerçeve Belgesi (AODÇB) 

karşılıkları aşağıda belirtilmiştir. 
 

UÜYÖS/UÜ  Türkçe Dil 
Kursu 

UDAM TÜRKÇE DİL 
YETERLİK PUAN 

ARALIKLARI 

 
 
 

AODÇB   DİL 
YETERLİLİK 

DÜZEYİ 

 
 
 
 
 

AÇIKLAMA 

   96-100 C2 Yetkinlik düzeyi Yetkin Kullanıcı 

85-95 C1 İleri Düzey İleri Düzey Kullanıcı 

70-84 B2 Orta Düzey Bağımsız kullanıcı 

60-69 B1 Ortanın Altı Ara Düzey Kullanıcı 

31-59 A2 Başlangıç Üstü Temel Düzey Kullanıcı 

0-30 A1 Başlangıç düzeyi Başlangıç Düzeyi 
Kullanıcı 

 

ç) Kesin kayıt sırasında Türkçe Dil Düzeyi ile ilgili herhangi bir belge getirmeyenlerin Türkçe 

düzeyleri A1 Düzeyi kabul edilir ve işlemleri buna göre yapılır. 

 

 d) Türkçe düzeylerini ilerletmekle yükümlü veya Türkçe düzeyleri yetersiz olan adaylar istemeleri 

halinde Uludağ Üniversitesinin açmış olduğu Türkçe Dil Kurslarına devam edebilirler. 

 

e) Lise  eğitiminin  tamamını  yurtdışındaki  bir  Türk  lisesinde  veya  Türkiye’deki  bir  lisede 

tamamlayarak mezun olan öğrencilerden Türkçe Yeterlik Belgesi aranmaz. 

 

Türkçe Dil Yeterlilik Belgesi, Sınav tarihleri ve bilgilendirme için tıklayınız. 
 

Türkçesi yeterli olanlar üniversitemizde öğrenimlerine hemen başlayacaklardır. Türkçe yeterlilik 

belgesi olmayan/yetersiz olanların kayıtları Türkçe Hazırlık Sınıfında Okuyor olarak yapılır. Türkçesi 

yetersiz olanlar, en fazla bir yıl içinde kabul edilen belge ve seviyeyi sağladıkları takdirde kabul 

edildikleri programda öğrenimlerine devam edebilirler. Kayıt hakları saklı tutulan adaylar öğrencilik 

haklarından yararlanamazlar. (Öğrenci Belgesi, Öğrenci Kimliği verilmez.) 

Kayıtları "Türkçe Hazırlık Sınıfında Okuyor" olarak yapılarak kayıt hakkı saklı tutulanlar 28 Eylül 

2015 tarihine kadar Türkçe Yeterlik belgelerini getirmeleri halinde eğitimlerine 

başlayabileceklerdir.)  

 
 

VIII-YABANCI DİL SEVİYE TESPİT SINAVI 
 

Zorunlu/İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Sınıfından ve/veya 5/ı kapsamında okutulan Yabancı Dil 
Dersi’nden muaf olabilmek için yapılacak Seviye Tespit Sınavı ve Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı 

bulunan bölümler ve Yabancı Dil Seviye Tespit ve Muafiyet Sınav Programı için tıklayınız. 
 

http://udam.uludag.edu.tr/
http://ydyo.uludag.edu.tr/Dokumanlar/PDF/sts_2015.pdf

