ULUSLARARASI ÖĞRENCİ YERLEŞTİRME SONUÇLARI

INTERNATIONAL STUDENT PLACEMENT RESULTS

⃝ Yerleşen öğrenciler sonuçlarına https://yostercih.omu.edu.tr/ adresinden
ulaşabilirler.

⃝ Placed students can access the results through
https://yostercih.omu.edu.tr/?locale=en

⃝ Öğrenciler kesin kayıt yaptırmadan önce öğrenci numaralarıyla öğrenim
ücretlerini ödemelidirler. (Mavi Kartlılar, T.C. uyruklu olup yurtdışında
ortaöğretimi tamamlayanlar, linkteki liselerden mezun olanlar ve Suriye
uyruklulardan birinci öğretim programlarında öğrenim görecekler kayıt
öncesinde öğrenim ücreti ödemeyeceklerdir.) Öğrenci numaralarına
buradan ulaşabilirsiniz.

⃝ Placed student must pay the tuition fees with their student numbers
before the exact registration. (Blue Card holders, Turkish citizens who have
completed their secondary education abroad, high school graduates from
the high schools in the link and Syrian citizens are not required to pay tuition
fees for the daytime education programmes.) You can access student
numbers through here.

⃝ YÖK tarafından duyurulan “Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar
uyarınca yurtdışından öğrenci kabul kontenjanlarına başvurma imkanı
bulunan, mavi kart sahibi adaylar ile lise eğitimlerini yurtdışında görmüş
(KKTC hariç) T.C uyruğunda bulunanlar ve uyruğundan biri T.C olan çift
uyruklu adaylar için Öğretmenlik, Hukuk, Tıp ve Diş Hekimliği programlarına
kayıtta anılan programların kontenjanın %10’unun aşılmaması
gerekmektedir.” açıklaması uyarınca ilgili tanıma uyan öğrencilerin 15
Ağustosa kadar önkayıtları alınacak ve tekrar değerlendirme sonucunda
öğrencilerin kayıtları gerçekleşecektir.

⃝ In accordance with the YOK statement; “The programme quotas for
Teacher Training, Law, Medicine, and Dentistry programmes cannot exceed
10% for the candidates who are blue card holders, the candidates who have
completed their secondary education abroad (except TRNC), the candidates
who are Turkish citizens, and dual nationals whose one nationality is Turkish
who can apply to international student acceptance quotas in accordance
with the Principles on International Student Acceptance.”; the students who
meet the stated criteria will be pre-registered until 15 August and the
student registrations will be made following a re-evaluation.

⃝ Öğrenim ücretlerine buradan ulaşabilirsiniz.

⃝ You can find the tuition fees in here.

⃝ Bakanlar Kurulu Kararının 2. maddesine göre “ (1) Öğrenci katkı payları

⃝ In accordance with the Council of Ministers Decision article 2; “(1) Tuition
fees are paid at the beginning of the related semester during the
registration or re-registration. Those who do not pay the tuition fee in due
time and those whose excuses are not accepted by the related higher
education institution’s administrative committee cannot register for that
semester and cannot benefit from studentship rights.” In this regard,
students’ tuition fees for their registered semester/year cannot be
refunded.

ve öğrenim ücretleri, ilgili dönem başında kayıt olma veya kayıt
yenileme sırasında ödenir. Süresi içinde katkı payı ve öğrenim ücreti
ödemeyenler ile mazeretleri ilgili yükseköğretim kurumunun yönetim
kurulunca kabul edilmeyenler, o dönem için kayıt yaptıramaz ve
öğrencilik haklarından yararlanamazlar.” Bu bağlamda öğrencilerin
kayıtlandıkları dönemin/yılın öğrenim ücretlerinin iadesi yapılmamaktadır.
⃝ Kayıtlar 15 Ağustos 2019 tarihine kadar devam edecektir.

⃝ Özel Yetenekle alım yapan bölümlere yerleşen öğrencilerin Özel Yetenek
Sınavına girmesi gerekmektedir. Sınav tarihleri:
Fakülte
Eğitim Fakültesi

Yaşar Doğu Spor
Bilimleri
Fakültesi
Güzel Sanatlar
Fakültesi
Devlet
Konservatuvarı

Bölüm
Resim-İş Eğitim
Öğretmenliği
Müzik
Öğretmenliği
Bütün Bölümleri

Tarih
27.08.2019
(Saat:10:00)

Yazı
98725097-399E.67349

19.08.2019
(Saat:10:00)

80270232-399E.65767

Grafik
Seramik-Cam
Resim
Geleneksel Türk
Müzikleri

27.08.2019
(Saat:10:00)

32859882-399E.64759

08.08.2019
(Saat:10:00)

95441125-399E.63717

⃝ 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 ve belge
getiremeyenlerin 2 yılın sonunda ilişikleri kesilir.

⃝ Deadline for registrations is 15 August 2019.
⃝ Students who are placed to departments which admit students with
Special Talent are required to take the Special Talent Examination. Exam
dates are:
Faculty
Program
Date
Information
Faculty of
Teacher Training 27.08.2019
98725097-399Education
in Arts and
(10:00)
E.67349
Crafts
Teacher Training
in Music
Yaşar Doğu
All Departments 19.08.2019
80270232-399Faculty of Sports
(10:00)
E.65767
Sciences
Faculty of Fine
Graphics
27.08.2019
32859882-399Arts
Seramics and
(10:00)
E.64759
Glass
Drawing
State
Traditional
08.08.2019
95441125-399Conservatory
Turkish Music
(10:00)
E.63717

⃝ Placed students are required to prove their Turkish proficiency levels
with an OMU-Turkish Education Application and Research Centre diploma or
with a Certificate in Turkish Proficiency obtained from other accepted
institutions. Those who cannot provide the stated document are allotted a
duration of maximum 2 years to provide the required document. Those who
cannot certify their Turkish proficiencies at the end of this period are
discharged from the University.

⃝ Yerleşen adayların kesin kayıt sonrasında Türkçe dilini bildiklerini ders ⃝ Placed students who have certified that they know the Turkish Language
kayıt tarihine kadar belgelemeleri halinde şifre oluşturarak ders kaydı until the course registration date must create their passwords and complete
yapmaları gerekmektedir. Ders kaydı yapmayan öğrenciler öğrenimlerine their course registration. Students who have not completed their course

başlayamazlar. (Şifre Oluşturma Anlatımlarına ve Ders kayıt kılavuzuna registrations cannot start their education. (You can reach the Password
buradan ulaşabilirsiniz.)
Creation and Course Registration Guidelines through here.)

⃝ T.C. kimlik numarası ya da Yabancı Uyruk numarası olmayan veya olduğu
halde bildirmeyen öğrenciler için 98 ile başlayan bir numara belirlenir.
Öğrenci kimlik kartlarını hemen almaları halinde öğrenci T.C. Kimlik
Numarası bölümünde bu numara yer alır. Bu nedenle öğrencilerin öğrenci
kimlik kartlarını ikametgah tezkerelerinden önce almaları halinde
numaralarını değiştirmek için kart ücreti ödemeleri gerekir.

⃝ Students who do not have a Republic of Turkey ID number or Foreign
National Number or students who do not submit their numbers are given a
new number that starts with 98. If the student then immediately proceeds
to obtain his/her student id card, this number will be printed in the card. For
this reason, the students who obtain their student id cards before their
residence permits are required to pay a card fee to receive a new card with
their correct id numbers printed.

⃝ Öğrencilerin başka Üniversitelerde aynı program düzeyinde kayıtlarının ⃝ Students who have a registration in another university at the same
program level cannot be registered.
olması halinde kayıtları yapılamayacaktır.
⃝ YÖK tarafından ilan edilen başvuru koşullarına (buradan ulaşabilirsiniz.)
sahip olmayan adayların kesin kayıt işlemleri tamamlanmış olsa dahi kesin
kayıtları iptal edilecektir. T.C. uyruklu olup ortaöğreniminin (lise) tamamını
Türkiye’de veya KKTC’de tamamlayanların ve bu durumdaki ilk uyruğu T.C.
olan çift uyrukluların başvuruları kesinlikle kabul edilmemektedir.
Türkiye’deki bir yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası alanların da
başvuruları kabul edilmemektedir. Mavi kartlı öğrencilerden ortaöğreniminin
(lise) tamamını Türkiye’de veya KKTC’de tamamlayanların YÖS’e girdikleri
gün henüz Mavi Kartlı olmaması halinde sınav sonuçları geçersiz olacak, bu
puanla kazanmaları halinde kayıtları gerçekleştirilmeyecektir.

⃝ Candidates who do not fulfil the application requirements (you can find
the requirements in here) announced by The Council of Higher Education
(YÖK) are going to be disenrolled even if they have made their exact
registrations. Applications of those who are Republic Of Turkey citizens and
have completed their entire secondary education (high school) in Turkey or
Turkish Republic of Northern Cyprus (TRNC) are not accepted. Applications
of those who have been expelled from a higher education institution in
Turkey are also not accepted. Exam results of blue card holders who have
completed their entire secondary education (high school) in Turkey or
Turkish Republic of Northern Cyprus (TRNC) are regarded invalid if the
student was not a blue card holder on the day of the YÖS examination, and
students who have been placed with such a result are not going to be
registered.

KAZANAN ÖĞRENCİLERDEN KESİN KAYIT ESNASINDA İSTENECEK BELGELER DOCUMENTS REQUIRED FOR THE EXACT REGISTRATION
1. Önkayıt Formu (İndirmek için tıklayınız),
1. Preregistration Form (Please click to download),
2. Lise diplomasının aslı, noter veya Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı
2. Original high school diploma and a Turkish translation of the
diploma which is certified by a notary or by the Turkish Foreign
Türkçe tercümesi ve lise diplomasının T.C. Milli Eğitim Bakanlığı İl
Missions, and a “Certificate of Equivalence” stating that a secondary
Müdürlükleri ya da T.C. dış temsilciliklerinden alınmış “Denklik
education equal to Turkish high schools has been completed. The
Belgesi”, (Denklik Belgesinin olmaması halinde taahhütname)
“Certificate of Equivalence” can be obtained either from a Turkish
3. Not belgesinin aslı ve Türkçeye çevrilmiş onaylı örneği,
Foreign Mission or from a Provincial Directorate of Turkish Ministry
4. KKTC uyruklu olup KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğretimini
of National Education (A commitment letter in the case that a
tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010
Certificate of Equivalance cannot be provided in time)
yılları arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim
3. Original transcript and its certified Turkish translation (KİM
alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklardan,
TARAFINDAN ONAYLI)
GCE AL sonucu belgesi ile Türkçe tercümesinin noter veya T.C. dış
4. GCE AL result certificate and it’s Turkish translation certified by
temsilciliklerinden onaylı örneği,
notary or Turkish Foreign Mission from those who are Turkish
5. Sınav sonuç belgesinin aslı (OMÜ-YÖS sonuç belgesi hariç),
Republic of Northern Cyprus citizens residing in TRNC and have
6. Resmi kimlik ve pasaportun onaylı örneği,
finished their secondary education in TRNC and holding GCE AL test
7. Çift uyruklular, mavi kartlılar ve T.C. uyruklulardan vukuatlı nüfus
scores; and those who enrolled in a college or a high school in other
kayıt örneği, (Çift uyruklu olup Türkiye’de öğrenim görenlerden ilk
countries between 2005 – 2010 and received education there and
uyruğunun T.C. olmadığına dair belge)
possess or will possess GCE AL test scores.
8. Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi bölüm/programlarına kabul
5.
Original examination result document (You are not required to
edilen öğrencilerden Sağlık Kurulu Raporu (Çoklu Hekim Raporu),
submit your OMÜ-YÖS result document)
9. Katkı payı/öğrenim ücreti bedelinin ödendiğini gösteren dekontu,
6.
Certified copy of the official identity document and passport
10. Türkçe dil yeterlik belgesinin onaylı örneği, (Türkçe belgesi olmayan
7. Certificate of identity register copy from those who have dual
öğrenciler Türkiye’de kalacaksa 1 ay içinde bir Türkçe kursuna
citizenships, who have a blue card, and who have Republic of Turkey
kayıtlandığını ispatlamak zorundadır.)
citizenships (those who have dual citizenships and have received
11. 2 adet vesikalık fotoğraf,
their education in Turkey are required to provide a document which
12. Öğrencinin Türkiye’de yükseköğrenimini sürdürmeye imkan
proves that their main citizenship is not Republic of Turkey)
sağladığını gösteren maddi durum belgesi. (İmzalı Geçim Güvencesi
8. Students who have been accepted to Yaşar Doğu Faculty of Sports
Belgesi)
Sciences departments/programmes are required to submit a Health
13. Öğrenci Kontenjan kılavuzunda yerleştirildiği program ile ilgili
Board Report (issued by a medical committee of doctors)

koşulları sağlamak ve istenilen belgeleri getirmek zorundadır.

9. Receipt which shows that the Tuition Fee has been paid
10. Certified copy of Turkish proficiency certificate (Students who will
stay in Turkey but do not have a Turkish proficiency certificate must
prove within one month that they have registered in a Turkish
Language course).
11. 2 passport size photos taken within the last 6 months,
12. Financial situation certificate stating that the student’s financial
status provides the financial opportunity for the student to carry out
higher education in Turkey (Signed Subsistence Assurance
Certificate).
13. Students are obliged to meet the necessary conditions of their
departments as described in the Quota Guideline and are obliged to
provide the required documents.

