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 tercih,
değerlendirme, yerleştirme, kayıt işlemleri ve diğer konuları kapsar.
Dayanak
Madde 3- Bu yönerge, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun 6., 7. ve 14. maddesi
ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Yükseköğretim Genel Kurulu’nun 21.01.2010
tarihli kararı ile daha sonraki toplantılarda belirlenen yurdışından öğrenci kabulüne ilişkin
esaslara dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4- Bu Yönergede geçen;
Birim
:Uludağ Üniversitesine bağlı Fakülte/Yüksekokul/Konservatuar/Meslek
Yüksekokullarını,
Kılavuz
:Uludağ Üniversitesi Yurtdışından veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı,
Tercih ve Yerleştirme Kılavuzunu
Öğrenci
:Uludağ Üniversitesine bağlı birimlere bu yönerge esaslarına göre
başvuru hakkına sahip öğrenciyi,
Program
:Ön lisans ve lisans düzeyinde eğitim-öğretim faaliyetlerinde bulunulan
akademik faaliyeti,
Rektörlük
: Uludağ Üniversitesi Rektörlüğünü,
Senato
: Uludağ Üniversitesi Senatosunu,
ULUTÖMER :Uludağ Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi’ni
ULUYÖS
: Uludağ Üniversitesi Yurtdışından veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavını,
Üniversite
: Uludağ Üniversitesini,
Yurtdışı Öğrenci Kabul Komisyonu (YDOKK) : ULUYÖS sınavının yapılış şekil ve içeriklerini
belirleyen, yurtiçi ve yurtdışı merkezlerde sınavları düzenleyen, yurt dışından
veya yabancı öğrencilerin değerlendirilme ve yerleştirilme işlemlerini yapan,
öğrenci işlerinden sorumlu rektör yardımcısı başkanlığında, öğretim üyeleri,
öğrenci işleri daire başkanlığı ve ilgili idari personelden oluşan, Rektör
tarafından görevlendirilen en az 5 kişilik komisyonu,
ifade eder.

ĠKĠNCĠ BÖLÜM
Kontenjanların Belirlenmesi
Madde 5a) Yurtdışından veya yabancı uyruklu öğrenci kabul edecek birimlerin programlarına
ayrılacak kontenjanlar ile, varsa özel koşullar Senato kararı ile belirlenerek, Yüksek
Öğretim Kurulu’nun (YÖK) onayına sunulur.
b) Kontenjanlar bir önceki yıl ÖSYM Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları
Kılavuzunda yer alan programların kontenjanlarının % 50’sini geçmeyecek şekilde
belirlenir. İlgili yılda ilk defa öğrenci alacak programlar için ÖSYM kontenjanları
ile birlikte yurtdışından öğrenci kabul kontenjanı belirlenebilir. Ancak ÖSYM ek
yerleştirme işlemleri ile ilk defa öğrenci kabul edecek programlara yurtdışından
öğrenci kabul kontenjanı verilemez.
c) Gereken durumlarda, yukarıdaki kontenjan belirleme sınırını aşmamak şartıyla,
bölümler/programlar arasında YDOKK kararıyla ek kontenjan aktarılabilir. Tıp
Fakültesi ile Hukuk Fakültesine ek kontenjanlar YÖK kararı ile aktarılabilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
BaĢvuru, Ġlan, Kabul, Kesin Kayıt ve Kayıt Yenileme
BaĢvurma Hakkına Sahip Olan ve Olmayan Adaylar
Madde 6 Başvurma hakkına sahip olan ve olmayan adaylar ile uygulama ilkeleri YÖK tarafından ilan
edilen “Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar”da belirtildiği gibidir.
BaĢvuru Esasları
Madde 7 a) Kontenjanlar, özel koşullar, başvuru şartları ve tarihleri Üniversite Senatosu tarafından
belirlenerek hazırlanan Kılavuz Üniversitenin web sayfasında ilan edilir.
b) Yurtdışından öğrenci kabulünde kullanılacak sınav tür ve puanlarına ilişkin koşulların
eşdeğerlilik uygunlukları YDOKK tarafından belirlenir.
c) Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan bölüm/programların kontenjan, başvuru tarihleri ve
koşulları ilgili birim tarafından ilan edilir.
Kabul Edilen Sınav Türleri ve Geçerlilik Süreleri
Madde 8 Yurtdışından 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.
ULUYÖS Sınavı ile Ġlgili Hususlar
Madde 9 a) Üniversite senatosunun gerekli gördüğü zaman ve merkezlerde ULUYÖS sınavları
yapılır.
b) Yurtiçi ve yurtdışı sınav merkezleri, sınavların şekli, içeriğinin belirlenmesi ile
sınavların düzenlenmesi YDOKK tarafından yapılır.

Seçme ĠĢlemleri
Madde 10 a) Başvuru için kabul edilen sınavların birbirlerine göre eşdeğerliliği YDOKK tarafından
belirlenir. Adayların sınavlara ait puanları veya ortaöğretim (lise) not ortalamaları en
yüksek 100 (yüz) puan kabul edilmek üzere yüzlük sisteme çevrilir.
b) Yerleştirme puanlarında eşitlik olması durumunda ortaöğretim (lise) Başarı Puanına
ve adayın yaşının küçük olmasına göre yerleştirme işlemi yapılır.
YerleĢtirme ĠĢlemleri
Madde 11 a) Yerleştirmelere ilişkin başvurular, ULUYÖS ve Üniversite Senato’sunca kabul edilen
diğer sınav tür puanları ile yapılır. Değerlendirme ve kontenjanlara yerleştirme; puan
yüksekliği, tercih sırası ve ilk yerleştirme için bir programa kabul edilen aynı ülke
uyruklu adayların ilgili program kontenjan toplamının %20’sini geçmemesi esasına
dayalı olarak aşağıda belirtilen şekilde gerçekleştirilir.
İlk yerleştirmede ULUYÖS sınav merkezlerinde o yıl sınava giren öğrencilerin
sayısına oranla hesaplanan bir yerleştirme kontenjanının yanısıra, özel durumları
değerlendirilen ülkelerden gelen yabancı öğrencilere öncelik tanınabilir.
Kayıt olmayan ve boş kalan kontenjanlara yapılacak ikinci ve üçüncü yerleştirme
mevcut başvurular içerisinden hiçbir bölüm programa yerleşmemiş adaylar arasından yapılır.
Üçüncü yerleştirmede; Adayların başvurdukları sınavlara ait puanları veya ortaöğretim
not ortalamaları (Lise) sonucundan en yüksek olanı değerlendirmeye alınarak yerleştirme
yapılır. Gerekli görülen birim ve durumlarda Rektör tarafından görevlendirilen bir komisyon
sözlü değerlendirme ile de üçüncü yerleştirmeyi yapabilir.
Üçüncü yerleştirmeden sonra boş kalan ya da
kayıt sildirmelerle boşalan
kontenjanlara alınan yeni başvurular dikkate alınarak YDOKK tarafından ek yerleştirmeler
yapılabilir.
b) Özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul edilen bölüm/programlara yerleştirme işlemleri
ilgili birimlerce kurulan komisyonlar tarafından yürütülür.
c) Kayıt hakkı kazanan adaylara kabul mektubu düzenlenir. Adaylar kabul mektuplarının
çıktısını Üniversitemiz web sayfasından alırlar.
d) Süresinde kesin kaydını yaptırmayan adaylar ilgili yerleştirme için kayıt haklarını
kaybederler.
Kayıt Ġçin Gerekli Belgeler
Madde 12 -Kayıt için istenen belgeler ile öğrencinin maddi imkanlarının Ülkemizde
öğrenimini sürdürmeye imkan sağladığını gösteren maddi duruma ilişkin belge veya
taahhütname her yıl YDOKK tarafından belirlenir ve ilan edilir.
Türkçe Dil Düzeyi
Madde 13 –
a) Üniversiteye kabul edilen adayların öğrenimlerine başlayabilmeleri için Uludağ
Üniversitesi ULUTÖMER 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 ULUTÖMER tarafından düzenlenen “Türkçe Yeterlik
Sınavı”ndan yurt içindeki üniversitelerin dil öğrenme merkezleri veya Yunus Emre
Enstitüsü tarafından yapılan sınavlardan en az B2 düzeyi puan alan adaylar
öğrenimlerine başlar.
c) A1, A2, B1 düzeyi puanı olan adayların kayıtları yapılır ve Türkçe eğitimi almak
üzere 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.
d) Avrupa Ortak Dil Kriterlerine göre Üniversitemizce kabul edilen Türkçe dil yeterlilik
düzeyleri ve puan aralıkları aşağıda belirtilmiştir.

ULUTÖMER
AODÇB DĠL
TÜRKÇE DĠL
YETERLĠLĠK
DÜZEYĠ
YETERLĠK PUAN
ARALIKLARI
C2
100
C1
80-99
B2
70-79
B1
60-69
31-59
A2
A1
0-30

AÇIKLAMA
Türkçesi Yeterli
Türkçesi kısa zamanda yeterli duruma gelir
Türkçesi yetersiz
Türkçesi hiç yok

e) Kesin kayıt sırasında Türkçe Dil Düzeyi ile ilgili herhangi bir belge
getirmeyenlerin Türkçe düzeyleri A1 Düzeyi kabul edilir ve işlemleri buna göre
yapılır.
f) Türkçe düzeylerini ilerletmekle yükümlü veya Türkçe düzeyleri yetersiz olan adaylar
istemeleri halinde Uludağ Üniversitesi ULUTÖMER’in açmış olduğu Türkçe Dil
Kurslarına devam edebilirler.
g) Lise eğitiminin tamamını yurtdışındaki T.C. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bir Türk
lisesinde veya Türkiye’deki bir lisede tamamlayarak mezun olan öğrencilerden Türkçe
Yeterlik Belgesi aranmaz.
Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı
Madde 14 - 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
İlişkin Yönetmelik” ile “Uludağ Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil
Hazırlık Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” hükümleri uygulanır.
Katkı Payı/Öğrenim Ücreti ve Mali Güvence
Madde 15 - Yabancı uyruklu öğrencilerden alınacak Katkı Payı/Öğrenim
Ücretleri
Bakanlar Kurulu kararlarına uygun olarak Üniversite Yönetim Kurulu
tarafından belirlenir.

Sağlık Giderleri
Madde 16 -Yabancı uyruklu öğrencilerin sağlık giderleri öğrenciler tarafından
yaptırılacak sağlık sigortası kapsamında ve kendileri tarafından karşılanır.
Konaklama ve Barınma
Madde 17-Yerleştirme hakkı kazanan öğrencilerin konaklama ve barınma işlemleri
kendilerine ait olup, üniversitenin bu konuda herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
Ek Hükümler
Madde 18a) 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, Uludağ
Üniversitesi Senatosu ve YDOKK kararları uygulanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yürürlük ve Yürütme
Yürürlükten Kaldırılan Hükümler
Madde 19 -Bu Yönergenin yürürlüğe girmesi ile birlikte 04.06.2015 tarihli Senato
toplantısında kabul edilen “U.Ü.Yurt Dışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Yönerge”
yürürlükten kalkar.
Yürürlük
Madde 20 - Bu yönerge, Uludağ Üniversitesi Senatosu’nca kabul edildiği 15 Şubat
2018 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 21 -Bu yönerge hükümlerini Uludağ Üniversitesi Rektörü yürütür.

