SIKÇA SORULAN SORULAR
A. BAŞVURU İLE İLGİLİ SORULAR
Soru: Lisansüstü kontenjanlar için başvuru, sınav ve kayıt tarihi bilgilerine nasıl
ulaşabilirim?
Lisansüstü kontenjanlar için başvuru, sınav ve kayıt tarihi bilgilerine Eğitim-Öğretim
dönemi başlarında www.uludag.edu.tr veya www.uludag.edu.tr/sosyalbilimler adreslerinden
ulaşılabilir. Sınav ve kayıt ile ilgili tüm bilgiler web adresinde mevcuttur.
Soru: On-line başvuruyu nasıl gerçekleştirebilir^?

Oluşabilecek herhangi bir sorun için lubasvuru@uludag.edu.tr adresine mail

ÖNEMLİ NOT: Başvuru sıralaması ile mülakata girecek öğrencilerin sıralaması aynı
olmayacaktır. Başvuru koşul yüzdelerinin (ALES, Mezuniyet Not Ortalaması vb.) taranmasıyla
yeni bir sıralama oluşturulmakta ve adaylar ilgili anabilim dallarının mülakatlarına bu
sıralamaya göre çağrılmaktadır.

Soru: Herhangi bir belgenin aslını ya da kopyasını “on-line başvuru süresi” içerisinde
Enstitüye teslim etmem gerekiyor mu?
Cevap: On-line başvuru süresi içerisinde Enstitüye herhangi bir belge getirmeniz
gerekmemektedir.
Soru: ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) puanımı yazarken
sadece bir türünü kabul ediyor. Ne yapmalıyım?
Cevap: Seçeceğiniz programın türüne göre ALES puanınızı yazınız.
Soru: ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) kaç yıl geçerlidir?
Cevap: ALES sınavının geçerlilik süresi 5 yıldır. (Geçerlilik süresi üzerinde yazılıdır.)
Soru: Enstitünüzce geçerliliği kabul edilen yabancı diller hangileridir?
Cevap: Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen yabancı diller geçerlidir. (İngilizce, Fransızca,
Almanca, Rusça, İtalyanca, İspanyolca, Çince, Japonca, Arapça ve Farsça)
Soru: Enstitünüzce kabul edilen yabancı dil belgeleri kaç yıl geçerlidir?
Cevap: ÖSYM tarafından yapılan yabancı dil sınavlarında geçerlik süresi son 5 yıl olarak
belirlenmiştir.
Soru: Tezli Yüksek Lisans Programlarında yabancı dil şartı var mıdır?
Cevap: Tezli Yüksek Lisans Programlarında yabancı dil şartı aranmamaktadır.
Soru: II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans programlarına nasıl başvuru yapabilirim?
Cevap: Tezsiz Yüksek Lisans programlarına da on-line olarak başvuru yapabilirsiniz.
Soru: II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans programlarına başvuruda ALES ve yabancı dil
şartı var mıdır?
Cevap: Tezsiz Yüksek Lisans programlarına başvuruda ALES ve yabancı dil şartı
aranmamaktadır.
Soru: II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans programlarına başvuru yapanlar da mülakata
girecekler mi?
Cevap: Her dönem yayımlanan kontenjan ilanlarında mülakat yapılıp yapılmayacağı
belirtilmektedir. Bu sebeple ilanların takip edilmesi gerekmektedir.
Soru: II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programlarının ücretleri ne kadar?
Cevap: Tezsiz Yüksek Lisans Programlarımızın öğrenim ücretleri her dönem 4 eşit taksit olmak
üzere toplamda 8 taksitle ödenebilecektir. Öğrenim ücretlerinin miktarına
http://www.uludag.edu.tr/sosyalbilimler adresinden ulaşabilirsiniz.
Soru: “Özel öğrenci” olmak istiyorum. Nasıl başvurabilirim?
Cevap: Özel öğrenci kontenjanları her yarıyıl başında http://www.uludag.edu.tr adresinde ilan
edilmektedir. Özel öğrenci olmak isteyenler, başvuru takviminde belirtilen tarihlerde transkript
ve dilekçeleri ile enstitümüze gelerek başvuru yapabilirler. Başvuru esnasında adayın ödeyeceği
harç ücreti, aşağıdaki şekilde hesaplanarak bankaya aday tarafından yatırılmaktadır:
II. Öğretim için belirlenen kredi saat ücreti x Dersin kredi saati
NOT: Kredi saat ücreti, 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı için 270 TL’dir.
Soru: Bilimsel Hazırlık Programı (BHP) nedir?
Cevap: Bilimsel Hazırlık Programı, farklı bilim dalından mezun olan öğrencinin Yüksek Lisans
ya da Doktoraya başlamadan önce devam edeceği 1 yıllık hazırlık programıdır. Bir öğrencinin
bilimsel hazırlık dersi alıp almayacağına ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı karar vermektedir.

Soru: Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans saatleri nedir?
Cevap:
Yüksek Lisans (Tezli) Eğitim Saatleri:
Yüksek Lisans (Tezli) dersleri hafta içi 08:00 - 17:00 saatleri arasında yapılmaktadır.
Yüksek Lisans (Tezsiz) Saatleri:
Yüksek Lisans (Tezsiz) dersleri hafta içi 17:00 - 24:00 saatleri arasında yapılmaktadır.
Soru: Başvuruyu tamamladıktan sonra ne yapmalıyım?
Cevap: Mülakat listelerinin açıklanacağı tarih beklenmeli; sınav ve başvuru takviminde
belirlenen tarihte açıklanan mülakat listelerinde adı yer alan öğrenci transkripti ile birlikte
mülakata katılmalıdır.
Soru: Yatay geçiş yapmak istiyorum. Ne yapmalıyım?
Cevap: Yatay geçiş hakkındaki ayrıntılı bilgilere Eğitim-Öğretim dönemi başlarında
www.uludag.edu.tr veya www.uludag.edu.tr/sosyalbilimler adreslerinden ulaşılabilir. Yatay
geçiş başvuruları posta yoluyla kabul edilmemektedir. Evrakların enstitüye şahsen veya bir
başkası aracılığı ile elden teslim edilmesi gerekmektedir.
B. KESİN KAYIT İLE İLGİLİ SORULAR
Soru: Enstitünüze kayıt hakkı kazandım, kayıt için ne zaman gelmem gerekir? Bununla
ilgili önceden randevu almam gerekir mi? Kayıt adresiniz nedir?
Cevap: Kesin kayıt tarihleri kontenjan ilanlarında belirtilmektedir. Kayıt yaptırmak için
önceden randevu almanıza gerek yoktur. Belirtilen tarihler arasında gerekli belgeler ile
Enstitümüze gelmeniz yeterlidir.
Soru: Yeni öğrenciyim. Kayıt işlemini tamamladıktan sonra “ders alma işlemlerini” ne
zaman yapmam gerekiyor?
Cevap: Enstitüye kesin kaydınız yapılırken ders alma işleminiz de enstitü tarafından
gerçekleştirilmektedir.
Soru: Kesin kayıt tarihine kadar askerlik tecilim yoksa ne yapmalıyım?
Cevap: Kesin kayıt esnasında askerlik şubesinden alınacak askerlik durum belgesi ve
yazacağınız dilekçe ile enstitümüze gelmeniz yeterli olacaktır. Daha sonra Enstitü ve Askerlik
Şubesi arasında gerekli yazışmalar yapılacaktır.
Soru: Ders programı ve derslikleri nerede bulabilirim?
Cevap: Ders programlarına, www.uludag.edu.tr/sosyalbilimler adresinden ulaşabilirsiniz.
Soru: Öğrenci kimlik kartlarımızı nereden, ne zaman ve nasıl alacağız?
Cevap: Öğrenci kimlik kartlarınızı, kesin kayıt işlemlerinden sonra Görükle kampüsü
içerisindeki öğrenci yemekhanesi altında bulunan Denizbank şubesinden alabilirsiniz.
Soru: Öğrenci otomasyon sistemine giriş yapamıyorum. Ne yapmalıyım?
Cevap: Şifre alma ve güncelleme işlemleri için enstitü öğrenci işleri program sorumlusu ile
irtibata geçmeniz gerekmektedir.
Soru: Öğrenci otomasyon sistemine giriş için şifre ne zaman verilecek?
Cevap: Kayıt esnasında otomasyona giriş şifresi verilecektir.

C. KAYIT YENİLEME İLE İLGİLİ SORULAR
Soru: Enstitü öğrencisiyim. “Ders alma işlemlerini” ne zaman yapmam gerekiyor?
Cevap: Ders alma tarihlerini www.uludag.edu.tr/oidb adresindeki akademik takvimde yer alan
“kayıt yenileme” sütununda görebilirsiniz. Bu tarihler arasında ders alma işlemlerinizi
yaptırmanız gerekmektedir.
Soru: Ders programı ve derslikleri nerede bulabilirim?
Cevap: Ders programlarına, www.uludag.edu.tr/sosyalbilimler adresinden ulaşabilirsiniz.
Soru: Askerlik tecil işlemleri için ne yapmalıyım?
Cevap: Askerlik şubesinden alınacak askerlik durum belgesi ve yazacağınız dilekçe ile
enstitümüze gelmeniz yeterli olacaktır. Daha sonra Enstitü ve Askerlik Şubesi arasında gerekli
yazışmalar yapılacaktır.
Soru: Öğrenci otomasyon sistemine giriş yapamıyorum. Ne yapmalıyım?
Cevap: Şifre alma ve güncelleme işlemleri için enstitü öğrenci işleri program sorumlusu ile
irtibata geçmeniz gerekmektedir.
Soru: Öğrenci otomasyon sistemindeki kimlik bilgilerim eksik ya da hatalı. Ne
yapmalıyım?
Cevap: Kişisel bilgilerin güncellenmesi işlemleri için enstitü öğrenci işleri program sorumlusu
ile irtibata geçmeniz gerekmektedir

