T.C.
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 - (Değişik madde: 30/05/2019-2019/130) (1) Bu yönergenin amacı Ondokuz
Mayıs Üniversitesi önlisans, lisans ve lisansüstü programlarına kabul edilecek uluslararası
öğrencilerin başvuru, kabul ve kayıtlarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir.
Dayanak
MADDE 2 - (Değişik madde: 30/05/2019-2019/130) (1) Bu yönerge, 06.01.2010 tarihli
değerlendirme kurulu ile 21/01/2010 tarihli yükseköğretim genel kurul toplantısında yurtdışından
öğrenci kabulüne ilişkin esaslara ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi ilgili eğitim-öğretim
yönetmeliklerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 -(Değişik madde: 30/05/2019-2019/130) (1) Bu yönergede geçen;
a) Anabilim/Anasanat Dalı: Ondokuz Mayıs Üniversitesine bağlı eğitim-öğretim hizmeti
veren enstitülerin ilgili anabilim/anasanat dalını,
b) Birim:
Ondokuz
Mayıs
Üniversitesinin
ilgili
enstitü/fakülte/yüksekokul/
konservatuar/enstitü/meslek yüksekokulunu,
c) Birim kurulu: İlgili fakülte/yüksekokul/konservatuar/enstisü/meslek yüksekokulu
kurulunu,
ç) Birim yönetim kurulu: İlgili fakülte/yüksekokul/konservatuar/enstitü/meslek yüksekokulu
yönetim kurulunu,
d) KKTC: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini,
e) OMÜ-TÜRKÇE: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma
Merkezini,
f) OMÜ-YÖS: Ondokuz Mayıs Üniversitesi uluslararası öğrenci giriş sınavını,
g) ONO: Ortaöğretim Not Ortalamasını,
ğ) Program: Ondokuz Mayıs Üniversitesinin önlisans, lisans ve lisansüstü düzeyindeki
diploma programını,
h) Rektör: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörünü,
ı) Senato: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Senatosunu,
i) T.C.: Türkiye Cumhuriyetini,
j) Uluslararası İlişkiler Birimi: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Birimini,
k) Uluslararası Öğrenci: Eğitim kurumlarında önlisans, lisans veya lisansüstü öğrenim gören
veya Türkçe kurslarına katılan T.C. vatandaşlığı bulunmayan veya T.C. vatandaşı olup yurtdışında
öğrenim görmüş bireyi,
l) Üniversite: Ondokuz Mayıs Üniversitesini,
m) Vize: bir devletin dış temsilcilikleri veya sınır makamları aracılığıyla, ülkesine seyahat
edecek bir yabancının pasaportuna koyduğu ve bu yabancının ülkesinin sınır kapısına kadar giderek
sınır makamlarına giriş için başvuru yapabileceğini girebileceğini gösteren bir kaydı,
n) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,
ifade eder.
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T.C.
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ
İKİNCİ BÖLÜM
Önlisans ve Lisans Programları İçin Başvuru, Yerleştirme ve Kayıt Kabul İşlemleri
Başvuru için temel şartlar
MADDE 4 - (1) 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 T.C. vatandaşlığına geçenler ve
bu durumdaki çift uyruklular,
ç) 1) 01/02/2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam eden T.C. 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),
d) 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,
(2) Başvuruları kabul edilemeyecek adaylar şunlardır;
a) T.C. 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 T.C. olan çift
uyruklular, (1 inci fıkranın (ç) bendindeki şartları sağlayanlar hariç)
ç) 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),
d) Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı
liselerde öğrenimlerini gören T.C. uyruklu olan veya 1 inci fıkranın (b) bendinde tanımlanan doğumla
ilk uyruğu T.C. olan çift uyruklular,
e) Türkiye’deki bir yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası alanlar.
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Öğrenci kontenjanı
MADDE 5 - (Değişik madde: 30/05/2019-2019/130) (1) Uluslararası öğrenci kabul edilecek
önlisans ve lisans programlarına ayrılacak kontenjanlar, birimlerden alınan öneriler de dikkate
alınarak varsa özel koşullar ile birlikte senato kararı ile bir sonraki eğitim-öğretim yılı için belirlenir.
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına bildirilir.
(2) Uluslararası öğrenci kontenjanına başvuru olmaması veya kontenjanın dolmaması halinde,
boş kalan kontenjanlar üniversite senato kararıyla diğer program kontenjanlarına aktarılabilir. Tıp,
Diş Hekimliği ve Hukuk Fakültelerine ise ancak Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı ile kontenjan
aktarımı yapılabilir.
(3) Uluslararası öğrenci sınav, başvuru, değerlendirme, kesin kayıt Türkçe yeterlilik belirleme
ve özel yetenek sınav tarihleri, programın özellikleri de dikkate alınarak, akademik takvimde
belirtilir.
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Sınavı (OMÜ-YÖS)
MADDE 6 - Değişik madde: 30/05/2019-2019/130) (1) (Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Uluslararası Öğrenci Giriş Sınavı (OMÜ-YÖS) Uluslararası İlişkiler Birimi ve Uzaktan Eğitim
Merkezi (UZEM) tarafından organize edilir. OMÜ-YÖS sonuçları iki yıl geçerlidir. Sınavla ilgili
genel bilgiler web sayfasında belirtilir.
Tercih başvuruları
MADDE 7 – (1) Başvurulara ilişkin açıklamalar her yıl bahar döneminde Üniversitenin resmi
web sayfasında ilan edilir ve başvurular online olarak yapılır.
(2) İlan edilen süre içinde yapılmayan veya eksik/yanlış/sahte belge ile yapılan başvurular
geçersiz sayılır.
(3) Başvuru için Senato tarafından kabul edilen sınav türleri ve puanları başvuru ilan metninde
belirtilir. Sınavlardan lise bitirme düzeyinde olan sınavların (Abitur, International Baccalaureate vb.)
geçerlilik süreleri sınırsız; Üniversite giriş statüsündeki sınavların geçerliliği (SAT vb.) iki yıl ile
sınırlıdır.
(4) (Mülga: 30/05/2019-2019/130)
(5) (Mülga: 30/05/2019-2019/130)
(Değişik bent: 30/05/2019-2019/130) (6) Tercih edilen programlara yerleştirmede OMÜYÖS’ten alınan matematik, temel öğrenme becerileri, eşit ağırlık puan türleri esas alınır. Bölümlerin
puan türleri ilan metninde belirtilir.
Değerlendirme ve yerleştirme işlemleri
MADDE 8 – (Değişik madde: 30/05/2019-2019/130) (1) Başvuru sisteminin koordinasyonu
UZEM, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ve Uluslararası İlişkiler Birimi işbirliğiyle sağlanır.
(2) Bir programa kabul edilecek aynı ülke uyruklu öğrencilerin sayısı, mevcut program
kontenjanının % 20’sini geçemez. Kontenjanların boş kalması halinde bu baraj uygulanmaz.
(3) Asıl yerleştirmelerde sadece OMÜ-YÖS sonuçlarına göre yerleştirme işlemi yapılır. Ek
yerleştirmelerde öncelik OMÜ-YÖS olmak üzere diğer ulusal ve uluslararası sınav sonuçlarına göre,
bu yerleştirme işleminden sonra kalan boş kontenjanlara ise ONO sonuçlarına göre yerleştirme
yapılır.
(4) Yerleştirme puanlarında eşitlik olması durumunda, öncelikle ONO sonucuna, tekrar eşitlik
olması halinde tercih sırasına göre yerleştirme işlemi yapılır. Bunların sonunda da eşitlik olması
durumunda, yaşı küçük olan aday tercih edilir.
(5) Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan birimlere yapılan başvuruların değerlendirilmesi, ilgili
birime ait özel yetenek yönergesindeki ölçütlere göre yapılır.
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(6) Bir aday sadece bir programa yerleştirilir. Yedek öğrencinin tekrar başvuru ve tercih hakkı
bulunmaz.
(7) Asıl ve ek yerleştirme dışında boş kalan kontenjanlara uluslararası öğrenci yerleştirilmek
üzere ilana çıkılabilmesi Senatonun uygun görüşü ile yapılabilir.
Sonuçların ilanı ve vize işlemleri
MADDE 9 – (1) Adayların yerleştirme sonuçları kişisel başvuru sayfalarında ilan edilir.
Adaylara ayrıca tebligat yapılmaz.
(2) Üniversitemize kabul edilen adayların; başvuru sayfalarından temin edecekleri kabul
mektubu ile T.C. Temsilciliklerine başvurarak öğrenci vizesi almaları gerekir.
Kesin Kayıt
MADDE 10 – (Değişik madde: 30/05/2019-2019/130) (1) Kesin kayıtlar web sayfasında
yayınlanan ilanda belirtildiği şekilde yapılır.
(2) Kesin kayıtta istenen belgeler başvuru metninde web sayfasında ilan edilir.
(3) Üniversite kaydını adayın şahsen yapması gerekmektedir.
(4) Üniversiteye kayıt yaptıran uluslararası öğrenciler ilk kayıt tarihinden itibaren üç ay
içinde talepte bulunmaları halinde genel sağlık sigortası primi ödemek suretiyle genel sağlık
sigortasından yararlanabilirler.
(5) Kesin kayıt sürecinde eksik, yanlış veya sahte bilgi/belge sunanların kesin kayıt işlemleri
tamamlanmış olsa da kesin kayıtları iptal edilir.
(6) İlan edilen kayıt tarihleri içinde kayıt yaptırmayan adaylar, kesin kayıt haklarından
feragat etmiş sayılırlar.
(7) Eğitim dili Türkçe olmayan programlara kayıtlı öğrencilerden Türkçe yeterlik belgesi
istenip istenmemesi ve belgenin teslim süresi Birim Kurul Kararı ile belirlenir.
(8) Eğitim dili Türkçe olan programlardan Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfına tabi olanlar
Türkçe Yeterlik belgesini hazırlık sınıfının sonuna kadar getirebilirler. Zorunlu yabancı dil yeterlilik
ve düzey belirleme sınavı ile hazırlık sınıfı eğitimi Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yabancı Dil EğitimÖğretimi Yönergesine göre yapılır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Lisansüstü Eğitim Başvuru, Yerleştirme ve Kayıt Kabul İşlemleri
Kontenjan ve başvuru şartları
MADDE 11 – (Değişik madde: 30/05/2019-2019/130) (1) Uluslararası öğrenci lisansüstü
başvurularında kontenjan sınırlaması yoktur.
MADDE 12 – (Değişik madde: 30/05/2019-2019/130) (1) Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans
programlarına en az 4 yıl süreli lisans programı mezunu olma, doktora/sanatta yeterlik
programlarına ise en az 5 yıl süreli lisans veya tezli yüksek lisans programı mezunu olma şartı aranır.
(2) Uluslararası öğrenci olarak başvuru yapabilecek adaylar;
a) Yabancı uyruklular,
b) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığından Türk vatandaşlığından çıkma izni
alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının Türk
Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı Kanunla Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi
olduklarını belgeleyenler,
c) Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile T.C. vatandaşlığına geçen çift
uyruklular,
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ç) T.C. uyruklu olup lisans öğreniminin tamamını yabancı bir ülkede tamamlayanlardır
(KKTC dışında yabancı bir ülkedeki Türk okullarında tamamlayanlar dahil).
Başvuru için istenen belgeler
MADDE 13 (Değişik madde: 30/05/2019-2019/130) (1) Başvuru koşullarını sağlayan
uluslararası öğrenci adaylarından lisansüstü başvuruda:
a) Başvuru formu,
b) Pasaport fotokopisi,
c) Lisans veya yüksek lisans mezuniyet belgesi/diploma ve transkriptin dış temsilciliklerden
onaylı Türkçe veya İngilizce diline çevrilmiş onaylı örneği,
ç) Yabancı uyruklu olup yurt dışında bir yükseköğretim kurumu mezunu olanlardan; “Sağlık
alanları”nda Diploma Denklik Belgesi, istenir.
(2) Eğitim dili, yabancı bir dil olan lisansüstü programlara başvuru yapacak uluslararası
öğrencilerin ilgili yabancı dilde YDS’den en az 80 puan veya Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul
edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından
bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Lisans veya yüksek lisans öğrenimlerini öğrenim
görecekleri program dili ile aynı dilde tamamlayanlarda bu şart aranmaz.
Öğrenci kabulü ve kayıt esasları
MADDE 14 – (Değişik madde: 30/05/2019-2019/130) (1) Uluslararası öğrenci
değerlendirme ve kabulü; ilgili anabilim dalı başkanlığının görüşü, birim yönetim kurulu onayı ile
kesinleşir. İlgili enstitü web sayfasında duyurulur.
(2) Kesin kayıt ve ders kayıt işlemleri akademik takvimde belirtilen sürelerde tamamlanır.
Bu süreler dışında başvurusu kabul edilen öğrencinin kayıt işlemleri takip eden kayıt dönemi
içerisinde yapılır.
(3) Lisans veya yüksek lisans öğrenimini yabancı dil eğitimi ile ilgili programlarda
tamamlamış, fakat lisansüstü eğitimine farklı bir yabancı dil eğitimi alanında devam etmek isteyen
öğrenci başvurduğu programın eğitim dilinde, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî
yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından 55 puan alması
gerekir.
(4) Çift uyruklu olup yabancı uyruğu ile lisansüstü programlara kayıt yaptıran uluslararası
öğrencinin öğrenimi sırasında öğrenci statüsü değiştirilmez.
(5) Uluslararası öğrenci statüsünde lisansüstü programa kayıt yaptıran ve öğrenimi sırasında
T. C. uyruğuna geçen öğrenci, uluslararası öğrenci için belirlenen katkı payını yatırmak suretiyle
öğrenimine devam eder.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Türkçe düzeyi
MADDE 15 – (Değişik madde: 30/05/2019-2019/130) (1) Öğrencilerin Türkçe düzeyi, diğer
kurum ve kuruluşlardan alınan OMÜ-TÜRKÇE tarafından denkliği onaylanan ve OMÜTÜRKÇE’den alınan Türkçe dil yeterlik belgelerine göre belirlenir.
(2) T.C. Milli Eğitim Bakanlığınca verilmiş lise diplomasına sahip olan veya yurtdışında
Türk okullarından mezun olan öğrencilerin Türkçe düzeyi yeterli kabul edilir. Yurtiçinde veya
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yurtdışında %100 Türkçe eğitim veren bir yükseköğretim diploma programından mezun olan
öğrencinin de Türkçe düzeyi yeterli kabul edilir. Yabancı bir dilde eğitim yapılan lisansüstü
programlara kabul edilen uluslararası öğrencilerden Türkçe yeterlik belgesi aranmaz.
(3) Türkçe dil yeterlik belgesi olmayan ya da Türkçe düzeyi C1 düzeyinden az olan adaylar,
Türkçe düzeyini geliştirmek üzere ilgili birim yönetim kurulu kararı ile bir yıl izinli sayılırlar. Bu süre
sonunda veya içerisinde OMÜ-TÜRKÇE’den C1 sertifikası alanlar veya denkliği kabul edilen Türkçe
yeterlik dil belgesi alanlar takip eden yarıyılda öğrenimlerine başlarlar. Belge getiremeyenlere ise 1 yıl
daha ek süre verilir.
(4) (Ek fıkra: 30/05/2019-2019/130) OMÜ-Türkçe tarafından denkliği onaylanmış Türkçe
dil yeterlik belgesini kesin kayıttan itibaren 2 (iki) yıl sonunda getirmeyen öğrencilerin ilişiği kesilir.
Katkı payı/öğrenim ücreti
MADDE 16 – (Değişik madde: 30/05/2019-2019/130) (1) Yurt dışından kabul edilecek
öğrencilerden her yıl için alınacak öğrenim ücreti/katkı payı bedeli, Bakanlar Kurulu’nca tespit edilen
ücret aralığında olacak şekilde ilgili yasa hükümlerine uygun olarak Üniversite Yönetim Kurulunca
belirlenir.
Uluslararası öğrencilerin yükümlülükleri
MADDE 17 – (Değişik madde: 30/05/2019-2019/130) (1) Uluslararası Öğrenciler;
a) Şahsi, medeni ve öğrenim durumlarıyla ilgili değişiklikleri 15 gün içinde Üniversitemize
bildirmekle,
b) İkamet tezkerelerini yenilemek için tezkerelerde yazılı sürenin sona ermesinden itibaren
15 gün içinde, öğrenimlerine devam ettiklerini belgeleyerek mahalli makamlardan yenisini almakla,
c) İkamet tezkerelerini veya pasaportlarını kaybetmişlerse, ilgili makamlara derhal müracaat
ederek 15 gün içinde yenisini almakla,
ç) İkamet adreslerini değiştirmişlerse, bu değişiklikleri 48 saat içinde Üniversitemize,
ayrıldıklarını ve yeni adreslerini bulundukları yerlerin mahalli makamlarına bildirmekle
yükümlüdürler.
Hüküm bulunmayan hâller
MADDE 18 - (1) Bu yönergede hüküm bulunmayan hâllerde, Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim
Öğretim Yönetmeliği, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile yükseköğretim kurulu, Senato, ilgili birim
yönetim kurulu ve ilgili birim kurulu kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönerge
MADDE 19 - (Değişik madde: 30/05/2019-2019/130) (1) 02/02/2015 tarih ve 2015/60 sayılı,
09/03/2016 tarih ve 2016/60 sayılı ve 31/03/2016 tarih ve 2016/79 sayılı Senato Kararı ile kabul
edilen Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Programlara Müracaat Edecek Uluslararası Öğrenci
Kabulüne İlişkin Usul ve Esaslar iptal edilmiştir.
Yürürlük
MADDE 20 - (1) Bu yönerge, Senatoda kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 21 - (1) Bu yönerge hükümlerini Rektör yürütür.
PP1.3.PRS.0001, R0, Mayıs 2019

Sayfa 6 / 7

Bu dokümanın basılı hali kontrolsüz doküman kabul edilmektedir. Lütfen web sitesinden en son versiyonuna ulaşınız.

T.C.
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ
Yönergenin Kabul Edildiği Senato Kararının;
Tarihi
Sayısı
17.05.2018
2018/127
Yönergede Değişiklik Yapılan Senato Kararının;
Tarihi
Sayısı
30.05.2019
2019/130
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