ULUSLARARASI ÖĞRENCİ ALIM İLANI

►Kontenjanlar YÖK sayfasında ilan edilmesi
halinde kesinleşecektir.)
► Öğrenim Ücretleri için tıklayınız.
► Başvuru Sistemi Kılavuzu için tıklayınız.
► Genel Hükümler, eğitim dili ve diğer bilgiler
için yönergemizi inceleyebilirsiniz.
Geçerli OMÜ-YÖS sonucuna sahip olan adaylar
başvurularını, 10 Hazirandan itibaren
https://yostercih.omu.edu.tr/ adresinden online
olarak yapacaklardır.
Son Başvuru Tarihi: 1 Temmuz 2019
Kazanan Öğrencilerin Kesin Kayıtları: 10 – 26
Temmuz 2019
►Akademik Takvim için tıklayınız.
►Özel Yetenek Takvimi için tıklayınız. (Link
verilecektir.)
AÇIKLAMALAR:
1. Asıl yerleştirmelerde sadece OMÜ-YÖS
sonuçlarına sahip olan adaylar
değerlendirilir.
2. Özel yetenek sınavıyla alım yapan
bölümlere müracaat edecek Uluslararası
öğrencilerin başvuruları ve diğer işlemler
adaylar tarafından takip edilecektir.
3. Aday öğrenciler, tercih sıraları dikkate
alınarak sadece bir programa yerleştirilir.
4. Ondokuz
Mayıs
Üniversitesi
kontenjanları doldurup doldurmamakta
serbesttir.
5. Başvuru koşullarını sağlamış olmak
yerleştirme için kabul edilmeyi
gerektirmez.
6. İlan edilen süre içinde yapılmayan veya
eksik/yanlış/sahte belge ile yapılan
başvurular geçersiz sayılır.
7. Yerleşen öğrenciler, Türkçe yeterlik
düzeylerini OMÜ-Türkçe Öğretimi
Uygulama ve Araştırma Merkezi
diploması ya da kabul edilen diğer
kurumlardan alınmış Türkçe Yeterlik

ANNOUNCEMENT FOR INTERNATIONAL
STUDENT ADMISSION
► Quotas will be finalized if announced at the
Council of Higher Education
(YÖK) webpage .)
► Please click for tuition fees.
► Please click for the Application System Guide.
► You can view our regulation for general rules,
language of education, and other information.
Candidates with valid OMÜ-YÖS scores can make
their online applications though
https://yostercih.omu.edu.tr/ starting from June
Deadline: 1 July 2019
Exact Registration: 10 – 26 July 2019
►Please click for the Academic Calendar.
►Please click for the Special Talent Test
Calendar (Link will be provided)
GENERAL RULES:
1. Only the candidates with OMU-YÖS
results are evaluated in the first
placement period.
2. Applications and other procedures of
international students who will apply to
departments that accept students with
special talent exams will be followed by
the applicants themselves.
3. Candidate students are placed into a
single programme in accordance with
their preference orders.
4. Ondokuz Mayıs University reserves the
right to fully use the specified quotas or
not use them completely.
5. Meeting the application requirements
does not mean that the candidate will
be approved for placement.
6. Applications made after the deadline or
applications
made
with
missing/wrong/forged documents are
regarded as invalid.
7. Placed students are required to prove
their Turkish proficiency levels with an
OMU-Turkish Education Application and

8.

9.

10.

11.

Belgesi ile kanıtlamak zorundadırlar. Söz
konusu belgeyi sunamayanlara en çok 2
yıl süre tanınır ve belge getiremeyenlerin
2 yılın sonunda ilişikleri kesilir.
Yerleşen adayların kesin kayıt sonrasında
Türkçe dilini bildiklerini ders kayıt
tarihine kadar belgelemeleri halinde
şifre oluşturarak ders kaydı yapmaları
gerekmektedir. Ders kaydı yapmayan
öğrenciler öğrenimlerine başlayamazlar.
(Şifre Oluşturma Anlatımlarına ve Ders
kayıt kılavuzuna buradan ulaşabilirsiniz.)
Yerleşen adaylar kesin kayıt sonrasında
harç ödemelerini gerçekleştirmeleri
halinde öğrenci belgesi alabileceklerdir.
İkametgah tezkeresi için Yabancı uyruklu
bilgi formlarını ise ders kayıt işlemlerini
tamamlamaları halinde alabileceklerdir.
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.
Öğrencilerin başka Üniversitelerde aynı
program düzeyinde kayıtlarının olması
halinde kayıtları yapılamayacaktır.

8.

9.

10.
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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.
Placed students who have certified that
they know the Turkish Language until
the course registration date must create
their passwords and complete their
course registration. Students who have
not completed their course registrations
cannot start their education. (You can
reach the Password Creation and Course
Registration Guidelines through here.)
Placed students can obtain a student
certificate after the exact registration on
the condition that they make their
tuition fee payments. Students can
obtain the Foreign National Information
Form which is required to receive a
residence permit on the condition that
they complete their course registration
formalities.
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.
Students who have a registration in
another university at the same program
level cannot be registered.

NOT: YÖK tarafından ilan edilen başvuru NOTES: Candidates who do not fulfil the
koşullarına (buradan ulaşabilirsiniz.) sahip application requirements (you can find the
olmayan adayların kesin kayıt işlemleri
requirements in here) announced by The Council

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.

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.

PUANLAR

SCORES

Tercih edilen programlara yerleştirmede OMÜYÖS’ten alınan matematik, temel öğrenme
becerileri, eşit ağırlık puan türleri esas alınır.
Bölümlerin puan türleri kontenjanlar listesinde
belirtilmektedir.

Numerical, basic learning skills, and equal-weight
score types obtained from the OMÜ-YÖS are
used in department/program placements. Score
types of the departments are specified in the
quota list.

Ek yerleştirmelerde öncelik OMÜ-YÖS olmak
üzere diğer ulusal ve uluslararası sınav
sonuçlarına göre, bu yerleştirme işleminden
sonra kalan boş kontenjanlara ise Ortaöğretim
Not Ortalamasına (ONO) göre yerleştirme
yapılacaktır. Ek yerleştirme başvuruları 02-06
Eylül tarih aralığında alınacaktır.

During the additional placement period, priority
will be given to those who have OMÜ-YÖS
results, and then to those who have other
national and international examination results.
Following the placements of these students,
students with Secondary Education Grade Point
Average will be placed to the remaining quotas.
Applications for the additional placements will
be received between 02-06 September.

KAZANAN ÖĞRENCİLERDEN KESİN KAYIT
ESNASINDA İSTENECEK BELGELER

DOCUMENTS REQUIRED FOR THE EXACT
REGISTRATION

1. Önkayıt Formu (İndirmek için tıklayınız),
2. Lise diplomasının aslı, noter veya Türk
Dış Temsilciliklerinden onaylı Türkçe
tercümesi ve lise diplomasının T.C. Milli
Eğitim Bakanlığı İl Müdürlükleri ya da
T.C. dış temsilciliklerinden alınmış
“Denklik Belgesi”, (Denklik Belgesinin
olmaması halinde taahhütname)
3. Not belgesinin aslı ve Türkçeye çevrilmiş

1. Preregistration Form (Please click to
download),
2. Original high school diploma and a
Turkish translation of the diploma which
is certified by a notary or by the Turkish
Foreign Missions, and a “Certificate of
Equivalence” stating that a secondary
education equal to Turkish high schools
has been completed. The “Certificate of

onaylı örneği,
4. 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 T.C. dış
temsilciliklerinden onaylı örneği,
5. Sınav sonuç belgesinin aslı (OMÜ-YÖS
sonuç belgesi hariç),
6. Resmi kimlik ve pasaportun onaylı
örneği,
7. Çift uyruklular, mavi kartlılar ve T.C.
uyruklulardan vukuatlı nüfus kayıt
örneği, (Çift uyruklu olup Türkiye’de
öğrenim görenlerden ilk uyruğunun T.C.
olmadığına dair belge)
8. Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi
bölüm/programlarına kabul edilen
öğrencilerden Sağlık Kurulu Raporu
(Çoklu Hekim Raporu),
9. Katkı payı/öğrenim ücreti bedelinin
ödendiğini gösteren dekontu,
10. Türkçe dil yeterlik belgesinin onaylı
örneği, (Türkçe belgesi olmayan
öğrenciler Türkiye’de kalacaksa 1 ay
içinde bir Türkçe kursuna kayıtlandığını
ispatlamak zorundadır.)
11. 2 adet vesikalık fotoğraf,
12. Öğrencinin Türkiye’de yükseköğrenimini
sürdürmeye imkan sağladığını gösteren
maddi durum belgesi. (İmzalı Geçim
Güvencesi Belgesi)
13. Öğrenci Kontenjan kılavuzunda
yerleştirildiği program ile ilgili koşulları
sağlamak ve istenilen belgeleri getirmek
zorundadır.
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Equivalence” can be obtained either
from a Turkish Foreign Mission or from a
Provincial Directorate of Turkish Ministry
of National Education (A commitment
letter in the case that a Certificate of
Equivalance cannot be provided in time)
Original transcript and its certified
Turkish translation
GCE AL result certificate and it’s Turkish
translation certified by notary or Turkish
Foreign Mission from those who are
Turkish Republic of Northern Cyprus
citizens residing in TRNC and have
finished their secondary education in
TRNC and holding GCE AL test scores;
and those who enrolled in a college or a
high school in other countries between
2005 – 2010 and received education
there and possess or will possess GCE AL
test scores.
Original examination result document
(You are not required to submit your
OMÜ-YÖS result document)
Certified copy of the official identity
document and passport
Certificate of identity register copy from
those who have dual citizenships, who
have a blue card, and who have Republic
of Turkey citizenships (those who have
dual citizenships and have received their
education in Turkey are required to
provide a document which proves that
their main citizenship is not Republic of
Turkey)
Students who have been accepted to
Yaşar Doğu Faculty of Sports Sciences
departments/programmes are required
to submit a Health Board Report (issued
by a medical committee of doctors)
Receipt which shows that the Tuition
Fee has been paid
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,
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.

