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ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
ULUSLARARASI ÖĞRENCİ ALIM İLANI

BAŞVURU KOŞULLARI
Adaylar, Uluslararası Öğrenci Tercih Formuna girilecek bilgilerdeki yanlışlıklardan, eksik veya yanlış bilgilerden doğacak her türlü hukuki, idari ve
cezai sorumluluğun kendisine ait olacağını beyan, kabul ve taahhüt etmiş olacaktır. Başvuru formunda beyan etmiş olduğu bilgilerin doğru, güncel ve
adayın kendisine ait olması gerekmektedir. Başvuru, yerleştirme ve kayıt sürecinde tahrif edilmiş, sahte, eksik ve yanlış belge sunanların kesin
kayıtları yapılmış olsa bile yapılan işlemleri iptal edilir ve hukuki süreç başlatılır.
Adaylar başvurularını, 11 Haziran’dan itibaren https://yostercih.omu.edu.tr adresinden online olarak yapacaklardır.
2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Uluslararası Öğrenci tercih başvuru, değerlendirme ve kesin kayıt takvimine buradan ulaşabilirsiniz.
Son Başvuru Tarihi: 20 Temmuz 2018

AÇIKLAMA: 11 Haziran-20 Temmuz 2018 arasındaki tercihlere başvurular OMÜ-YÖS sonucuna sahip adaylar
tarafından yapılacaktır.
Kalan boş kontenjanlara ise; 10-14 Eylül 2018 tarihleri arasında OMÜ-YÖS sınav sonucuna sahip
adaylar, diğer Ulusal ve Uluslararası Sınav sonucuna sahip olanlar ile Ortaöğretim Not Ortalamalılar
müracaat edebilecektir.

GENEL HÜKÜMLER
1. Bir Fakülte/ Yüksekokul/ Meslek Yüksekokuluna (Birime) kabul edilen aynı ülke uyruklu öğrencilerin sayısı, bu birime bağlı programların
yurt dışı kontenjan toplamının yüzde 20’sini geçemez. Kontenjanların dolmaması halinde yüzde 20 barajı uygulanmaz. Asil kontenjanların
dolmaması halinde ve yedek kontenjanlar belirlenirken, dolmayan kontenjanlara bu kural dikkate alınmaksızın puan sırasına göre adaylar
yerleştirilir.
2. Aşağıdaki aday gruplarına OMÜ-YÖS sınavına girmiş olmak koşuluyla;
a. Tercih edilen bölüm/program kontenjanının yüzde 20’sini geçmeyecek şekilde Kendi devletinin herhangi bir kurumundan burs alacak
olan adaylara,
b. Tercih edilen bölüm/program kontenjanının yüzde 20’sini geçmeyecek şekilde Afrika Ülkelerinden gelen adaylara,
c. Tercih edilen bölüm/program kontenjanının yüzde 20’sini geçmeyecek şekilde Balkan Ülkelerinden gelen adaylara,
d. Tercih edilen bölüm/program kontenjanının yüzde 10’unu geçmeyecek şekilde Uygur Türkü adaylara yerleştirmelerde öncelik tanınır.
3. Özel yetenek sınavı sonuçlarına göre müracaat edecek Uluslararası öğrencilerin başvuruları ve diğer işlemler adaylar tarafından takip
edilecektir.
4. Aday öğrenciler, tercih sıraları dikkate alınarak sadece bir programa yerleştirilir. Yedek öğrenci adayları da tercih sıraları dikkate alınarak
yerleştirilir.
5. Ondokuz Mayıs Üniversitesi kontenjanları doldurup doldurmamakta serbesttir.
6. Başvuru koşullarını sağlamış olmak yerleştirme için kabul edilmeyi gerektirmez.
NOT: Kendi devlet burslusu beyanında bulunacak adaylar, aşağıda belirtilen evrakların aslını ve noter tasdikli Türkçe’ye çevrilmiş tercümesini 11
Haziran-20 Temmuz 2018 tarih aralığında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına göndermekle yükümlüdürler. Kurum ya da kuruluşa ait yapılmış birden
fazla başvuru ile belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmaz.
a) Beyan edilen kendi ülke burs belgesinin, “Uluslararası Geçerlilik Onayına” sahip olması,
b) Beyan edilen kurum ya da kuruluşun bağlı bulunduğu Sanayi ve Ticaret Odasından alınma “Ticari Kurum Tanınırlığı” belgesi,
EĞİTİM DİLİ
Üniversitemizde eğitim dili genel olarak Türkçe’dir. Yabancı Dil içeren bölümlerde eğitim alacak öğrencilerin de Türkçe Dilini Bildiklerini
belgelemeleri gerekmektedir.
Yerleşen öğrenciler, Türkçe yeterlik düzeylerini OMÜ-Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi diploması ya da kabul edilen diğer
kurumlardan alınmış Türkçe Yeterlik Belgesi ile kanıtlamak zorundadırlar. Söz konusu belgeyi sunamayanlara en çok 2 yıl süre tanınır. Bu süre
sonunda Türkçe yeterliğini belgelendirmeyenlerin Üniversite ile ilişiği kesilir.

BAŞVURULARI KABUL EDİLECEKLER
Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla başvuruları kabul edilecek adaylar şunlardır;
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 aldığı 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 geçenler ve bu durumdaki çift uyruklular,
d) 1) 01/02/2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam eden TC uyruklu öğrencilerden ortaöğretiminin (lise) son üç yılını KKTC hariç
yabancı bir ülkede tamamlayanlar (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk
okullarında tamamlayanlar dahil)
2) 01/02/2013 tarihinden sonra yurt dışında ortaöğretime başlayan adaylardan ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede
tamamlayanlar (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında
tamamlayanlar dahil),
e) KKTC uyruklu olup; KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini (lise) tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 20052010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip
olacaklar.
BAŞVURULARI KABUL EDİLEMEYECEK ADAYLAR
a) TC uyruklu olup ortaöğreniminin (lise) tamamını Türkiye’de veya KKTC’de tamamlayanlar,
b) KKTC uyruklu olanlar (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) Aynı maddenin 1 inci fıkrasının (b) bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu TC olan çift uyruklular, (OMÜ Uluslararası Öğrenci Kabul
Yönergesinin 4. Maddesi 1. fıkranın (ç) bendindeki şartları sağlayanlar hariç)
d) Uyruğundan birisi KKTC olan çift uyruklular (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),
e) Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı liselerde öğrenimlerini gören TC uyruklu olan veya 1
inci fıkranın (b) bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu TC olan çift uyruklular,
f) Türkiye’deki bir yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası alanlar.

PUANLAR
1. Başvuru için kabul edilen sınav türleri ve puanları başvuru ilan metninde belirtilmektedir. Sınavlardan lise bitirme düzeyinde olan sınavların
(Abitur, International Baccalaureate vb.) geçerlilik süreleri sınırsız; Üniversite giriş statüsündeki sınavların geçerliliği (SAT vb.) iki yıl ile
sınırlıdır.
2. Adayların program kontenjanlarına OMÜ-YÖS puanı ile ilk başvurularda, ilgili puan türünden beş yıl ve üzeri lisans programları için en az 60,
diğer lisans programları için en az 55, önlisans ve özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlar için en az 40 puan almış olmaları
gerekmektedir.
3. Ek kontenjanlar için yapılacak başvurularda, adayların ilgili puan türünden beş yıl ve üzeri lisans programları için en az 50, diğer lisans
programları için en az 45, önlisans ve özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlar için en az 35 puan almış olmaları gerekmektedir.
4. Tercih edilen programlara yerleştirmede OMÜ-YÖS’ten alınan matematik (sayısal), temel öğrenme becerileri (sözel), eşit ağırlık (eşit ağırlık
ve dil) puanları ve ÖSYM’nin programlar için belirlemiş olduğu puan türleri esas alınır.

KONTENJANLAR İÇİN TIKLAYIN
BAŞVURU İÇİN TIKLAYIN

 Tercihler program kontenjanları ve program koşulları dikkate alınarak yapılmalıdır.
 Yerleştirilen ve kesin kayıt hakkı kazanan öğrenciler, belgelerinin asıllarını kesin kayıtta ibraz edeceklerdir.

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABULÜNDE UYGUN GÖRÜLEN EŞDEĞER SINAV VE PUANLAR
I- ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI
1. ABITUR sınavında en fazla 4 puan almış olan adaylar, (4-1)*
2. ACT (American College Test) sınavında fen (science reasoning), matematik (math) ve toplam puan olarak en az 24 puan alan adaylar, (2436)*
3. GCE-AL (General Certificate Education Advanced level) sınav sonuç belgesinde yer alan derslerin en az üç dersten aldıkları notların “C”
ve üzeri olan adaylar, (3-5)*
4. IB (International Baccalaureate) Uluslararası Bakalorya diplomasına sahip ve diploma notu en az “28 ile 42” olan adaylar, (28-42)*
5. SAT (Scholastic Assessment Test) sınavından toplam en az “1000 ile 1100” toplam puan alan adaylar, (1500-2400)/ (1000-1600)*
6. GAOKAO (Çin Halk Cumhuriyeti'nde yapılan üniversite giriş sınavı) başvurulan programın puan türünde “750 üzerinden en az 490”
puan alan adaylar, (490-750)*
7. FRENCH BACCALAUREATE (Fransız Bakaloryası) diplomasına sahip ve diploma notu en az 12 olan adaylar, (12-20)*
8. DIPLOME DEBIRESTAN notu ortalaması en az “12/20” ve PIŞDANEŞGAHI (bitirme notu) en az “12/20” olan adaylar, (12-20)*
9. Libya’daki AL- SHADA- AL THANAWiYA (BACCALAUREATE) sınavından Mühendislik ve Fen Fakültesi bölümleri için en az
“195”, diğer bölümler için ise “185” taban puan alan adaylar, (175-240)
10. BACCALAUREAT LIBANAIS’den (Lübnan’da yapılan bakalorya sınavları) fen dalında (Scientific Stream) diploma notu en az “70”
olan adaylar, (70-100)*
11. SENEGAL BAKALORYA başvurulan programın puan türünden 20 üzerinden en az 15 puan alan adaylar, (15-20)*
12. Suriye'de yapılan AL-SHAHADA-AL THANAWİYYA (BACCALAUREATE) sınavından fen dalında (Scientific Stream) 240
üzerinden, Mühendislik Mimarlık Fakültesi Bölümleri için en az “190”, diğer bölümler için en az “175” alan adaylar, (190-240)*, (175240)*
13. Ürdün ve Filistin’de yapılan TAWJİHİ sınavlarında fen dalında (Scientific Stream) tüm derslerden alınan sınav notu ortalaması en az “90”
olan adaylar, (90-100)*
14. TÜBİTAK'ın tanıdığı ve katıldığı uluslararası bilim olimpiyatlarında altın, gümüş ve bronz madalya almış adaylar, (ALTIN: 100,
GÜMÜŞ: 85, BRONZ: 70)*
15. Ujian Akhir National sınavından “60” puan alan adaylar, (60-100)*
16. Ondokuz Mayıs Üniversitesinin Kabul ettiği ve sitesinde yayınladığı Türkiye’de ki Üniversitelerin yaptığı YÖS sınav sonuç belgesine sahip
olan adaylar, (TÜRKİYE’DE Kİ DİĞER ÜNİVERSİTELERİN YAPMIŞ OLDUĞU YÖS SINAVLARI (TABAN-TAVAN
PUANLARI) HER AKADEMİK EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA FARKLILIK GÖSTERMEKTEDİR.)
17. Kenya (Kenya Certificate of Secondary Education:KCSE) en az “44” puan alan adaylar, (44-70)*
18. Azerbaycan Ulusal Üniversite Testi TQDK Sınavından 700 üzerinden en az “280”alan adaylar,
(280-700)*
19. ONO: Ortaöğretim Not Ortalaması: Yüzlük sisteme göre en az “40” puan almış olanlar, Uluslararası sınavlar ile ülkelerin lise bitirme
veya olgunluk sınavı belgesine sahip olanlar veya bu sıanavların yapılmadığı ülkelerden başvuruda bulunan adaylardan ise ortaöğretim not
ortalamasını gösterir ilgili lise müdürlüğünden onaylı mezun olduğuna dair resmi belgeye sahip olanlar, (40-100)*, (2-5)*, (14-20)*, (510)*

21.Makedonya Üniversite Giriş Sınavından tam puanın en az 40 veya üzerinde puan almış olan adaylar,
(40-100)*
22.Yunanistan Üniversite Giriş Sınavından tam puanın en az 40 veya üzerinde puan almış olan adaylar,
(40-100)*
23.Kosova Üniversite Giriş Sınavından tam puanın en az 40 veya üzerinde puan almış olan adaylar, (40-100)
24.TYT/TYS sınavlarında, önlisans programları için en az “140” lisans programları için en az “180” puan alan adaylar, (TAVAN
değişmektedir.)
25.Bu listede olmayan ve Üniversite Senatosu tarafından kabul edilecek diğer sınav belgelerine sahip olan adaylar,
()* Minimum ve maksimum puanlardır.
ULUSLARARASI SINAVLARIN STANDART PUAN DÖNÜŞÜM TABLOSU
-Uluslararası Öğrencinin, Ulusal ve Uluslararası Sınavlardan Aldığı Puan=UÖP
-OMÜ Uluslararası Öğrenci Kabulü için ilgili sınavın Min. Standart Puan =MİSTP
-OMÜ Uluslararası Öğrenci Kabulü için Max.Standart Puan = MASTP
-OMÜ YÖS Sınavı: tavan – taban= 60
-OMÜ YÖS Sınavı taban= 40
-Uluslararası öğrencilerin (OMÜ YÖS hariç) diğer Ulusal ve Uluslararası sınavlar için kullanılan dönüşüm formülü;
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