LĠSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAġVURU ĠÇĠN GEREKLĠ BELGELER
1. BaĢvuru Formu; İlgili Enstitü Müdürlüğünden ve/veya web sitesinden temin edilecek form dilekçe.
2. ALES sonuç belgesi; *Yüksek Lisans/Doktora Programları için en az 55 puan şartı aranmaktadır.
* Yabancı uyruklu adaylar için ALES Belgesi aranmamaktadır.
3. Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi; **Yüksek Lisans Programı, ***Doktora Programı için en az 55 puan şartı
aranmaktadır.
** Yüksek Lisans Programları için Yabancı Dil şartı aranmamaktadır.
*** Yabancı Uyruklu adaylar için YDS veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavı için
belirtilen asgari puan alma şartı aranmamaktadır. Ancak yabancı uyruklu öğrencilerin Doktora Yeterlik Sınavına
girebilmeleri için YDS veya ÖSYM tarafından eşdeğerliliği kabul edilen Uluslararası yabancı dil sınavı için belirtilen
asgari puan (55) alma şartının sağlanması gerekir.
4. YEE veya TÖMER Belgesi; Yabancı Uyruklu adaylardan üniversitelerin dil merkezleri veya Yunus Emre Enstitüsü
(YEE), Türkçe Öğretim Merkezi (TÖMER) tarafından yapılan Türkçe sınavından başarılı olduklarına dair C1 düzeyinde
belge.
5. Mezuniyet Belgesi; Yüksek Lisans programı için müracaat edenlerden Lisans, Doktora programı için müracaat
edenlerden Tezli Yüksek Lisans Belgesinin onaylı örneği. Yabancı ülkelerde lisans/yüksek lisans programını bitirmiş
adaylardan diploma veya mezuniyet belgeleriyle birlikte Yükseköğretim Kurulundan alınan denklik belgesinin aslı veya
resmi onaylı örneği.
6. Transkript; Mezuniyete esas teşkil eden genel akademik başarı not ortalamasını içeren onaylı belge. (not dökümütranskript)
7. Fotoğraf; 1 adet vesikalık fotoğraf.
8. Nüfus cüzdanı fotokopisi

TEZLĠ YÜKSEK LĠSANS PROGRAMLARINA BAġVURU KOġULLARI, DEĞERLENDĠRME VE KABUL
1. BaĢvuru KoĢulları
a) Bir lisans diplomasına sahip olmak. Yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş adayların Yükseköğretim
Kurulundan alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir.
b) ALES’ten puan türünde en az 55 standart tam puan almış olmak. Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen ve
uluslararası geçerliği olan Graduate Record Examination (GRE) ve Graduate Management Admission Test (GMAT) gibi
sınavlarından alınan belgeler ALES belgesi yerine geçerli sayılabilir. En az 55 ALES puanı sağlayarak bir lisansüstü
programı tamamlayan ve yeniden başka bir lisansüstü programa başlamak isteyen öğrencilerden en fazla bir yarıyıl ara
vererek başvuranlar için ALES koşulu aranmaz.
* Yabancı uyruklu adaylar için ALES Belgesi aranmamaktadır.
c) Senatoca aksi kararlaştırılmadığı sürece Merkezi Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) veya Uludağ
Üniversitesi tarafından yapılan yabancı dil sınavından (UÜDS) en az 50 puan ya da Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi
(ÖSYM) yönetim kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından eşdeğeri puan almak
zorunludur.
** Yüksek Lisans Programları için Yabancı Dil şartı aranmamaktadır.
*** Yabancı Uyruklu adaylar için YDS veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavı için
belirtilen asgari puan alma şartı aranmamaktadır.
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d) Yabancı uyruklu adayların yukarıda belirtilen tüm koşullara uymaları ve üniversitelerin dil merkezleri veya Yunus Emre
Enstitüsü (YEE), Türkçe Öğretim Merkezi (TÖMER) tarafından yapılan Türkçe sınavından başarılı olduklarına dair C1
düzeyinde belge getirmeleri gerekmektedir. (Türkiye’de bir yükseköğretim kurumundan mezun olanlar hariç)
Türkçe belgesi olmayan adayların lisansüstü eğitimi yürütebilecek düzeyde Türkçe yeterliliğe sahip olmadıkları U.Ü. Dil
Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından değerlendirilir. Yetersiz bulunan adaylar U.Ü. Dil Öğretimi Uygulama ve
Araştırma Merkezi tarafından yürütülen Türkçe kurslarına katılarak, yapılan sınavlarda C1 düzeyinde not almaları halinde
lisansüstü eğitimlerine takip eden yarıyıldan itibaren başlayabilirler. Adaylara, Türkçe öğrenmeleri için en fazla iki yarıyıl süre
tanınır. Bu süre sonunda başarılı olamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.
2. Değerlendirme ve Kabul ġartları
a) ALES puanının % 50’si,
b) Lisans not ortalamasının % 20’si. (Yabancı uyruklular için % 50’si dikkate alınır.)
c) Mülakat sonucunun % 30’u dikkate alınır. (Yabancı uyruklular için % 50’si dikkate alınır.)
d) Kabul için hesaplanan puana göre en az 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.
e) Adaylar mülakatta 100 tam puan üzerinden değerlendirilir.
f) Eşit puan durumunda adaylar arasında önceliğin belirlenmesinde; sırasıyla, ALES veya eşdeğeri sınav notu, lisans
dersleri not ortalaması ve yabancı mülakat notu yüksek olanlar tercih edilir.
DOKTORA PROGRAMINA BAġVURU KOġULLARI, DEĞERLENDĠRME VE KABUL
1. BaĢvuru KoĢulları
a) Lisans (bütünleştirilmiş doktora için) veya tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmak. Lisans veya tezli yüksek lisans
programını yabancı ülkelerde tamamlamış adayların Yükseköğretim Kurulundan denklik belgesi de almak.
b) Hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli lisans eğitimi yapan Tıp, Diş Hekimliği, Veteriner Fakültesi mezunu olmak.
c) Eczacılık ve Fen Fakültesi diplomasına sahip olanlardan Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir
laboratuvar dalında uzmanlık yetkisi alanlar.
d) Lisans mezunları için lisans mezuniyet not ortalamasının 4 tam puan üzerinden en az 3 puan veya eşdeğerine sahip
olmak.
e) Başvurulan programın puan türünde yüksek lisans mezunlarının ALES’ten en az 55, lisans mezunlarının en az 80
standart tam puan almış olmaları gerekir.
* Yabancı uyruklu adaylar için ALES Belgesi aranmamaktadır.
f) Anadilleri dışında İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca, Farsça
dillerinden birinden YDS’den en az 55 puan veya ÖSYM yönetim kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası
yabancı dil sınavından bu puan eşdeğeri puan almak.
*** Yabancı Uyruklu adaylar için YDS veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavı için
belirtilen asgari puan alma şartı aranmamaktadır. Ancak yabancı uyruklu öğrencilerin Doktora Yeterlik Sınavına
girebilmeleri için YDS veya ÖSYM tarafından eşdeğerliliği kabul edilen Uluslararası yabancı dil sınavı için belirtilen
asgari puan (55) alma şartının sağlanması gerekir.
g) Yabancı uyruklu adayların yukarıda belirtilen tüm koşullara uymaları ve üniversitelerin dil merkezleri veya Yunus Emre
Enstitüsü (YEE), Türkçe Öğretim Merkezi (TÖMER) tarafından yapılan Türkçe sınavından başarılı olduklarına dair C1
düzeyinde belge getirmeleri gerekmektedir. (Türkiye’de bir yükseköğretim kurumundan mezun olanlar hariç)
Türkçe belgesi olmayan adayların lisansüstü eğitimi yürütebilecek düzeyde Türkçe yeterliliğe sahip olmadıkları U.Ü. Dil
Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından değerlendirilir. Yetersiz bulunan adaylar U.Ü. Dil Öğretimi Uygulama ve
Araştırma Merkezi tarafından yürütülen Türkçe kurslarına katılarak, yapılan sınavlarda C1 düzeyinde not almaları halinde
lisansüstü eğitimlerine takip eden yarıyıldan itibaren başlayabilirler. Adaylara, Türkçe öğrenmeleri için en fazla iki yarıyıl süre
tanınır. Bu süre sonunda başarılı olamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.
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2. Değerlendirme ve Kabul ġartları
a) Lisans diplomasıyla başvuranlar için; ALES puanının % 50’si
b) Lisans not ortalamasının % 20’si. (Yabancı uyruklular için % 50’si dikkate alınır.)
c) Mülakat notunun % 30’u dikkate alınır. (Yabancı uyruklular için % 50’si dikkate alınır.)
d) Yüksek lisans diplomasıyla başvuruda bulunanlar için; ALES puanının %50’si
e) Yüksek Lisans not ortalamasının % 20’si. (Yabancı uyruklular için % 50’si dikkate alınır.)
f) Mülakat notunun % 30’u dikkate alınır. (Yabancı uyruklular için % 50’si dikkate alınır.)
g) Kabul için hesaplanan puanın en az 70 puan olması şart olup, sıralama buna göre yapılır.
h) Adaylar mülakatta 100 tam puan ürerinden değerlendirilir.
i) Eşit puan durumunda adaylar arasında önceliğin belirlenmesinde; sırasıyla, ALES veya eşdeğeri sınav notu veya
yüksek lisans dersleri not ortalaması veya yabancı dil notu yüksek olanlar tercih edilir.
TEMEL TIP BĠLĠMLERĠ DOKTORA PROGRAMINA BAġVURU KOġULLARI, DEĞERLENDĠRME VE KABUL
1. BaĢvuru KoĢulları
a) Tıp Fakültesi, Veteriner Fakültesi ile Diş Hekimliği Fakültesi mezunlarının lisans diplomasına, diğer fakülte
mezunlarının yüksek lisans diplomasına sahip olması.
b) Tıp Fakültesi mezunlarının en az 50 Temel Tıp Puanına veya ALES sayısal kısmından en az 55 puana sahip olmaları.
* Yabancı uyruklu adaylar için ALES Belgesi aranmamaktadır.
c) Tıp Fakültesi mezunu olmayanlar için en az 55 ALES standart puanına sahip olmak.
* Yabancı uyruklu adaylar için ALES Belgesi aranmamaktadır.
d) Anadilleri dışında İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca, Farsça
dillerinden birinden YDS’den en az 55 puan veya ÖSYM yönetim kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası
yabancı dil sınavından bu puan eşdeğeri puan almak.
*** Yabancı Uyruklu adaylar için YDS veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavı için
belirtilen asgari puan alma şartı aranmamaktadır. Ancak yabancı uyruklu öğrencilerin Doktora Yeterlik Sınavına
girebilmeleri için YDS veya ÖSYM tarafından eşdeğerliliği kabul edilen Uluslararası yabancı dil sınavı için belirtilen
asgari puan (55) alma şartının sağlanması gerekir.
2. Değerlendirme ve Kabul ġartları
a) Tıp Fakültesi mezunları için; ALES veya TUS temel tıp puanının % 50’si
b) Yüksek Lisans not ortalamasının %20’si. (Yabancı uyruklular için % 50’si dikkate alınır.)
c) Mülakat notunun %30’u dikkate alınır. (Yabancı uyruklular için % 50’si dikkate alınır.)
d) Tıp Fakültesi mezunu olmayanları için; ALES puanının % 50’si
e) Lisans not ortalamasının %20’si. (Yabancı uyruklular için % 50’si dikkate alınır.)
f) Mülakat notunun %30’u dikkate alınır. (Yabancı uyruklular için % 50’si dikkate alınır.)
g) Yüksek Lisans Diplomasıyla başvuruda bulunanlar için; ALES puanının % 50’si
h) Yüksek Lisans not ortalamasının % 20’si. (Yabancı uyruklular için % 50’si dikkate alınır.)
i) Mülakat notunun %30’u dikkate alınır. (Yabancı uyruklular için % 50’si dikkate alınır.)
j) Kabul için hesaplanan puanın en az 70 puan olması şart olup, sıralama buna göre yapılır.
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k) Adaylar mülakatta 100 tam puan ürerinden değerlendirilir.
l) Eşit puan durumunda adaylar arasında önceliğin belirlenmesinde; sırasıyla, ALES veya eşdeğeri sınav notu veya
temel tıp programları için temel tıp notu, lisans dersleri not ortalaması, yüksek lisans dersleri not ortalaması ve
yabancı dil notu yüksek olanlar tercih edilir.
KESĠN KAYIT ĠÇĠN ĠSTENECEK BELGELER
a) Türkiye Cumhuriyeti Uyruklulardan Ġstenecek Belgeler
1) Yüksek lisans programına veya en az sekiz yarıyıl süreli lisans öğreniminden sonra doktora programına kabul edilen
adaylardan lisans diplomasının veya mezuniyet belgesinin, tezli yüksek lisans yaptıktan sonra doktora programlarına kabul
edilenlerden tezli yüksek lisans diplomasının veya mezuniyet belgesinin aslı veya resmi onaylı örneği; yabancı ülkelerdeki
lisans programını veya tezli yüksek lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerden ise mezuniyet belgeleriyle birlikte
Yükseköğretim Kurulundan alacakları denklik belgesinin aslı veya resmi onaylı örneği; Sağlık Bakanlığından uzmanlık
yetkisi kazanmış Fen ve Eczacılık Fakültesi mezunlarının doğrudan doktora programına kabul edilmeleri halinde lisans
diplomasının ve yetki belgesinin aslı veya resmi onaylı örnekleri,
2) ALES veya eşdeğer sınav sonuç belgesinin; temel tıp bilimleri doktora programlarına kabul edilen Tıp Fakültesi
mezunlarından TUS, Diş Hekimliği mezunlarından ise DUS belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı,
3) Dersler ve notların dökümüyle mezuniyet başarı notunu gösteren belgenin aslı veya resmi onaylı örneği,
4) YDS veya eşdeğer sınav sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı,
** Yüksek Lisans Programları için Yabancı Dil şartı aranmamaktadır.
5) Türkiye Cumhuriyeti Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
6) Yeni çekilmiş 4.5x6 cm boyutunda altı adet fotoğraf,
7) Erkek adaylar için askerlikle ilişiğinin bulunmadığına dair yazılı beyan,
8) Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan adayların, kesin kayıt sırasında kendi kurum amirinden programa devam
edebileceğine dair izin belgesi getirmesi gerekir. Üniversite mensupları ise bağlı bulunduğu birim amirinden izin almak
zorundadır. Kayıt süresi içinde izin belgesi getirmeyen adayın kesin kaydı yapılmaz ve kayıt hakkı düşer,
9) Uludağ Üniversitesi veya diğer üniversitelerde araştırma görevlisi olanlarla ilgili belge.
b) Yabancı Uyruklulardan Ġstenecek Belgeler
1) Lisans veya lisansüstü öğrenimini Türkiye’de tamamlamış olan yabancı uyruklulardan, U.Ü. Lisansüstü Eğitim ve
Öğretim Yönetmeliğinin 20.maddesinin 1 inci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen diploma ve belgeler;
yabancı ülkelerden alınan diplomaların veya mezuniyet belgelerinin noterden onaylı tercümesi ile Yükseköğretim
Kurulundan alınan denklik belgesinin aslı veya resmi onaylı örnekleri,
2) Dersler ve notların dökümüyle mezuniyet başarı notunu gösteren belgenin aslı veya resmi onaylı örneği; yabancı
ülkelerden alınan dersler ve not dökümleri ve noterden onaylı tercümesinin aslı veya resmi onaylı örnekleri,
3) Üniversitelerin dil merkezleri veya Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Türkçe Öğretim Merkezi (TÖMER) tarafından yapılan
Türkçe sınavından başarılı olduklarına dair C1 düzeyinde belge. (Türkiye’de bir yükseköğretim kurumundan mezun olanlar
hariç)
4) YDS veya eşdeğer sınav sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı.
*** Yabancı Uyruklu adaylar için YDS veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavı için
belirtilen asgari puan alma şartı aranmamaktadır. Ancak yabancı uyruklu öğrencilerin Doktora Yeterlik Sınavına
girebilmeleri için YDS veya ÖSYM tarafından eşdeğerliliği kabul edilen Uluslararası yabancı dil sınavı için belirtilen
asgari puan (55) alma şartının sağlanması gerekir.
5) Öğrenim vizesi ve pasaport ile bunların Türkçeye tercümelerinin noter tasdikli örnekleri,
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6) İl emniyet müdürlüğünden alınacak “ikamet tezkeresi”nin aslı veya resmi onaylı örneğinin kesin kayıt tarihinden
itibaren en geç bir ay içinde Enstitüye teslim edilmesi,
7) Yeni çekilmiş 4.5x6 cm boyutunda altı adet fotoğraf,
8) İlgili mevzuatla belirlenen ücretin ödendiğini gösteren belge,
9) Burslu adaylardan, burslu okuyacaklarına dair belgenin aslı veya resmi onaylı örneği,
10) ALES veya eşdeğer sınav sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı.
* Yabancı uyruklu adaylar için ALES Belgesi aranmamaktadır.
c) Üniversitenin yaptığı ikili anlaşmalar çerçevesinde veya Yükseköğretim Kurulu kararlarıyla yerleştirilen yabancı
uyrukluların, Türkçe ile ilgili düzenlemeler hariç, doğrudan kayıtları yapılabilir.
(2) Kesin kayıt hakkını kazanan adaylar, başvuru sırasında teslim etmiş oldukları belgeleri tekrar isteyemezler.
(3) Kayıt için sahte veya tahrif edilmiş belge kullanan veya giriş sınavlarında sahtecilik yaptığı belirlenen kişilerin kayıt
tarihi itibarıyla kayıt işlemleri iptal edilir.

BOġ KALAN KONTENJANLAR ĠÇĠN BAġVURU, SINAV ve KAYIT TAKVĠMĠ
BaĢvuru Tarihi

29 Eylül – 01 Ekim 2015 (Saat 14:00’a kadar)

Mülakat Tarihi

02 Ekim 2015

Mülakat Yeri

İlgili Anabilim Dalları

Mülakat Saati

10:00

Sonuçların Ġlanı

05 Ekim 2015

Kesin Kayıt Tarihi

08 Ekim 2015

Yedeklerin Ġlanı Ve Kesin Kayıt Tarihi

09 Ekim 2015

Türkçe Yeterlilik Seviye Tespit Sınav Tarihi

?

Not: - Mülakat sınavlarına kontenjanların (2) iki katı kadar aday alınacaktır.
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