ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ
YURT DIġINDAN ÖĞRENCĠ KABULÜNE ĠLĠġKĠN YÖNERGE
BĠRĠNCĠ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Dayanak
Amaç
Madde 1- Bu yönergenin amacı, önlisans ve lisans düzeyinde yurt dışından öğrenci kabulüne
ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
Madde 2- Bu yönerge, Uludağ Üniversitesi’nde önlisans ve lisans düzeyinde yurt dışından öğrenci
kabulüne ilişkin esaslar, kontenjanlar, başvuru koşulları, sınavlar ile diğer konuları kapsar.
Dayanak
Madde 3- Bu yönerge, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun 6. ve 7. maddesi ve Yükseköğretim
Kurulu Başkanlığı Yükseköğretim Genel Kurulu’nun 21.01.2010 tarihli kararına dayanılarak
hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4 –(1) Bu Yönergede geçen;
a) Üniversite
: Uludağ Üniversitesini,
b) Senato
: Uludağ Üniversitesi Senatosunu,
c) Rektörlük
: Uludağ Üniversitesi Rektörlüğünü,
ç) Program
:Ön lisans ve lisans düzeyinde eğitim-öğretim faaliyetlerinde bulunulan
akademik faaliyeti,
d) Birim
:Uludağ Üniversitesine bağlı Fakülte/Yüksekokul/Konservatuar/Meslek
Yüksekokullarını,
e)Öğrenci
:Uludağ Üniversitesine bağlı birimlere bu yönerge esaslarına göre kabul
edilen öğrenciyi,
f)İkamet Tezkeresi :Yabancıların ülkemizde belirli süre ikametlerine izin verildiğini gösteren
belgeyi ifade eder.
ĠKĠNCĠ BÖLÜM
Kontenjanların Belirlenmesi ve Ġlanı
Kontenjanların belirlenmesi
Madde 5 –(1) Öğrenci kabul etmek isteyen ön lisans ve lisans diploma programlarına kontenjan
ayrılıp ayrılmaması, ayrılacaksa öğrenci sayısı ilgili bölüm/program kurulunun önerisi dikkate
alınarak birim yönetim kurulunca belirlenir ve Senato tarafından karara bağlanarak
Yükseköğretim Kurulunun onayına sunulur.
(2) METEB bağlantılı (Endüstri Meslek Lisesinde vb ) programlara kontenjan ayrılmaz.
(3) Kontenjanlar bir önceki yıl ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda
yer alan programların kontenjanlarının %50’sini geçmeyecek şekilde belirlenir. İlgili yılda ilk
defa öğrenci alacak programlar için ÖSYS kontenjanları ile birlikte yurtdışından öğrenci kabul
kontenjanı belirlenebilir ancak ÖSYS Ek yerleştirme işlemleri ile ilk defa öğrenci kabul edecek
programlara yurtdışından öğrenci kabul kontenjanı verilemez.
(4) Kontenjanlara başvuru olmaması veya kontenjanların dolmaması halinde, dolmayan ve başvuru
olmayan kontenjanlar diğer bölüm/program kontenjanlarına bu maddenin 3.bendindeki kontenjan
belirleme sınırını aşmamak şartıyla Senato kararıyla aktarılabilir. Ancak Tıp Fakültesi ile Hukuk
Fakültesinde kontenjanlar Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı ile aktarılabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
BaĢvuru, Ġlan, Kabul, Kesin Kayıt ve Kayıt Yenileme
BaĢvurma Hakkına Sahip Adaylar
Madde 6- Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla;
a) Yabancı uyruklu olanlar,
b) 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 Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını
belgeleyenler, [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.]
c) Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile TC vatandaşlığına geçenlerin/bu
durumdaki çift uyrukluların,
ç)1) 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,
2) 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,
d)KKTC uyruklu olup; KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini (lise) tamamlayan
GCE AL 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.
BaĢvurma Hakkına Sahip Olmayanlar
Madde 7a) TC uyruklu olup ortaöğreniminin (lise) tamamını Türkiye’de veya
KKTC’de
tamamlayanların,
b) KKTC uyruklu olanların, [ortaöğreniminin tamamını (lise) 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]
c) 6. maddenin b bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu TC olan çift uyrukluların (6. maddenin
ç bendindeki şartları sağlayanlar hariç)
ç) Uyruğundan birisi KKTC olan çift uyrukluların, [ ortaöğreniminin ( l i s e ) 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]
d) Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı
liselerde öğrenimlerini gören TC uyruklu olan veya 6. maddenin b bendinde tanımlanan
doğumla ilgili ilk uyruğu TC olan çift uyrukluların,
başvuruları kabul edilmez.
Madde 8- BaĢvuru Esasları
a) Kontenjanlar, özel koşullar, başvuru şartları ve tarihleri Üniversite Senatosu tarafından
belirlenerek Üniversitenin web sayfasında ilan edilir.
b) Başvurulacak Bölüm/Programa eşdeğer veya yakın mezuniyet alan ve/veya kollarının uygunluğu
“Yurtdışından Öğrenci Kabul Komisyonu” tarafından belirlenir.
c) Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan bölüm veya programların kontenjan başvuru tarihleri ve
koşulları ilgili birim tarafından ilan edilir.

ç) Kontenjanlar için varsa özel koşullar ve açıklamalar ile başvuru şartları, taban puanları her yıl
ilgili birimlerin yönetim kurulları önerisi üzerine Üniversite Senatosu tarafından belirlenir.
Madde 9- Kabul Edilen Sınav Türleri ve Geçerlilik Süreleri
a)Yurt Dışından Öğrenci Seçme için kabul edilecek lise bitirme düzeyinde olan sınavlar ile
üniversite giriş düzeyinde olan sınavlar Üniversite Senatosu tarafından belirlenir. Lise bitirme
düzeyindeki sınavlar için geçerlilik süreleriyle ilgili bir sınırlama yoktur. Ancak üniversite giriş
düzeyinde ya da eşdeğer düzeyde sınavlar 2 (iki) yıl geçerlidir.
b) Senato tarafından belirlenen sınav türleri üniversitenin web sayfasında (www.uludag.edu.tr) ilan
edilir.
Madde 10- UÜYÖS Sınavı Ġle Ġlgili Hususlar:
a) Üniversiteye her yıl, yurt dışından kabul edilecek öğrenciler için, UÜYÖS yapılır.
b) UÜYÖS’nın Temel Öğrenme Becerileri Testi bölümünden Üniversite Senatosunun belirlediği
taban puanı alan öğrenciler, ilgili bölümün kontenjanı çerçevesinde en yüksek puandan başlanarak
sıralama yapılır.
c) Üniversite Senatosu programların özelliklerini göz önünde bulundurarak öğrenci kabul eden
programlar bazında UÜYÖS taban puanı belirleyebilir.
ç) Bu sınavın yapılış şekli ve içeriği “Yurtdışından Öğrenci Kabul Komisyonu” tarafından
belirlenerek Üniversite Senatosu tarafından onaylanır.
Madde 11- Seçme ĠĢlemleri
a) Başvuru için kabul edilen sınavların birbirlerine göre eşdeğerliliği Üniversite Senatosu tarafından
belirlenir. Adayların sınavlara ait puanları veya ortaöğretim not ortalamaları en yüksek 100 (yüz)
puan kabul edilmek üzere yüzlük sisteme çevrilir.
b) Yerleştirme puanlarında eşitlik olması durumunda, sırasıyla Ortaöğretim Başarı Puanına, Türkçe
Dil Seviyesi’ne ve adayın yaşının küçük olmasına göre yerleştirme işlemi yapılır.
c) Öğrenci Seçme işlemleri sürecinde kesin kayda hak kazananların listesi Uludağ Üniversitesi web
sayfasında ilan edilir. Yedek liste ilan edilmez.
ç) Üniversiteye başvuru yaptıktan sonra başvurusunu geri alanlar, seçilemeyen adaylar ile
seçilmekle birlikte kayıt yaptırmayan adayların başvuru ücretleri geri ödenmez.
Madde 12- YerleĢtirme ĠĢlemleri
a) Başvuru ve Değerlendirme işlemlerini yürütmek, tanıtıcı doküman ve katalog hazırlamak,
yurtdışı eğitim fuarlarına katılmak, Yabancı Uyruklu Öğrencilerin değerlendirme ve yerleştirme
işlemlerini yapmak ve yapılacak itirazları değerlendirmek vb. işlemler Üniversite bünyesindeki
“YurtdıĢı Öğrenci Birimi” tarafından yürütülür. Birime öğrenci işlerinden sorumlu Rektör
Yardımcısı Başkanlık eder. Birimin yürütme kurulu 5 (beş) öğretim elemanı ile Öğrenci İşleri Daire
Başkanından oluşur.
b) Özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul edilen bölüm programlara yerleştirme işlemleri ilgili birim
tarafından kurulan komisyonlar tarafından yürütülür.
c) Kayıt hakkı kazanan adaylara kabul mektubu hazırlanarak gönderilir. Adaylar bu belgeyi
ülkelerindeki Türkiye dış temsilciliklerinden, Türkiye’de bulunanlar ise İl Emniyet
Müdürlüklerinden öğrenim vizesi almak için kullanabilirler.
ç) 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.
d) Süresinde kesin kaydını yaptırmayan adaylar kayıt haklarını kaybeder.
e) Kayıt işlemleri sonunda boş kalan kontenjanlar, bu Yönergede belirlenen seçim esaslarına göre
doldurulur. Ancak boş kontenjanlara yapılacak ek yerleştirme işlemi, mevcut başvurular içinden
hiçbir Fakülte/Yüksekokul/ Konservatuvar/Meslek Yüksekokuluna yerleşmemiş adaylar arasından
yapılır.
f) Ek yerleştirme işlemleri sonunda da kontenjanların dolmaması halinde, yetenek sınavı ile öğrenci
alan birimler hariç, bu yönergede belirtilen başvuru şartlarını sağlayan adayların, Lise not ortalaması
ve ilgili Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu tarafından kurulan komisyonca yapılacak

mülakat/sözlü sınavda alınan puan esas alınarak yerleştirme işlemleri yapılabilir.Ek yerleştirme
işlemi yapılıp yapılmaması idarenin takdirindedir.
g) Başvuru koşullarını taşımadığı tespit edilen adayların başvuruları değerlendirmeye alınmaz.
ğ) Uludağ Üniversitesi ilan edilen kontenjanları doldurup doldurmamakta serbesttir. Başvuru için
gerekli şartları sağlamış olmak kabul edilmeyi gerektirmez.
h) Kayıt hakkı, “YurtdıĢından Öğrenci Kabul Komisyonu”nun önerisi ve ilgili
Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurulunun onay vermesiyle kesinleşir. Onay verilmemesi halinde
kayıt hakkı doğmaz.
Madde 13 -Kayıt Ġçin Gerekli Belgeler
Kayıt için istenen belgeler her yıl Üniversite Senatosu tarafından belirlenir.
Madde 14- Türkçe Dil Düzeyi
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 DĠL
YETERLĠK PUAN
ARALIKLARI
96-100
85-95
70-84
60-69
31-59
0-30

AODÇB DĠL
YETERLĠLĠK
DÜZEYĠ

C2
C1
B2
B1
A2
A1

AÇIKLAMA

Yetkinlik düzeyi
İleri Düzey
Orta Düzey
Ortanın Altı
Başlangıç Üstü
Başlangıç düzeyi

Yetkin Kullanıcı
İleri Düzey Kullanıcı
Bağımsız kullanıcı
Ara Düzey Kullanıcı
Temel Düzey Kullanıcı
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.
Madde 15 -Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı
Üniversitemizin Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı bulunan Bölüm/Programlarına kayıt hakkı kazanan
adaylar için “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim
Yapılmasında Uygulanacak Esaslara ĠliĢkin Yönetmelik” ile “Uludağ Üniversitesi Yabancı

Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Hazırlık Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” hükümleri
uygulanır.
Madde 16- Katkı Payı/Öğrenim Ücreti ve Mali Güvence
a) Yabancı uyruklu öğrencilerden alınacak Katkı Payı/Öğrenim Ücretleri Bakanlar Kurulu
kararlarına uygun olarak Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve karara bağlanmak
üzere Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na sunulur.
b) Yurt dışından gelecek öğrencilerin maddi imkanlarının üniversitemizde yükseköğrenimlerini
sürdürmesini sağlayacak miktarda maddi güvence ve kanıtlayıcı belgeler Üniversite Senatosu
tarafından belirlenir. Maddi imkanların yeterliliği yerleştirme işlemleri sırasında dikkate alınır.
Madde 17- Sağlık Giderleri
Yabancı uyruklu öğrencilerin sağlık giderleri öğrenciler tarafından yaptırılacak sağlık sigortası
kapsamında ve kendileri tarafından karşılanır.
Madde 18- Ek Hükümler
a) Kaydı yapıldıktan sonra, başvuru koşullarına uymadığı tespit edilen öğrencilerin üniversite ile
ilişiği kesilir.
b)Bu yönergenin kapsamında olduğu halde, hakkında hüküm bulunmayan hususlarda; ilgili Kanun,
Yönetmelikler, Yükseköğretim Genel Kurul Kararları ve Uludağ Üniversitesi Senatosu kararları
uygulanır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yürürlük ve Yürütme
Madde 19 -Yürürlükten Kaldırılan Hükümler
Bu Yönergenin yürürlüğe girmesi ile birlikte 02.05.2013 tarihli Senato toplantısında kabul edilen
“U.Ü.Yurt Dışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Yönerge” yürürlükten kalkar.
Yürürlük
Madde 20- Bu Yönerge, Uludağ Üniversitesi Senatosu’nun 04 Haziran 2015 tarihli
toplantısında kabul edilen 6 nolu kararı ile yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 21- Bu yönerge hükümlerini, Uludağ Üniversitesi Rektörü yürütür.

