
 

 
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ   

YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SINAV SONUÇLARI 
UÜYÖS-2015 

Results for Uludağ University Foreign Student Selection and Placement Examination 

 

      Yurtiçinden ve yurtdışından kontenjanlara tercih başvuruları 06 – 10 Temmuz 2015 tarihleri 
arasında başvuru sistemi (http://oidb.uludag.edu.tr/Icerik/index/konu/877) üzerinden yapılacaktır. 
Belirtilen başvuru süresi dışında yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 

 
     Applications for the Selection Entry Applications will only be accepted between July 06th and    
July 10th 2015 on the online application system (http://oidb.uludag.edu.tr/Icerik/index/konu/877). 
Any application made outside this period will not be accepted. 

 
 

BAŞVURU TAKVİMİ / TIMETABLE FOR APPLICATIONS 

Önlisans ve lisans programları tercih işlemleri başvuru tarihi 

Application Dates for the Preference Procedure for Associate and 

Undergraduate Programmes 

06-10 Temmuz 2015 

July 6th to 10th 2015 

 

Başvuru Evraklarının Teslim Tarihi 

(Date of Submission of Application Documents) 

14 Temmuz 2015 

 July 14th, 2015 

Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin internet ortamında duyurulması 

Announcement on the Internet of the list of Students Eligible for Registration 

31 Temmuz 2015 

July 31st, 2015 

Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kesin kayıt tarihi  

Registration Dates for Students Eligible for Registration 

 10-14 Ağustos 2015 

 August 10th to 14th 2015 

 
 
       Başvuru için kullandığı sınav sonucu ve puanı, EK-1’de belirtilen puanlardan daha düşük 

olan adaylar ile Yönergenin Madde 6’da belirtilen başvuru koşullarını taşımayan adayların 
başvuruları değerlendirmeye alınmaz. UÜYÖS dışında bir sınav puanıyla üniversitemize 
başvuruda bulunan öğrencilerin puanları, 100 standart puanı cinsinden hesaplanarak sıralamaya 
tabi tutulur. 

 
EK:1 

Üniversitemiz Senatosu Tarafından Tercih Başvurularında Kabul Edilen Uluslararası Sınav Tür 
ve Puanları için tıklayınız.  http://www.uludag.edu.tr/dosyalar/ogrenciisleri/yos-kosultr.pdf 

 
            Applications cannot be considered if the candidate has achieved a lower score than the  

minimum score listed in Appendix 1, or if the candidate cannot meet one or more of the 
conditions listed in Article 6. Candidates who apply to Uludağ University with examination 
results other than UÜYÖS examination results will be considered and ranked regarding the 100 
standard score. 

 
APPENDİX -1 

Click here for the list of examinations and required scores, which are accepted for foreign 
students application  :  http://www.uludag.edu.tr/dosyalar/ogrenciisleri/yos-ing-.pdf 
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      Adaylar en fazla beş tercih yapabilirler. Adayların tercih ettikleri programlara yerleştirme 

işlemlerinde öğrencinin sınav puanı ve tercih sırası dikkate alınır. Tercih yapıldıktan sonra 
tercihlerde herhangi bir değişiklik yapılamayacaktır.  

 
Candidates can apply for a maximum of five choose. In the placement process, both the 

examination results and the candidate’s order of preferences will be taken into consideration. 
After the preferred choice for any changes made will not be made. 

 
      

      Kayıt hakkını kazanan adaylardan, ilan edilecek kayıt süresi içinde kaydını yaptırmayanlar 

kayıt hakkını kaybetmiş sayılırlar. (İstenilen Belgeleri süresi içinde teslim etmeyen adayların 

kayıtları yapılmayacaktır.) 

The applicants who have gained the right to register but have not completed their registration   

in the determined period are deemed to have lost their registration right. (The registration of the 

candidates to submit the required documents in time will be done.) 

 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 başvuracak yabancı uyruklu öğrencilerin UÜYÖS'e girmeleri veya 
uluslararası 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. 
 

 Yetenek Sınav tarihleri Üniversitemiz http://www.uludag.edu.tr/ web sayfasından ilan 
edilecektir. Bu programlarla ilgili uygulanacak işlemler ve gerekli koşullar için bilgi almak 
isteyen adaylar ilgili birimlere başvurmalıdır. (Tarihler aynı zamanda birimlerin web 
sayfasında ilan edilir.) 
 

         Aptitude test dates will be announced by Uludağ University web site 
http://www.uludag.edu.tr/ . Information about requirements, and procedures of selection for 
these programs should be obtained directly from faculties concerned. (The dates are also 
announced on the units’ web sites) 

 

 

 UÜYÖS Sınav Sonuçları için tıklayınız. Click here for UÜYÖS 2015 Score. 

 Tercih Kılavuzu için tıklayınız./ Click here for the Preferred Reference Guide  
 

 Tercih Giriş Ekranı için tıklayınız. (Tercih girişleri, 06- 10 Temmuz 2015 tarihleri 

arasında internet aracılığıyla yapılacaktır.)  Click here for the Selection Entry Screen  

Selection Entry Applications must be submitted via the Internet between July 06(th) 

and  july 10(th), 2015) 

More info on Uludağ University Admission For Foreign Student  : 
Address: Uludağ Üniversitesi Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 16059 Görükle/BURSA-TÜRKİYE 

Tel: +90 224 294 06 24                +90 224 294 06 24                                                       Fax: +90 224 294 06 29   
Web:  http://oidb.uludag.edu.tr/Icerik/index/konu/877               Email: bulalb@uludag.edu.tr   oidb@uludag.edu.tr   
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