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   ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ 

        2016-2017 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI 

     YURTDIġINDAN ÖĞRENCĠ KABULÜ 

       TERCĠH VE YERLEġTĠRME ĠġLEMLERĠ KILAVUZU 

 

YURT DIġINDAN ÖĞRENCĠ KABULÜNDE KULLANILACAK SINAVLAR VE KOġULLARI 

SINAV TABAN PUAN 

Abitur (Alman Bakaloryası) En fazla 4 (1-4) 

ACT (American College Test) Sınavı Fen (Scientific Reasoning), Matematik (math) ve Toplam    

(Composite) puan olarak en az 22 

Afganistan Ulusal Üniversite Giriş sınavı (Concours-

KONKURS General State Examination) 

Skor 290/350 

Bangladeş Higher Secondary School Certificate 

(HSSC) / 12 yıllık lise eğitimi sonucunda verilen 

diploma notu  

Başvurulan programla ilgili dalda en az % 80 

Belçika Certificat d'Enseignment Secondair 

Superieur/Diploma Van Hoger Secundair Onderwijs 

Matematik en az % 80 olmak üzere genelden % 80 başarı 

Beyaz Rusya Attestat o Srednem (Polinom) 

Obshchem Obrazovanii/Belarussian Central Testing 

Minimum 3/5 * Minimum 350 / 600 

Çin Halk Cumhuriyetinde yapılan Üniversite Giriş 

Sınavından (Gaokao) 

Başvurulan programın puan türünde 750 üzerinden en az 

480 

Endonezya UAN sınavı (Ujian Akhir Nasional) En az 6 

Fransız Bakaloryası  Diploma notu en az 10 

GCE (A Level)  Sınavı En az biri başvurulan programla ilgili olmak üzere en az 3 

konuda A seviyesi   

Gürcistan Attestat o Srednem (Polinom) Obshchem 

Obrazovanii 

En az 3/5 

Güney Kore “Korea Institute of 

Curriculum&Evaluation”  (KICE) tarafından  yapılan 

“College Scholastic Aptitude Test (CSAT) 

Başvurulan program ile ilgili dalından 800 üzerinden en az 

500, (Ön Lisans Programlarında 400) standart puan. 

İran (Diploma Debirestan ve Pişdaneşgahi) Pishdaneshgahi bitirme notu  Tıp, Veteriner Fakülteleri için 

en az 18 / 20 , Pishdaneshgahi bitirme notu  Diğer Fakülte 

ve Yüksekokul Programları için  en az 15 / 20 

Kanada Lise bitirme diploması (Provincial High 

School Graduation Diplomas) 

En az %60 başarı 

Kazakistan National University Test Tıp ve Veteriner Fakültesi için en az 90 puan, 

Mühendislik, Mimarlık, Ziraat ve Fen-Edebiyat Fakültesi 

Fen Bölümleri için en az 85 puan,  

Diğer fakülte ve yüksekokullar için en az 80 puan 

Kırgızistan  Ulusal Üniversite Giriş Testi (ORT) En az 195 / 250  puan 

Lübnan’da yapılan Bakalorya (Baccalaureat 

Libanais) Sınavı 

Fen Dalında (Scientific Stream) diploma notu 100 

üzerinden 65 

Matura Sınavı (Arnavutluk , Avusturya , Bosna 

Hersek , Bulgaristan , Hırvatistan , Çek Cum.gibi 

ülkelerde yapılan sınavdır.) 

1- 4 puan arası 

Moğolistan Merkezi Üniversite Giriş Sınavı  Başvurulan programla ilgili dört alanın her birinden en az 

650 / 800 puan 

Moldova Attestat o Srednem Obrazovanji Minimum 3/5 

Pakistan Higher Secondary Certificate (HSSC) -12 

yıllık lise eğitimi sonucunda verilen diploma  

Diploma notu başvurulan programla ilgili dalda en az % 80 

Rusya Federasyonu Merkezi Devlet Sınavın (Unified 

State Exam-EGE) 

En az ikisi başvurulan programla ilgili olmak üzere üç 

konuda ortalama % 80 
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SAT I  En az 1100 toplam ve 600 matematik puanı  

Senegal’de yapılan Bakalorya Diploma notu en az 14/20 

Somali (Secondary School Leaving Certificate) lise 

eğitimi sonucunda verilen diploma   

En az %60 başarı 

Suriye’de yapılan Al-Shahada-Al Thanawiyya Sınavı  Fen Dalında (Scientific Stream) 240 üzerinden Tıp ve 

Veteriner Fakültesi için en az  200,  Mühendislik, Mimarlık 

Fakültesi programları için en az 190, diğer programlar için 

en az 175 

TQDK Azerbaycan 
Tıp ve Veteriner Fakültesi için en az  600 / 700 puan 

Mühendislik-Mimarlık, Ziraat  ve Fen-Edebiyat Fakültesi 

Fen Programları için en az 550 / 700 puan,  Diğer fakülte ve 

yüksekokullar için en az 500 / 700 puan 

TÜBİTAK’ın tanıdığı ve katıldığı uluslararası bilim  

olimpiyatlarında 

Altın, Gümüş, Bronz madalya 

Uludağ Üniversitesi ve Diğer Devlet Üniversiteleri 

tarafından düzenlenen Yurt Dışından Öğrenci Seçme 

ve Yerleştirme Sınavı Sonucu 

Temel Öğrenme Becerileri Testinden lisans programları 

için en az 40 puan almış olmak, önlisans programları için 

sınava girmiş olmak. 

Ukrayna Attestat o Srednem (Polnom) Obshchem 

Obrazovanii  

Minimum 3/5 

Ürdün ve Filistin’de yapılan Tawjihi Sınavları Fen Dalında (Scientific Stream) tüm derslerden alınan sınav 

not ortalaması  en az 80/100 

YGS/LYS Başvurulan programın bir önceki yılına ait taban puanına 

eşit veya yüksek puan alan adaylar 

Yunanistan'daki Üniversite Giriş Sınavı 12/20 

 

Lise Not Ortalaması     

Kontenjanların dolmaması halinde ilgili 

Fakülte/Yüksekokul/Konservatuvar/Meslek Yüksekokulu 

tarafından kurulan komisyonca yapılacak mülakat 

sonucunda başarılı olmak. 

 

BAġVURU,TERCĠH ĠġLEMLERĠ VE YERLEġTĠRME 

(PLACEMENT) 

Başvuru ve Tercih İşlemleri 

(Application and Preference Actions) 

10 – 24  Haziran 2016 / June 10-24, 2016 
[(Başvurular TSİ - 17:00 da sona erecektir. Application finished 

at 17:00 p.m. (By Turkey Time)] 

Başvuru Evraklarının Teslim Tarihi 

(Date of Submission of Application Documents) 
10 – 28  Haziran 2016 / June 10-28, 2016 

Yerleştirme Sonuçlarının İlanı  

(Date of Placement Results) 
22 Temmuz 2016 / July 22, 2016 

Kayıt Tarihi 

(Registration Date of Placement) 
25 Temmuz 2016 / 04 Ağustos 2016  

July 25, 2016 / August 04, 2016 

Boş Kontenjanlara Ek Yerleştirme Sonuçlarının 

İlanı  

(Vacancy Additional Placement Results 

Announcement) 

15 Ağustos 2016/ 15 August 2016 

 

Yerleşen Öğrencilerin Kayıtları 

(Enrollment Of Placed Students) 

 

16 Ağustos-25 Ağustos 2016 

16 August-25 August 2016 
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Eğitim Fakültesi Faculty of Education                          (Tablo 3) 

 

Müzik Öğretmenliği 

Resim-İş Öğretmenliği 

 

Music Teaching 

Teacher Training in Arts and Crafts 

 

Devlet Konservatuvarı State Conservatory 

Kompozisyon ve Orkestra Şefliği                              

Türk Müziği 

Piyano 

Üfleme ve Vurma Çalgılar 

Composition and Maestro of an Orchestra  

Turkish Music 

Piano 

Wind and Percussion Instruments 

Yaylı Çalgılar Stringed Instruments 

Spor Bilimleri Fakültesi Faculty Of Sport Sciences 

 

Antrenörlük Eğitimi 

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 

 

Coaching Training 

Teacher Training in Physical Eduation and Sports 

 

 Güzel Sanatlar Fakültesi Faculty of Fine Arts 

Dramatik Yazarlık  

Oyunculuk 

Resim 

 

Dramatic Writing 

Acting 

Drawing    

 

Sınav Tarihi ve Saati:                 

(Examination Date) 

 

Özel Yetenek sınav tarihleri ilgili birimler tarafından 

duyurulacaktır. 

(Aptitude test dates will be announced by concerned 

authorities) 

 

* Resim, müzik, beden eğitimi gibi özel yetenek ve beceri isteyen yükseköğretim programlarına Özel 

Yetenek Sınav Sistemiyle öğrenci alınır. Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alan programlara (Tablo-3) 

başvuracak yabancı uyruklu öğrencilerin UÜYÖS, diğer devlet üniversitelerinin düzenlemiş olduğu YÖS 

sınavlarından 40 ve üstü puan almış olmaları veya Üniversitemiz Senatosu tarafından kabul edilen geçerli 

bir sınav puanına sahip olmaları zorunludur. 

 Özel Yetenek sınav ve başvuru tarihleri ilgili birimler tarafından duyurulacak olup kontenjanlara tercih 

yapacak adayların ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir. 

 Özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul edilen bölüm programlara yerleştirme işlemleri ilgili birim 

tarafından kurulan komisyonlar tarafından yürütülür. Sonuçlar ilgili birimler tarafından ilan edilir. 

 

 Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan bölüm veya programlara başvuran adayların kabul koşullarını 

sağlamaları yanında, Fakülte/Konservatuvar tarafından yapılacak özel yetenek  sınavında da başarılı 

olmaları gereklidir. 

ÖZEL YETENEK SINAVI 
(EXAMINATION OF ABILITY AND SKILL) 

      

      Resim, müzik, beden eğitimi gibi özel yetenek ve beceri isteyen yükseköğretim programlarına Özel Yetenek 

Sınav Sistemiyle öğrenci alınır. Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alan programlara (Tablo-3) başvuran yabancı 

uyruklu öğrencilerin UÜYÖS'e girmeleri veya Üniversitemiz Senatosu tarafından kabul edilen geçerli bir sınav 

puanına sahip olmaları zorunludur. 

     Applicants who wish to enroll in higher education programs which require special skills such as art, music and 

physical education are selected by means of special skills tests, but foreign students are still required to take the 

UÜYÖS examination or to obtain an acceptable score on one of international examinations in order to apply    

(Table 3) 
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YURTDIġINDAN ÖĞRENCĠ KABUL KONTENJANLARINA 

BAġVURMA VE YERLEġTĠRME ĠġLEMLERĠ 

 

  I.    GENEL BĠLGĠLER, TEMEL  ĠLKE VE KURALLAR 
 

1. Bu kılavuz, 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılında Uludağ Üniversitesinde öğrenim görmek üzere 

yurtdışından öğrenci kabul kontenjanlarına başvurmak isteyenlerin uymak zorunda oldukları kuralları 

kapsamakta olup  yerleştirme ve kayıt işlemlerini düzenlemek  üzere hazırlanmıştır. 

 

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

 

3. Uludağ Üniversitesi öğrenci adaylarının barınma, burs, geçim, vize ve Türkiye'de oturma izni gibi 

işlemleriyle ilgilenmez. Adayların başvurmak/kayıt olmak için ülkelerinden çıkış için gerekli resmi 

izin almaları ya da kendilerine pasaport çıkartılması konularında sorumluluk almaz; bu işlemlerin  

adayların kendileri  tarafından yapılması gerekmektedir. 

 

4. Başvurularda adayların başvuru koşullarını sağlayıp sağlayamadıklarına ilişkin kendi beyanları   

dikkate alınacaktır. Başvuru şartlarını sağlamayan, yanlış beyanda bulunarak başvuru ve tercih yapan 

adaylar yerleştirilmiş olsalar dahi bu durum kendilerine bir hak sağlamayacaktır. 

 

5. Kılavuzda yer alan bilgi, açıklama ve kurallar, yayın tarihinden sonra yürürlüğe girebilecek Uludağ 

Üniversitesi Senatosu ve/veya Yükseköğretim Kurulu (YÖK) kararları gerekli kıldığı takdirde 

değiştirilebilir. Yönerge ve Kılavuzda belirtilmeyen durumlarda, Uludağ Üniversitesi Yurtdışından 

Öğrenci Kabul Komisyonu  tarafından verilen kararlara göre işlem yapılır. 

 
  II.   BAġVURU ĠġLEMLERĠ  
 

1. B- BaĢvurma KoĢulları  
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 dıĢında Türk 

vatandaĢı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaĢıdır.” 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, 

baĢvuruları kabul edilir. 
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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 Ģartları 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, 

 

baĢvuruları kabul edilmez.  

 

BaĢvuru Ģartlarını sağlamayan adaylar baĢvuru yapsalar bile baĢvuru sonuçları kendilerine 

bir hak sağlamayacaktır. 

 

2. BaĢvuru ĠĢlemleri 

    

    Başvuru koşullarını taşımadığı tespit edilen adayların başvuruları değerlendirmeye alınmaz. Yanlış 

beyanda bulunan, bilgileri hatalı olan adayların yerleştirmesi yapılmış olsa bile kayıt işlemleri 

yapılmayacaktır. 

 

  Uludağ Üniversitesi ilan edilen kontenjanları doldurup doldurmamakta serbesttir.  

 

    Başvuru için gerekli şartları sağlamış olmak kabul edilmeyi gerektirmez. Kayıt hakkı, “Yurtdışından 

Öğrenci Kabul Komisyonu”nun önerisi ve ilgili Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurulunun onay 

vermesiyle kesinleşir. Onay verilmemesi halinde kayıt hakkı doğmaz.  

 

3. BaĢvuru ve Tercih Formunun Doldurulması : 

  
Uludağ Üniversitesinin yurtdışından kabul kontenjanlarına yapılan başvurularda Yükseköğretim 

Kurulu Başkanlığının 27.03/2015 Tarih ve 16403 Sayılı yazısı gereği adaylardan ayrıca başvuru ücreti 

alınmayacaktır. 

 

Adayların http://www.uludag.edu.tr  web adresinden ulaşabilecekleri başvuru formunu doldurarak 

tercih işlemlerini yapmaları gerekmektedir.       

 

Başvuru Formundaki bilgi alanlarının doldurulmasına ilişkin açıklamalar aşağıda sırasıyla verilmiştir. 

Yapılacak yanlışlıklardan doğacak sonuçların bütün sorumluluğu adaylara aittir. Formun kimlik ile ilgili 

bilgi alanlarına, adayın pasaportundaki/kimliklerindeki bilgileri değiştirilmeden, kısaltma yapılmadan 

yazılmalıdır. Bilgilerin sisteme hatasız girilmesi gerekmekte olup baĢvuru yapıldıktan sonra 

değiĢiklik yapılamayacaklardır.  
 

KĠġĠSEL BĠLGĠLER 

1) T.C./Y.U. Kimlik No veya Pasaport Numarası  

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

3) Soyadı 

4) Doğum Tarihi  

http://www.uludag.edu.tr/
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5) Cinsiyeti 

6) Uyruğu 

7) Telefon 

8) Yazışma Adresi 

9) E-Mail (İletişimde kullanılacak olup doğru yazılması önemlidir.) 

10) Başvuru yapacağı sınav türü 

11) Sınav Sonucu 

12) Türkçe Dil Bilgisi  

13) Mezun olduğu/olacağı okul (Lise) 

14) Okulun bulunduğu Ülke/Şehir  

15) Mezun olduğu olacağı bölüm (Fen, Matematik, Sosyal vb.) 

16) Not Sistemi 

17) Mezuniyet Not Ortalaması        

       

4. BaĢvurunun ve Tercih ĠĢlemleri Tamamlanması  
 

      Üniversitemiz Senatosu tarafından belirlenerek kabul edilen ulusal ve uluslararası sınavlardan 

minimum puan alanlar adaylar, tercih başvurusunda bulunabileceklerdir. 

 
       Yurtiçinden ve Yurtdışından yapılacak tercihler 10-24 Haziran 2016 tarihleri arasında internet 

üzerinden (www.uludag.edu.tr) çevrimiçi (online) olarak alınacaktır. Adaylara 5 (beş) tercih yapma 

imkanı verilecek olup, yerleştirme işlemleri ilk tercihten başlanarak yapılacaktır. Belirtilen baĢvuru 

süresi dıĢında yapılan baĢvurular, Ģahsen veya e-posta yoluyla yapılan baĢvurular kabul 

edilmeyecektir. 

 

       Tercih Başvuru Formunun, iş bu Kılavuzun okunmasından sonra doldurulması gerekmektedir. Tercih 

Başvuru Formunda istenen tüm bilgiler eksiksiz doldurulmalıdır aksi takdirde başvuru yapılamamaktadır. 

Doldurulması gereken tüm yerler, tam, doğru ve eksiksiz bir şekilde büyük harflerle doldurulmalı ve 

gerektiğinde seçim yapılmalıdır. Adaylar tercih başvurularını yaptıktan ve tercih süresi tamamlandıktan 

sonra tercihlerde herhangi bir değişiklik yapılamayacaktır.   

 

       Adayların, bilgilerini eksiksiz girerek Başvuru Formu’nu doldurup tercih işlemlerini yaparak  kaydet 

tuşuna bastıktan ve “Başvurunuz Kabul Edilmiştir” ibaresini gördükten sonra sistem üzerinden alacakları 

“Tercih Başvuru Formu”nun çıktısını yazıcıdan almaları ve istenilen belgeler ile birlikte en geç              

28 Haziran 2016 tarihine kadar tam ve doğru olarak şahsen veya posta yolu ile Öğrenci İşleri Daire 

Başkanlığı’na teslim etmeleri gerekmektedir. (Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.) 

  

Posta adresi: 
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ - ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI  
Görükle Kampüsü - Görükle Mah. Üniversite 1. Cad. No:328  16059 Nilüfer/BURSA 

 

 

      5.  Tercih BaĢvurusu Ġçin Ġstenilen Belgeler ve Teslimi 

a) Tercih Başvuru Formu  

 

b) Pasaport /T.C. Nüfus Kimliği /Mavi Kart Fotokopisi (Vatandaşlıktan Çıkış İzin Belgesi) 

-Yabancı Kimlik /İkamet Tezkeresi Fotokopisi 

-Uyruğundan biri T.C. olan çift uyruklular ile Mavi Kart Sahibi adayların anne, baba kaydını 

gösterecek şekilde “Ayrıntılı Nüfus Kayıt Örneği”  

(Kayıt sırasında teslim edilecek tüm evraklarda, pasaportta/T.C. Nüfus Kimliğinde/Mavi Kartta 

yazılı kimlik bilgileriniz olmalıdır.) 

 

http://www.uludag.edu.tr/
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c) Lise Diplomasının Örneği (Mezun durumdaki adaylar mezun olabileceğine ilişkin öğrenci belgesi 

ve Transkript.) 

 

d) Lise Diplomasının Tercümesi (Türk liselerinden mezun olan adaylar hariç) 

 

e) Yurtdışından mezun olan adaylardan Denklik Belgesi  

-(Denklik işlemlerinde adaylardan yurt dışında öğrenim gördükleri öğretim kurumundan aldıkları son 

ders yılına ait karneler veya öğrenim belgesi ile diploma (“Apostille” onaylı diploma aslı) veya diploma 

almaya hak kazandığına dair belge istenilmektedir. Denklik işlemleri yurt içinde İl Millî Eğitim 

Müdürlüklerince, yurt dışında ise Eğitim Müşavirlikleri ve Eğitim Ataşeliklerince yapılacağından, 

denklik için başvurular da bu kurumlara yapılacaktır. Adayların en geç kesin kayıt tarihlerinde Denklik 

Belgelerini almış olmaları gerekmektedir.) 

 

f) Lise dönemine ait transkript belgeleri (Not Döküm Belgesi) 

    -Transkript Tercümesi (Türk liselerinden mezun olan adaylar hariç) 

    -Not Sistemi (100’lük sistem değil ise dönüşüm tablosu)  

 

g) Tercih başvurusunda kullandığı Sınav Sonuç Belgesi 

   -Ulusal ve Uluslararası sınav sonuç belgelerinin ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği ya da 

Konsolosluğundan onaylanmış örneği ve Türkçe çevirisi, Türkiye’deki diğer Üniversiteler tarafından 

yapılan Üniversitemizce tanınan sınavlar için, sınavı yapan Üniversite tarafından düzenlenmiş, onaylı 

belge (imzalı ve mühürlü sınav sonuç belgesi). 

 

   -“GCE A Level Predicted Results” belgeleri ile başvuru yapan adaylar onaylı A Level, 

Sertifikalarını getirmelidir. Ayrıca söz konusu adayların başvuru sürecinde beyan ettikleri notların birebir 

aynı olması gerekmektedir. Aksi taktirde ilgili adayların kayıt hakları iptal edilecektir. (Resmi olmayan, 

öngörüye dayalı sonuçlar kabul edilmeyecektir.) 

   -SAT sonucu ile başvuru yapıp yerleşen adayların kayıtlara kadar College Board’dan orijinal 

belgelerinin gelmemesi durumunda kayıt esnasında kullanıcı adları ve şifreleriyle SAT College Board 

resmi sitesinden sınav sonuçlarının teyidini yapmaları istenecektir. Bunu sağlayamayan adayların kayıt 

hakları iptal edilecektir. 

 

*Adaylar Ġstenilen tüm belgelerin  fotokopilerini göndereceklerdir. 
 

Başvuru için istenilen belgeler 28 Haziran  2016 tarihine kadar tam ve doğru olarak şahsen veya 

posta yolu ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na teslim edilecektir. Bu tarihten sonra tarafımıza ulaşan 

belgeler kesinlikle işleme alınmayıp değerlendirilmeyecek adayın başvurusu geçersiz sayılacaktır. 

Başvuru süresi içinde yapılmayan, iş bu esaslarda belirtilen hususlara uymayan eksik, yanlış, 

okunmayacak derecede yıpranmış ve/veya koyu ve/veya küçük, hatalı ve/veya sahte belgelerin eklenmesi 

durumunda başvuru iptal edilerek  başvuru geçersiz sayılacaktır. 

 

(Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacak olup E-posta ile gönderilen baĢvuru belgeleri 

değerlendirmeye alınmayacaktır.) 

 

 

III.    YERLEġTĠRME SONUÇLARININ DUYURULMASI 
 

  Başvuru için kabul edilen sınavların birbirlerine göre eşdeğerliliği ve puan dönüşümü 

Üniversitemiz Yurtdışından Öğrenci Kabul Komisyonu tarafından değerlendirilerek adayların sınavlara 

ait puanları veya ortaöğretim not ortalamaları en yüksek 100 (yüz) puan kabul edilmek üzere yüzlük 

sisteme çevrilir. Adaylar tercihlerine göre en yüksek puandan başlanarak kontenjanlara yerleştirilir. 

Yerleştirme puanlarında eşitlik olması durumunda, sırasıyla Ortaöğretim Başarı Puanına, Türkçe Dil 

Seviyesi’ne ve adayın yaşının küçük olmasına göre yerleştirme işlemi yapılır. Yerleştirme Sonuçları 22 

Temmuz 2016 tarihinde Üniversitemiz resmi web sayfasından ilan edilecektir. 
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Kayıt hakkı kazanan adaylara kabul mektubu hazırlanarak gönderilecektir. Adaylar bu belgeyle 

ülkelerindeki Türkiye dış temsilciliklerinden vize başvurusu için, Türkiye’de bulunanlar ise Bursa İl Göç 

İdaresi Müdürlüğünden ikamet izin belgesi almak için kullanabilirler. (Türkiye dışında bulunan adaylara 

kabul mektupları talepleri halinde mail olarak gönderilecektir.) 

 

Kayıt işlemleri sonunda boş kalan kontenjanlara Ek Yerleştirme, mevcut başvurular içinden 

hiçbir Fakülte/Meslek Yüksekokula yerleşmemiş adaylar arasından yapılacak olup sonuçlar 15 Ağustos 

2016 tarihinde ilan edilecektir.  

 

V.   YURTDIġINDAN ÖĞRENCĠ KONTENJANLARINA  

KAYIT HAKKI KAZANAN ADAYLARDAN ĠSTENECEK BELGELER 

 
Kayıt Tarihi : 25 Temmuz – 04 Ağustos 2016 (Saat: 09.00 – 17.00) 

 

Süresi içinde ilgili birime kayıt yaptırmayanlar kayıt hakkını kaybederler. Ancak; kayıt süresi 

içerisinde şahsi nedenlerle kaydını yaptıramayacak durumda olan adayların kayıtları, mazeretlerini 

belgelemeleri durumunda kanuni temsilcileriyle veya noter veyahut yurt dışı temsilciliklerden yetkili 

kıldıkları temsilciler aracılığıyla yapılabilir. Eksik evrak ile kesinlikle kayıt yapılmayacaktır. 

Kayıt hakkı kazanan adaydan istenilecek belgeler; 

a) Lise diplomasının veya geçici mezuniyet belgesinin aslı ile noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden 

onaylı Türkçe Tercümesi 

 

b) Lise diplomasının, TC Milli Eğitim Bakanlığı İl Milli Eğitim Müdürlükleri ya da Türk Dış 

Temsilciliklerinden alınmış Denklik Belgesinin aslı,  

c) Adayın lisede aldığı dersleri, notlarını ve genel not ortalamasını gösterir, lise müdürlüğü tarafından 

onaylanmış resmi not belgesi (transkript) ile Türkçe tercümesinin noter ya da Türk Dış 

Temsilciliklerinden onaylı örneği, 

d) Sınav sonuç belgesi (Diğer devlet üniversitelerinin YÖS sınav sonuçları ile başvuracak adayların sınav 

sonuç belgelerinin ıslak imzalı ve  mühürlü olması gerekmektedir.) 

e) Pasaportun/T.C. Nüfus Kimliğinin/Mavi Kartın Fotokopisi (İlgili belgelerin aslı kontrol edilerek aslının 

fotokopisi alınacaktır) 

f) İkamet Tezkeresi fotokopisi ve YU Numarası-İkamet Belgesi  

- Ülkemizde ikamet etmeyen adaylar, Bursa İl Göç İdaresi Müdürlüğü’nden alacakları ikamet 

tezkeresinin aslı görülerek fotokopisi alınacaktır. İkamet Tezkeresi için ileri bir tarihe randevu almışsa bu 

randevunun belgesi. İkamet tezkeresi sonrasında temin edilecek olan YU bilgisinin de ikamet 

tezkeresinden sonraki 1 ay içinde birim  öğrenci işlerine teslim edilmesi gerekmektedir.  

g) Katkı payı/Öğrenim ücretinin ilgili bankaya yatırılması,  

[(Katkı payı/öğrenim ücretleri kayıtlar esnasında Öğrenci Numarası öğrenilerek yatırılacaktır.) (2016-

2017 eğitim-öğretim yılı 1.yarıyıl katkı payları/öğrenim ücretleri, kayıt yenileme/ilk kayıt tarihine kadar 

Bakanlar Kurulunca açıklanmadığı takdirde “2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim 

Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim 

Ücretlerinin Tespitine Dair Karar” a göre 2015-2016 eğitim-öğretim yılı için belirlenmiş katkı payları ve 

öğrenim ücretleri alınacaktır. 2016-2017 eğitim- öğretim yılı katkı payı/öğrenim ücreti miktarları 
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belirlendiğinde varsa aradaki (+/-) katkı payı/öğrenim ücreti farkı takip eden bahar yarıyılı katkı 

payı/öğrenim ücreti ile birlikte alınacaktır.)] (Katkı paylarına ilişkin olarak Bakanlar kurulu kararı 

uyarınca belirlenen Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim 

Ücretlerinin Tespitine Dair Karar” a göre işlem yapılır.) 

-Türkçe Öğrenmek üzere izinli sayılanlar katkı payı/öğrenim ücretlerini eğitim-öğretime başlarken 

yatıracaklardır. 

-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. 

2015-2016 Eğitim- Öğretim Yılı Katkı Payı/Öğrenim Ücreti Miktarlarına ait ayrıntılı bilgiler için 

TIKLAYINIZ 

h) Türkçe Dil Yeterlik belgesinin aslı, (Kesin kayıt sırasında Türkçe Dil Düzeyi ile ilgili herhangi bir 

belge getirmeyenlerin Türkçe düzeyleri A1 Düzeyi kabul edilir ve işlemleri buna göre yapılır.) Lise 

eğitiminin tamamını yurtdışındaki bir Türk lisesinde veya Türkiye’deki bir lisede tamamlayarak mezun 

olan öğrencilerden Türkçe Yeterlik Belgesi aranmaz. 

i) 6 adet vesikalık fotoğraf,  

j) Öğrencinin maddi imkanlarının Türkiye’de yükseköğretimlerini sürdürmeye imkan sağladığını gösteren 

maddi durum belge veya taahhütname. 

k) Kabul mektubu. 

Kayıt için istenilen belgelerde Üniversitemiz tarafından değişiklik yapılabilir. 

 

III-TÜRKÇE  
 

Dil Düzeyi 
Türkçe düzeyi, kabul edilen adayların öğrenimlerine hemen başlayıp başlamayacaklarını belirlemede   

kullanılır.  

 

a) Üniversiteye  kabul  edilen  adayların  öğrenimlerine  başlayabilmeleri  için  Uludağ  Üniversitesi 
   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 süre 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. 

 

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. 

http://www.uludag.edu.tr/dosyalar/uluslararasi/Ogrenci_isleri/2015-2016_Katk_%20Pay%C4%B1-Ogrenim_Ucreti_Tablo-TR-ING.pdf
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Yeterlilik düzeyleri Avrupa Ortak Dil Çerçeve Belgesi (AODÇB) 

karĢılıkları aĢağıda belirtilmiĢtir.    

 
 

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
22
22 

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 
 

 

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

tamamlayarak mezun olan öğrencilerden Türkçe Yeterlik Belgesi aranmaz.  

f) Uludağ Üniversitesi Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (UDAM) tarafından Türkçe 

Yeterlilik Sınavı yapılacak olup sınav tarihlerine ilişkin ayrıca duyuru yapılacaktır. 

 

Yurtdışından Kabul Kontenjanları (UÜYÖS, diğer üniversitelerin YÖS sınavı, Üniversitemiz 

Senatosu tarafından kabul edilen sınav tür ve puanları ACT, SAT, GCE vb.) ile kayıt hakkı kazanarak 

kesin kayıt sırasında Türkçe Dil Düzeyi ile ilgili herhangi bir belge ibraz edemeyen adayların kayıtları 

“Türkçe Hazırlık Sınıfında Okuyor” olarak yapılır, Türkçe öğrenmek üzere izinli sayılan öğrencilere 

yeterli düzeyde Türkçe öğrendiklerini belgelendirerek eğitim-öğretime başlamaları halinde  öğrenci 

belgesi ve kimlik kartı düzenlenir. Söz konusu öğrencilerin öğrenci belgelerini öğrenim görmekte olduğu 

Türkçe Öğrenme Merkezlerinden almaları gerekmektedir.       

 

 

VI.    SON HÜKÜMLER 

       UÜ Yurt Dışından Öğrenci Kabul Komisyonu (YDOK) ile adaylar arasındaki haberleşmede  (e-

posta, posta, faks vb.) sadece Türkçe kullanılır. Haberleşme sırasında, postadaki gecikme veya 

kaybolmalardan komisyon sorumlu değildir. 

 

        Bu kılavuzda yer alan kurallar, kılavuzun yayın tarihinden sonra yürürlüğe girebilecek 

Yükseköğretim Kurulu kararları gerekli kıldığı takdirde değiştirilebilir. Bu durumda izlenecek yol, 

YDOK tarafından belirlenir. Bu kılavuzda belirtilmeyen hallerde YDOK tarafından verilen kararlara göre 

işlem yapılır. 

        Belirtilen tarih ve koşullarda Uludağ Üniversitesi değişiklik yapma yetkisine sahiptir. Yapılacak 

değişiklikler bir hafta öncesinden adaylara Üniversitenin web sayfasından duyurularak ilan edilir. 

        Uludağ Üniversitesi kontenjanları doldurup doldurmamakta serbesttir. Başvuru için gerekli şartları 

sağlamış olmak kabul edilmeyi gerektirmez.  

 

http://www.studyinturkey.gov.tr/

