ULUSLARARASI ÖĞRENCİ ALIM İLANI
► Kontenjanlar için tıklayınız.
► Sistem Kılavuzu için tıklayınız.
► Genel Hükümler, eğitim dili ve diğer bilgiler için yönergemizi inceleyebilirsiniz.

Adaylar başvurularını, 22 Ekim’den itibaren https://yostercih.omu.edu.tr/ adresinden online olarak
yapacaklardır.
Son Başvuru Tarihi: 26 Ekim 2018
Kazanan Öğrencilerin Kesin Kayıtları: 30 Ekim - 02 Kasım 2018

AÇIKLAMALAR:
1.

“Ondokuz Mayıs Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Kabul Yönergesi” 8. Maddesine göre,
yerleştirmelerde öncelik OMÜ-YÖS olmak üzere diğer ulusal ve uluslararası sınav sonuçlarına
verilecektir. Bu yerleştirme işleminden sonra kalan boş kontenjanlara ise Ortaöğretim Not
Ortalaması (ONO) sonuçlarına göre yerleştirme yapılır.
2. Aday öğrenciler, tercih sıraları dikkate alınarak sadece bir programa yerleştirilir. Yedek
öğrenci adayları da tercih sıraları dikkate alınarak yerleştirilir.
3. Başvuru koşullarını sağlamış olmak yerleştirme için kabul edilmeyi gerektirmez.
4. Üniversitemizde eğitim dili genel olarak Türkçe’dir. Yabancı Dil içeren bölümlerde eğitim
alacak öğrencilerin de Türkçe 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.

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 dâhil)
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 dâhil),
e) 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 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 yönergede 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. [Yönerge için tıklayınız.]
2. Yapılacak başvurularda, adayların ilgili puan türünden beş yıl ve üzeri lisans programları için en az
50, diğer lisans programları için en az 45, ön lisans ve özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden
programlar için en az 35 puan almış olmaları gerekmektedir.
3. 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.

Kesin Kayıtta İstenen Belgeler:
1- Lise diplomasının aslı, noter veya Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı Türkçe tercümesi ve lise
diplomasının TC Milli Eğitim Bakanlığı İl Müdürlükleri ya da TC dış temsilciliklerinden alınmış
“Denklik Belgesi”,
2-

Not belgesinin aslı ve Türkçeye çevrilmiş onaylı örneği,

3- KKTC uyruklu olup KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğretimini tamamlayan GCE AL sınav
sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 yılları arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt
yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklardan, GCE AL
sonucu belgesi ile Türkçe tercümesinin noter veya TC dış temsilciliklerinden onaylı örneği,
4- Sınav sonuç belgesinin aslı (OMÜ-YÖS sınav sonuç belgesi hariç),
5- Resmi kimlik ya da pasaportun onaylı örneği,
6- Çift uyruklular, mavi kartlılar ve TC uyruklulardan vukuatlı nüfus kayıt örneği,
7- Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kaydı,
8- Katkı payı/öğrenim ücreti bedelinin ödendiğini gösteren dekont,
9- Türkçe dil yeterlik belgesinin onaylı örneği,
10- 4 adet vesikalık fotoğraf,
11- Öğrencinin Türkiye’de yükseköğrenimini sürdürmeye imkân sağladığını gösteren maddi durum
belgesi.
NOT:
1- Kesin kayıt için öğrencilerin şahsen gelmeleri veya noterden alınmış vekâlet ile yaptırması gerekir.
2- Kesin kayıt sürecinde eksik, yanlış veya sahte bilgi/belge sunanların kesin kayıt işlemleri
tamamlanmış olsa da kesin kayıtları iptal edilir.
3- OMÜ-YÖS tercih sisteminde başvurusu bulunmayan veya tercihle yerleştirilmeyen öğrencilerin
kayıtları yapılmayacaktır.

