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Amaç ve kapsam
MADDE 1– Bu Yönergenin amacı; Ondokuz Mayıs Üniversitesi’ne bağlı Fakülte/
Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu/Konservatuara alınacak uluslararası öğrencilerin kabulüne
ilişkin ilkeleri düzenlemektir.
Dayanak
MADDE 2 – Bu Yönerge, Türkiye’de Öğrenim Gören Uluslararası Öğrencilere
İlişkin 2922 sayılı Kanunun 3.maddesi uyarınca kurulan Değerlendirme Kurulu’nun
06.01.2010 tarihli kararı da dikkate alınarak, 21/01/2010 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul
toplantısında yurtdışından öğrenci kabulüne ilişkin esaslara dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – Bu Yönergede geçen;
a) ABİTUR: Almanya’da yapılan lise bitirme sınavı,
b) ACT: American College Test sınavı,
c) Al-Shahada-Al-Thanawiyya (Baccalaureate): Suriye’de yapılan sınav,
ç) GCE: General Certificate Education sınavı,
d) İkamet Tezkeresi: Yabancıların ülkemizde belirli süre ikametlerine izin
verildiğini gösteren belge,
e) İstizanlı Vize: Vize itasına yetkili makamlarca vilayetlere bağlı İl Göç İdaresinden
verilen vize,
f) LYS: Lisans Yerleştirme Sınavı,
g) OMÜ-YÖS: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Sınavı,
ğ) ONO: Ortaöğretim Not Ortalaması,
h)Öğrenim Meşruhatlı Giriş Vizesi: Öğrenim görmek üzere Türkiye’ye gelecek
uluslararası öğrencilere öğrenim yapabilmelerini sağlamak üzere Dış Temsilciliklerimizce
verilen giriş izni,
ı) Öğrenim Meşruhatlı Vize: Türkiye’de ikamet iznine ait uluslararası öğrencilere
öğrenim yapabilmelerini sağlamak üzere İçişleri Bakanlığı’nca verilen izin,
i) ÖSYS: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı,
j) SAT I: Scholastic Aptitude Test sınavı,
k) Tawjihi: Filistin’de yapılan sınav,
l)TCS: Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba Toplulukları Sınavı,
m) Transfer:Türkiye dışındaki yükseköğretim kurumlarında öğrenime başlamış
uluslararası öğrencilerin Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarının ara sınıflarına geçiş,
n) TÖMER: Türkçe Öğretim Merkezi
o) Türkçe Kursları: Uluslararası öğrencilere Türkçe öğretmek amacıyla
yükseköğretim kurumlarında açılan kurslar,
ö) UAN: Endonezya’da yapılan “ Ujian Akhir National” sınavı,
p) UZEM: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi,
r) Vize: Uluslararası seyahatlerde ülkelerin hudut kapılarından yabancıların giriş ve
çıkışlarını sağlamak amacıyla yetkili makamlarca verilen ve pasaportlara kaydedilen izin,
s)Uluslararası Öğrenci: Her derece ve daldaki eğitim kurumlarında öğrenim
gören veya Türkçe kurslarına katılan T.C. vatandaşlığı bulunmayan birey,
ş) Uluslararası Öğrenci Ofisi: Uluslararası arenada Üniversitenin tanıtımı;
Uluslararası Öğrenci Seçme Sınavı (OMÜ-YÖS) organizasyonu; Uluslararası fuarlara katılım;
Üniversitede öğrenim görmek için başvuran ve/veya kayıt yaptıranlar ile öğrenimini

sürdürmekte olan uluslararası öğrencilerin ülkemize, Türkiye’ye, Üniversite yaşamına uyum
sağlamaları için danışmanlık hizmeti; Uluslararası öğrencilerin sosyal ve kültürel alandaki
gereksinimlerinin belirlenmesi ve karşılanması; karşılaştıkları toplumsal, kültürel, akademik
sorunlarının çözümü; kendi ülke tanıtımlarının yapılmasına olanak sağlanması ile ilgili
danışmanlık hizmeti veren ofis;
t)YGS: Yükseköğretime Geçiş Sınavı,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Öğrenci Kontenjanı, Adaylarda Aranacak Özellikler, Başvuruda İstenen Belgeler ve
Başvuru Koşulları
Öğrenci kontenjanı
MADDE 4–(1) Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu/Konservatuardan (I. ve II.
Öğretim programları için) gelen uluslararası öğrenci kontenjan önerileri, Üniversite
Senatosu’nun onayından sonra Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’ne online gönderilir ve
Yükseköğretim Kurulu tarafından karara bağlanan Yurt Dışından Kabul Edilecek Öğrenci
Kılavuzu’nda yayımlanır.
(2) Uluslararası öğrenci kontenjanına başvuru olmaması veya kontenjanın dolmaması
halinde, dolmayan ve başvuru olmayan kontenjanlar, Hukuk Fakültesi, Tıp Fakültesi ve Diş
Hekimliği Fakültesi programları hariç dışındaki diğer program kontenjanlarına, kontenjan
belirleme sınırlarını aşmamak şartıyla Üniversite Yönetim Kurulu kararıyla kontenjan
aktarılabilir. Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi ve Hukuk Fakültesi programlarına ise
ancak Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı ile kontenjan aktarımı yapılabilir.
(3) Yurtdışından gelecek öğrenci kontenjanı çerçevesinde uygulama takvimi
yükseköğretim programlarının özellikleri de dikkate alınarak, akademik takvimde belirtilir.
Adaylarda aranacak özellikler:
MADDE 5–(1) Yurtdışından Öğrenci Kabul Kontenjanlarına başvurularda;
Adayların lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşulu;
a) Yabancı uyruklu olanların,
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,
c) Doğumla yabancı uyruklu olup daha sonra T.C vatandaşlığına geçenler ile bu
durumdaki çift uyruklular,
ç) (1)-01.02.2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam eden T.C uyruklu
öğrencilerden ortaöğretiminin (lise) son üç yılını K.K.T.C hariç yabancı bir ülkede
tamamlayanların (ortaöğretiminin (lise) K.K.T.C dışında yabancı bir ülkedeki Milli Eğitim
Bakanlığı nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil)
(2) 01.02.2013 tarihinden sonra yurtdışında ortaöğretime başlayan T.C uyruklu
öğrencilerin yurtdışından kabul kontenjanlarına ortaöğretiminin (lise) tamamını K.K.T.C hariç
yabancı bir ülkede tamamlayanların (ortaöğretiminin (lise) K.K.T.C dışında yabancı bir
ülkede Milli Eğitim Bakanlığı nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil).
d)K.K.T.C vatandaşı olup K.K.T.C’de ikamet eden ve K.K.T.C’de ortaöğrenimini
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 olanların/olacakların başvuruları kabul edilir.
(2) Adaylardan;
a) T.C vatandaşı olanların ve ortaöğretimin tamamını Türkiye’de veya K.K.T.C’de
tamamlayanların,
b) K.K.T.C vatandaşı olanların,

c) 5.maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C olan
çift uyrukluların,
ç) Uyruğundan birisi K.K.T.C olan çift uyrukluların,
d) Türkiye’de ki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan
okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı liselerde öğrenim gören T.C uyruklu olan veya
5.maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C olan çift
uyrukluların başvuruları kabul edilmez.
Başvuruda istenen belgeler:
MADDE 6 – Başvuru yapan adaydan;
a) Uluslararası öğrenciler tarafından http/www.omu.edu.tr adresinden ulaşacakları
başvuru formunun doldurulması,
b) Lise diplomasının veya mezuniyet çıkış belgesinin onaylı fotokopisi, (Aslı kesin
kayıtta istenecektir).
c) Aşağıda belirtilen sınavlardan herhangi birine ait sınav sonuç belgesinin Türkçe’ye
çevrilmiş onaylı örneği,
1) SAT I sınavından başvuracağı bölüme göre en az “1000 ile 1100” toplam puan
almış olanlar, (Sınav süresi 2 yıl geçerlidir),
2) GCE (General Certificate Education-A level) sınav sonuç belgesinde yer alan
derslerin en az üç dersten aldıkları notların “C” ve üzeri olanlar,
3) ACT sınavı; Matematik (Math), Fen (Science Reasoning) ve toplam (Composite)
puan olarak en az “24” puan almış olanlar,
4) Ürdün ve Filistin’de yapılan Tawjihi sınavlarında, Fen dalında (Scientific Stream)
tüm derslerden alınan sınav notu ortalaması en az “90” olanlar,
5) Lübnan’da yapılan Bakalorya (Baccalaureat Libanais) sınavlarında fen dalında
(Scientific Stream) diploma notu en az “70” olanlar,
6) Uluslararası Bakalorya diplomasına sahip ve başvuracağı bölüme göre diploma notu
en az “28 ile 32” olanlar,
7) TÜBİTAK’ın tanıdığı ve katıldığı uluslararası bilim olimpiyatlarında altın, gümüş
ve bronz madalyalılar,
8) ABİTUR sınavından en fazla “4“puan almış olanlar,
9) Çin Halk Cumhuriyeti’nde yapılan üniversite giriş sınavında (Gaokao) başvurulan
programın puan türünde “750 üzerinden en az 490” almış olanlar,
10) Suriye’de yapılan Al-Shahada-Al-Thanawiyya (Baccalaureate) Sınavından sayısal
ve eşit ağırlıklı puanla öğrenci kabul eden bölümler için “240” üzerinden en az “190”, diğer
bölümler için en az “175” puan almış olanlar,
11) Libya’daki Al- Shada -Al –Thanawiya (Baccalaureate) Sınavından Mühendislik ve
Fen Fakültesi Bölümleri için en az “195”, diğer bölümler için ise “185” taban puanı almış
olanlar,
12) İran’da lise diploma notu (Diplome Debirestan) ortalaması en az “12/20” ve
“Pişdaneşgahi” bitirme notu en az “12/20” olanlar,
13) Yunanistan Üniversite Giriş Sınavından tam puanın en az” %40’ı” veya üzerinde
puan almış olanlar,
14) Makedonya Üniversite Giriş Sınavından tam puanın en az “%50’si” veya üzerinde
puan almış olanlar,
15) Kosova Üniversite Giriş Sınavından tam puanın en az “%40’ı” veya üzerinde puan
almış olanlar,
16) Fransız Bakalorya diploması notunu en az “12”olanlar,
17) ONO: Ortaöğretim Not Ortalaması, yüzlük sisteme göre en az “40” puan almış
olanlar, Uluslararası sınavlar ile ülkelerin ulusal lise bitirme veya olgunluk sınavı belgesine
sahip olanlar veya bu sınavların yapılmadığı ülkelerden başvuruda bulunan adaylardan ise
ortaöğretim not ortalamasını gösterir ilgili lise müdürlüğünden onaylı mezun olduğuna dair
resmi belgeye sahip olanlar,

18) Ondokuz Mayıs Üniversitesinin kabul ettiği ve sitesinde yayınladığı Türkiye’de ki
Üniversitelerin yaptığı YÖS sınav sonuç belgesine sahip olanlar,(Sınav süresi 2 yıl geçerlidir)
19) Endonezya’da yapılan Ujian Akhir National sınavından en az “60” puan almış
olanlar,
20) TCS: Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba Toplulukları Sınavından en az “40”
puan almış olanlar,
21) WAEC (West African Examination Council) sınavından en az altı dersten başarılı
olanlar,
22) Kenya KCSE (Kenya Certificate Of Secondary Education) sınavından dört
alandan en az “44” puan almış olanlar
23)YGS/LYS: Uluslararası adaylar; Yükseköğretime Geçiş Sınavı/Lisans Yerleştirme
Sınavından önlisans programları için en az “140”, lisans programları için en az “180” puan
alanlar,
24) Bu listede olmayan ve Üniversite Yönetim Kurulu tarafından kabul edilecek diğer
sınav belgelerine sahip olanlar, başvurularını yapabilirler.
Başvuru koşulları
MADDE 7 – (1) Başvurular, başvuru formu doldurularak gerekli diğer belgelerle
birlikte eposta, online yoluyla veya şahsen Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire
Başkanlığı’na yapılır.
(2) Başvuru süresi içinde belgelerinden herhangi biri eksik olan adayların başvuruları
değerlendirmeye alınmaz.
(3) Online başvurularda adaylar tarafından verilen bilgilerin yanlış olması durumunda,
hukuki süreç başlatılır ve başvuruları iptal edilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Uluslararası Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreci
Giriş sınavı
MADDE 8 – (1) Uluslararası öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreci “çoktan seçmeli”
türde hazırlanan sorulardan oluşmaktadır. TÖMER tarafından yapılmış Türkçe diploma sınavı
sonuçlarında Avrupa Dil Portfolyosu (ADP) dil düzeylerine göre C1 ve C2 sonuç belgesine
sahip olanlar ile denkliği OMÜ Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezince
onaylanan Türkçe Dil Yeterlik belgeleri.
(2) Giriş sınavı sorularının hazırlanması, sınavın yapılması ve belirlenen kontenjana
göre sınav sonuçlarının açıklanması Aday Değerlendirme ve Seçme Kurulu’nca yapılır.
Giriş sınavı sonuç listesinin belirlenmesi ve ilanı
MADDE 9 – (1) Giriş sınavına katılan tüm adayların sınav sonuçları başvuru
esnasında sistemden verilen bilgiler kullanılarak ais.uzem.omu.edu.tr adresinden şifre ile giriş
yapılarak internet ortamında adaylara gönderilir.
Başvuruların ve giriş sınavının değerlendirilmesi ve yerleştirme işlemleri
MADDE 10 –(1) Başvuruların değerlendirilmesi ve adayların yerleştirilmesi
Ondokuz Mayıs Üniversitesi “Yurtdışı Öğrenci Kabul Komisyonu” tarafından yapılır.
Yurtdışı Öğrenci Kabul Komisyonu, üniversite bünyesinde Rektör başkanlığında; Öğrenci
İşleri Daire Başkanlığından sorumlu Rektör Yardımcısı, Uluslararası Öğrenci Birim Başkanı,
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Uluslararası Öğrenci Birim Sorumlusu ve Bilgisayar
yazılımını hazırlayan Bilgisayar Mühendisinden oluşur.
(2) Başvuru için kabul edilen sınavların birbirlerine göre eşdeğerliliği Üniversite
Senatosu tarafından belirlenir. Adayların sınavlara ait puanları veya ortaöğretim not
ortalamaları en yüksek 100 (yüz) puan kabul edilmek üzere yüzlük sisteme çevrilir. Adayların
bölüm/program kontenjanlarına ilk başvurularında, beş yıl ve üzeri fakülteler için en az 60,
lisans programları için en az 55, önlisans programları için en az 40 puan almış olmaları
gerekmektedir. Dolmayan kontenjanlar için yapılacak ikinci başvurularda, adayların

başvuracakları beş yıl ve üzeri lisans programları için en az 50, dört yıllık lisans programları
için en az 45, önlisans programları için en az 35 ve yetenek sınavları ile öğrenci kabul eden
bölüm/programlar için en az 30 puan almış olmaları gerekmektedir. Uluslararası öğrencilerin
Üniversitemize yerleştirme işlemlerinde OMÜ-YÖS sonuçlarına öncelik verilir. Adayların
tercihleri alınarak OMÜ-YÖS sonuçlarına göre yerleştirme işlemi yapıldıktan sonra, kalan boş
kontenjanlara diğer ulusal ve uluslararası sınav sonuçlarına göre yerleştirme işlemi yapılır. Bu
yerleştirme işleminden sonra kalan boş kontenjanlara ise ONO sonuçlarına göre yerleştirme
yapılacaktır.
OMÜ-YÖS PUAN TÜRLERİNE GÖRE YERLEŞTİRME
A-Matematik Puan Türüyle;
Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Veteriner Fakültesi, Mühendislik Fakültesi,
Mimarlık Fakültesi, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi
(Matematik, Kimya, Biyoloji,İstatistik), Eğitim Fakültesi (Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri
Öğretmenliği, Biyoloji Öğretmenliği, Matematik Öğretmenliği, Fen Bilgisi Öğretmenliği,
İlköğretim Matematik Öğretmenliği )Yeşilyurt Demirçelik Meslek Yüksekokulu
B-Eşit Ağırlık Puan Türüyle;
Ali Fuat Başgil Hukuk Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ziraat Fakültesi,
Eğitim Fakültesi (Almanca Öğretmenliği, Fransızca Öğretmenliği, İngilizce Öğretmenliği,
Okul Öncesi Öğretmenliği, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Sınıf Öğretmenliği), FenEdebiyat Fakültesi (Arkeoloji, Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji), Sağlık Bilimleri Fakültesi, Güzel
Sanatlar Fakültesi, Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi, Sağlık Hizmetleri Meslek
Yüksekokulu, Sivil Havacılık Yüksekokulu, Samsun Meslek Yüksekokulu, Alaçam Meslek
Yüksekokulu, Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu, Bafra Meslek Yüksekokulu,
Havza Meslek Yüksekokulu, Terme Meslek Yüksekokulu, Kavak Meslek Yüksekokulu,
Vezirköprü Meslek Yüksekokulu,
C-Temel Öğrenme Becerileri Puan Türüyle;
İlahiyat Fakültesi, İletişim Fakültesi, Eğitim Fakültesi (İşitme Engelliler Öğretmenliği,
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, Türkçe Öğretmenliği, Zihin Engelliler Öğretmenliği, Müzik
Öğretmenliği, Resim İş Öğretmenliği), Devlet Konservatuvarı, Fen-Edebiyat Fakültesi
(Coğrafya, Sanat Tarihi, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı), Adalet Meslek Yüksekokulu.
(3) Yerleştirme puanlarında eşitlik olması durumunda, öncelikle Ortaöğretim Başarı
Puanına, tekrar eşitlik olması halinde Türkçe Dil Seviyesine göre yerleştirme işlemi yapılır.
Bunların sonunda da eşitlik olması durumunda, yaşı küçük olan aday tercih edilir.
(4) Yerleştirme işlemi sonucunda; kontenjan dâhilinde, ilan edilen sınavlardan alınan
puan sıralamasına göre asıl ve yedek aday listeleri düzenlenir.
(5) Yedek listede; belirlenen asıl aday listesi kadar yedek aday listesi belirlenir.
(6) Asil adaylardan kayıt yaptırmayanların yerine yedek listeden kontenjan miktarı
kadar öğrenci kaydı yapılır.
(7) Asil adayların kesin kayıtları, Yurtdışından Öğrenci Kabul Kontenjanı Akademik
Takvime göre belirlenen tarihler arasında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı/Uluslararası
Öğrenci Birimi tarafından yapılır. Kesin kayıt için gerekli belgeleri tamamlayarak kayıt süresi
içerisinde birime başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya
kayıt işlemlerini tamamlamayan asıl adaylar kayıt haklarını kaybederler ve yerlerine yedek
listedeki sıraya göre yedek adayların kayıtları yapılır.
(8) Asil ve yedek aday isim listeleri http://www.omu.edu.tr internet adresinde tebliğ
niteliğinde ilan edilecektir. Adaylara ayrıca posta ile tebligat yapılmayacaktır.
(9) Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan birimlere yapılan başvuruların
değerlendirilmesi, özel yetenek yönergelerindeki ölçütlere göre yapılır.
Ülke barajı
MADDE 11 –Bir Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu/Konservatuara kabul
edilen aynı ülke uyruklu adayların sayısı, bu Fakülte/Yüksekokul/Meslek

Yüksekokulu/Konservatuara bağlı programların kontenjan toplamının %30’unu geçemez.
Kontenjan dolmadığı takdirde bu baraj uygulanmaz.
Sonuçların ilanı ve vize işlemleri
MADDE 12 - (1) Başvuru sonuçları üniversitenin http://www.omu.edu.tr internet
adresinden duyurulur. Üniversitemize kabul edilen adaylar; kendileri için düzenlenen kabul
mektubunu üniversitenin, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı/Uluslararası Öğrenci Biriminden
eposta yoluyla temin edebilirler. Adayların, bu mektup ile birlikte ülkelerindeki (veya en
yakın) T.C. Büyükelçiliğine başvurarak öğrenci vizesi almaları gereklidir.
Uluslararası öğrenci ofisi
MADDE 13- (1) Uluslararası Öğrenci Ofisi; Uluslararası İlişkiler Birimi bünyesinde
kurulan bir ofis olup, Üniversitede öğrenim görmekte olan uluslararası öğrencilerin nitelikli
eğitim-öğretim dönemi yaşamalarını, öğrenimlerini huzur içerisinde tamamlamalarını ve
ülkelerine aynı donanım ve duygularla dönmelerini sağlamaya yönelik çalışmalar yapar.
(2) Öğrencilerin eğitime, sosyal yaşama ve kültürel faaliyetlere eşit bir şekilde
katılımlarına yardımcı olur.
(3) Hem üniversitenin diğer ülke kültürlerine yakınlığının artması hem de diğer
ülkelerde ülkemizin kültürel ve sosyal yapısının tanıtılması ile Ondokuz Mayıs
Üniversitesinde öğrenim görmeyi özendirmek amacıyla yurtdışı eğitim fuarlarına katılır
(4) Üniversite Basın ve Halkla İlişkiler birimi ile işbirliği yaparak, uluslararası
öğrencilerin Ondokuz Mayıs Üniversitesini tercih etmelerine yönelik tanıtıcı doküman ve
katalog hazırlar.
(5) Üniversitede öğrenim görmek için başvuran ve/veya kayıt yaptıran ve öğrenimini
sürdürmekte olan uluslararası öğrencilerin ülkemize uyum sağlamaları, sosyal ve kültürel
alandaki ihtiyaçlarının karşılanması ve bu alanda yaşadıkları sorunların çözülmesi amacıyla
danışmanlık hizmetleri Uluslararası Öğrenci Ofisi tarafından verilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Kesin Kayıt, Kesin Kayıtta İstenen Belgeler, Eğitim-Öğretim Dili, Türkçe Düzeyi,
Katkı Payı ve Öğrenim Ücreti
Kesin kayıt
MADDE 14–(1) Kesin kayıt hakkı kazanan adayların kesin kayıtları Üniversitemiz
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Uluslararası Öğrenci Birimi tarafından yapılır.
Kesin kayıtta istenen belgeler
MADDE 15 – (1) Kesin kayıt hakkı kazanan adaydan;
a) Lise diplomasının aslı ile Türk liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu
gösteren ve T.C. Milli Eğitim Bakanlığından ya da ülkelerindeki T.C. Büyükelçiliğinden
alınabilecek “Denklik Belgesi”,
b) Not belgesinin aslı ve Türkçe’ye çevrilmiş onaylı örneği,
c) Sınav sonuç belgesinin aslı (Uluslararası sınavlara giren adaylardan),
ç) Resmi kimlik ya da pasaportun ibrazı,
d) Katkı payı/Öğrenim ücretinin ilgili bankaya yatırılması,
e) Türkçe Dil Yeterlik belgesinin aslı,
f) 4 adet vesikalık fotoğraf,
g) Öğrencinin maddi imkanlarının Türkiye’de yükseköğretimlerini sürdürmeye imkan
sağladığını gösteren maddi durum belgesi, istenir.
Eğitim-öğretim dili
MADDE 16 – (1) Eğitim-Öğretim dili Türkçe’dir. (Tıp Fakültesi İngilizce Programı,
Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği, Almanca Öğretmenliği, Fransızca Öğretmenliği,
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat İngilizce programları hariç)
(2) Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan bölümlere başvuran öğrenciler Yabancı
Diller Yüksekokulu Müdürlüğü tarafından yapılacak Yabancı Dil Yeterlik Sınavına girer.

Sınavı geçemeyen öğrenciler bir yıl yabancı dil hazırlık programına tabi tutulur, başarılı
oldukları takdirde birinci sınıfa kayıtları yapılır.
(3)Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı bulunmayan bölümlere başvuran öğrenciler Omü
Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezince yapılacak Yabancı Dil Yeterlik
Sınavına girer. Sınavı geçemeyen öğrenciler bir yıl yabancı dil hazırlık programına tabi
tutulur, başarılı oldukları takdirde birinci sınıfa kayıtları yapılır.
Türkçe düzeyi
MADDE 17 – (1) TÖMER ve diğer kurum ve kuruluşlardan alınan ve denkliği OMÜ
Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezince onaylanan Türkçe Dil Yeterlik
belgelerindeki Türkçe sınavı sonuçlarına göre belirlenir.
(2) Türkçe Dil Yeterlik belgesi olmayan ya da Türkçe düzeyi B1 ve B2 olan adaylar,
Türkçe düzeyini geliştirmek üzere bir yıl veya bir yarıyıl izinli sayılarak TÖMER’den veya
OMÜ Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinden Türkçe Yeterlik Dil belgesi
alanlar öğrenimlerine başlayabilirler. TÖMER veya OMÜ Türkçe Öğretimi Uygulama ve
Araştırma Merkezinden alınan Türkçe Yeterlik Dil belgesine sahip olmayan uluslararası
öğrencilerin diğer kurum ve kuruluşlardan aldıkları Türkçe Dil Yeterlik belgelerinin denkliği
Omü Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezince yapılır.
Katkı payı ve öğrenim ücreti
MADDE 18 – (1) Yurtdışından kabul edilecek öğrencilerden her yıl alınacak katkı
payı/öğrenim ücretinin asgari ve azami miktarları Bakanlar Kurulu tarafından belirlenir ve
yükseköğretim kurumlarınca karara bağlanır.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yürürlük
MADDE 19 – Bu Yönerge, Üniversite Senatosunca kabul edildiği tarihten itibaren
yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 20 – Bu Yönerge hükümlerini Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü
yürütür.
Yönergenin Kabul Edildiği Senato Kararının;
Tarihi

Sayısı

04.09.2015

2015/277

16.06.2016

2016/151

