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ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ  

ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ 

 

BİRİNCİ BÖLÜM  

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 

 Amaç ve kapsam  

 MADDE 1 - (1) Bu yönerge Ondokuz Mayıs Üniversitesi önlisans ve lisans 

programlarına kabul edilecek uluslararası öğrencilerin başvuru, kabul ve kayıtlarına ilişkin usul 

ve esasları düzenlemektedir. 

 

 Dayanak 

 MADDE 2 - (1) Bu yönerge, 06.01.2010 tarihli değerlendirme kurulu ile 21/01/2010 

tarihli yükseköğretim genel kurul toplantısında yurtdışından öğrenci kabulüne ilişkin esaslara 

dayanılarak hazırlanmıştır.  

 

 Tanımlar 

 MADDE 3 – (1) Bu yönergede geçen; 

 a) Birim: Ondokuz Mayıs Üniversitesinin ilgili fakülte/yüksekokul/konservatuar/ 

meslek yüksekokulunu, 

 b) Program: Ondokuz Mayıs Üniversitesinin önlisans ve lisans düzeyindeki diploma 

programını, 

 c) KKTC: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini, 

 ç) OMÜ-YÖS: Ondokuz Mayıs Üniversitesi uluslararası öğrenci giriş sınavını, 

 d) Rektör: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörünü, 

 e) Senato: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Senatosunu, 

 f) TC: Türkiye Cumhuriyetini, 

 g) OMÜ-TÜRKÇE: Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezini, 

 ğ) Uluslararası İlişkiler Birimi: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Uluslararası İlişkiler 

Birimini, 

 h) Uluslararası Öğrenci: Eğitim kurumlarında önlisans veya lisans derecesinde öğrenim 

gören veya Türkçe kurslarına katılan TC vatandaşlığı bulunmayan veya TC vatandaşı olup 

yurtdışında öğrenim görmüş bireyi, 

 ı) Üniversite: Ondokuz Mayıs Üniversitesini, 

 i) Vize: Uluslararası seyahatlerde ülkelerin hudut kapılarından yabancıların giriş ve 

çıkışlarını sağlamak amacıyla yetkili makamlarca verilen ve pasaportlara kaydedilen izni, 

 ifade eder. 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Uluslararası Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar 

 

 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.), 
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  c) Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile TC vatandaşlığına geçenler 

ve bu durumdaki çift uyruklular,  

             ç) 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 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) 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, (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 TC uyruklu olan veya 1 inci fıkranın (b) bendinde 

tanımlanan doğumla ilk uyruğu TC olan çift uyruklular, 

  e) Türkiye’deki bir yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası alanlar. 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM  

Uluslararası Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreci 

 

 Öğrenci kontenjanı 

 MADDE 5 - (1) Uluslararası öğrenci kabul edilecek önlisans ve lisans programlarına 

ayrılacak kontenjanlar ile varsa özel koşullar senato kararı ile belirlenir. Yükseköğretim Kurulu 

Başkanlığına bildirilir. 

 (2) Uluslararası öğrenci kontenjanına başvuru olmaması veya kontenjanın dolmaması 

halinde, boş kalan kontenjanlar (Tıp, Diş Hekimliği ve Hukuk Fakülteleri hariç) YÖK 

tarafından belirlenen kontenjan sınırlarını aşmamak şartıyla 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 başvuru, değerlendirme ve kesin kayıt takvimi programın 

özellikleri de dikkate alınarak, akademik takvimde belirtilir. 

 

 Tercih başvuruları  

  MADDE 6 - (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 belge ile yapılan başvurular 

geçersiz sayılır. 
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 (3) Başvuru için kabul edilen sınav türleri ve puanları başvuru ilan metninde 

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. 

 (4) Adayların program kontenjanlarına OMÜ-YÖS puanı ile ilk başvurularda, ilgili puan 

türünden beş yıl ve üzeri lisans programları için en az 60, diğer lisans programları için en az 

55, önlisans ve özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlar için en az 40 puan almış 

olmaları gerekmektedir.  

 (5) Ek kontenjanlar için yapılacak başvurularda, adayların ilgili puan türünden beş yıl 

ve üzeri lisans programları için en az 50, diğer lisans programları için en az 45, önlisans ve özel 

yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlar için en az 35 puan almış olmaları 

gerekmektedir.  

 (6) 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.  

 

 Genel hükümler 

 MADDE 7 - (1) Bir birime kabul edilen aynı ülke uyruklu öğrencilerin sayısı, bu birime 

bağlı programların yurt dışı kontenjan toplamının % 20’sini geçemez. Asıl yerleştirmelerde 

kontenjanların dolmaması halinde, ek yerleştirmelerde bölüm/programda % 20 barajı 

uygulanmaz. 

 (2) Aşağıdaki aday gruplarına OMÜ-YÖS sınavına girmiş olmak koşuluyla;  

  a) Tercih edilen bölüm/program kontenjanının % 20’sini geçmeyecek şekilde kendi 

devletinin herhangi bir kurumundan burs alacak olan adaylara,  

  b) Tercih edilen bölüm/program kontenjanının % 20’sini geçmeyecek şekilde Afrika 

ülkelerinden gelen adaylara, 

  c) Tercih edilen bölüm/program kontenjanının % 20’sini geçmeyecek şekilde Balkan 

ülkelerinden gelen adaylara,  

  ç) Tercih edilen bölüm/program kontenjanının % 10’unu geçmeyecek şekilde Uygur 

Türkü adaylara yerleştirmelerde öncelik tanınır. 

 (3) Kendi devlet burslusu beyanında bulunacak adaylar, aşağıda belirtilen evrakların 

aslını ve noter tasdikli Türkçe’ye çevrilmiş tercümesini Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına 

göndermekle yükümlüdürler. Kurum ya da kuruluşa ait yapılmış birden fazla başvuru ile 

belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmaz.  

 a) Beyan edilen kendi ülke burs belgesinin, “Uluslararası Geçerlilik Onayına” sahip 

olması,  

 b) Beyan edilen kurum ya da kuruluşun bağlı bulunduğu Sanayi ve Ticaret Odasından 

alınma “Ticari Kurum Tanınırlığı” belgesi,  

 

 Değerlendirme ve yerleştirme işlemleri 

 MADDE 8 - (1) Asıl yerleştirmelerde sadece OMÜ-YÖS sonuçlarına göre yerleştirme 

işlemi yapılır. Ek kontenjanlarda öncelik OMÜ-YÖS olmak üzere diğer ulusal ve uluslararası 

sınav sonuçlarına göre, bu yerleştirme işleminden sonra kalan boş kontenjanlara ise 

Ortaöğretim Not Ortalaması (ONO) sonuçlarına göre yerleştirme yapılır. 

 (2) Yerleştirme puanlarında eşitlik olması durumunda, öncelikle ONO sonucuna, tekrar 

eşitlik olması halinde lise mezuniyet tarihine göre yerleştirme işlemi yapılır. Bunların sonunda 

da eşitlik olması durumunda, yaşı küçük olan aday tercih edilir.  

 (3) Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan birimlere yapılan başvuruların 

değerlendirilmesi, ilgili birime ait özel yetenek yönergesindeki ölçütlere göre yapılır. 

 (4) Asıl yerleştirmelerde aday sadece bir programa yerleştirilir. Yedek öğrenci adayları 

da tercih sıraları dikkate alınarak yerleştirilir. 

 (5) Yerleştirmeler tamamlandığında boş kalan kontenjanlar iptal edilir. 
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 Sonuçların ilanı ve vize işlemleri 

MADDE 9 - (1) Adayların yerleştirme sonuçları kişisel başvuru sayfalarında ilan 

edilir. Adaylara ayrıca posta ile tebligat yapılmaz.  

 (2) Üniversitemize kabul edilen adaylar; başvuru sayfalarından temin edecekleri kabul 

mektubu ile birlikte ülkelerindeki veya en yakın TC Dış Temsilciliklerine başvurarak öğrenci 

vizesi almaları gerekir. 

  

Kesin kayıt 

MADDE 10 - (1) Kesin kayıtlar web sayfasında yayınlanan ilanda belirtildiği şekilde 

yapılır.  

  (2) Kesin kayıtta istenen belgeler şunlardır; 

 a) 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”, 

 b) Not belgesinin aslı ve Türkçeye çevrilmiş onaylı örneği, 

 c) 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, 

 ç) Sınav sonuç belgesinin aslı (OMÜ-YÖS sınav sonuç belgesi hariç), 

 d) Resmi kimlik ya da pasaportun onaylı örneği, 

 e) Çift uyruklular, mavi kartlılar ve TC uyruklulardan vukuatlı nüfus kayıt örneği, 

 f) Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kaydı, 

 g) Katkı payı/öğrenim ücreti bedelinin ödendiğini gösteren dekontu, 

 ğ) Türkçe dil yeterlik belgesinin onaylı örneği, 

 h) 4 adet vesikalık fotoğraf, 

 ı) Öğrencinin Türkiye’de yükseköğrenimini sürdürmeye imkan sağladığını gösteren 

maddi durum belgesi. 

  (3) 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. 

  (4) Kesin kayıt sürecinde eksik, yanlış veya sahte bilgi/belge sunanların kesin kayıt 

işlemleri tamamlanmış olsa da kesin kayıtları iptal edilir. 

 

 Eğitim-öğretim dili  

 MADDE 11 - (1) Üniversitede eğitim-öğretim dili Türkçe, kısmen yabancı dil veya 

tamamen yabancı dildedir. Uluslararası öğrenciler Türkçe yeterlik belgelerini getirmeleri 

gerekir. 

  (2) Zorunlu yabancı dil yeterlilik ve düzey belirleme sınavı ile hazırlık sınıfı eğitimi  

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yönergesine göre yapılır.  

  (3) Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı okuyacak olan öğrenciler Türkçe yeterlik 

belgelerini hazırlık sınıfı sonuna kadar getirebilirler. 

  (4) Uluslararası öğrenciler OMÜ-TÜRKÇE’de yapılacak Türkçe dil yeterlilik 

sınavına girer. Sınavı geçemeyen öğrenciler bir yıl yabancı dil hazırlık programına tabi tutulur, 

başarılı oldukları takdirde birinci sınıfa kayıtları yapılır. 

 

 Türkçe düzeyi 

 MADDE 12 - (1) Öğrencilerin Türkçe düzeyi, diğer kurum ve kuruluşlardan alınan 

OMÜ-TÜRKÇE tarafından denkliği onaylanan ve OMÜ-TÜRKÇE’den alınan Türkçe dil 

yeterlik belgelerine göre belirlenir.  

  (2) TC Milli Eğitim Bakanlığınca verilmiş lise diplomasına sahip olan veya yurtdışında 

Türk okullarından mezun olan öğrencilerin Türkçe düzeyi yeterli kabul edilir. 
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  (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 veya bir 

yarıyıl izinli sayılırlar. Bu dönem sonunda OMÜ-TÜRKÇE’den C1 sertifikası alanlar veya 

denkliği kabul edilen Türkçe yeterlik dil belgesi alanlar öğrenimlerine başlayabilirler. TÖMER 

veya OMÜ-TÜRKÇE’den alınan Türkçe yeterlik dil belgesine sahip olmayan uluslararası 

öğrencilerin diğer kurum ve kuruluşlardan aldıkları Türkçe dil yeterlik belgelerinin denkliği 

OMÜ-TÜRKÇE tarafından yapılır. 

 

 Uluslararası öğrencilerin yükümlülükleri  

 MADDE 13 - (1) Uluslararası öğrenciler; 

  a) Şahsi, medeni ve öğrenim durumlarıyla ilgili değişiklikleri 15 gün içinde Öğrenci 

İşleri Daire Başkanlığına 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 Öğrenci İşleri 

Daire Başkanlığına, ayrıldıklarını ve yeni adreslerini bulundukları yerlerin mahalli 

makamlarına bildirmekle yükümlüdürler.  

 

 Hüküm bulunmayan hâller 

 MADDE 14 - (1) Bu yönergede hüküm bulunmayan hâllerde, Ondokuz Mayıs 

Üniversitesi Önlisans ve Lisans 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 15- (1) 04/09/2015 tarih ve 2015/277 sayılı Senato Kararı ile kabul edilen 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesi 
yürürlükten kaldırılmıştır. 

 Yürürlük 

 MADDE 16 - Bu yönerge, Senatoda kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer. 

 

 Yürütme 

 MADDE 17 - Bu yönerge hükümlerini Rektör yürütür. 

 

 

Yönergenin Kabul Edildiği Senato Kararının; 

Tarihi Sayısı 

17.05.2018 2018/127 
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ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ  

ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABULÜNDE UYGUN GÖRÜLEN EŞDEĞER 

SINAV VE PUANLAR 

 

I- ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI 

1. ABITUR sınavında en fazla  4 puan almış olan adaylar, (4-1)* 

2. ACT (American College Test) sınavında fen (science reasoning), matematik 

(math) ve toplam puan olarak en az 24 puan alan adaylar, (24-36)* 
3. GCE-AL (General Certificate Education Advanced level) sınav sonuç belgesinde 

yer alan derslerin en az üç dersten aldıkları notların “C” ve üzeri olan adaylar, (3-5)* 
4. IB (International Baccalaureate) Uluslararası Bakalorya diplomasına sahip ve 

diploma notu en az “28 ile 42”  olan adaylar, (28-42)* 
5. SAT (Scholastic Assessment Test) sınavından toplam en az “1000 ile 1100” 

toplam puan alan adaylar, (1500-2400)/ (1000-1600)* 

6. GAOKAO (Çin Halk Cumhuriyeti'nde yapılan üniversite giriş sınavı) 

başvurulan programın puan türünde “750 üzerinden en az  490” puan alan adaylar, 

(490-750)* 

7. FRENCH BACCALAUREATE (Fransız Bakaloryası) diplomasına sahip ve 

diploma notu en az 12 olan adaylar, (12-20)* 

8. DIPLOME DEBIRESTAN  notu ortalaması en az “12/20” ve PIŞDANEŞGAHI 

(bitirme notu) en az “12/20”  olan adaylar, (12-20)* 

9. Libya’daki AL- SHADA- AL THANAWiYA (BACCALAUREATE)  sınavından 

Mühendislik ve Fen Fakültesi bölümleri için en az “195”, diğer bölümler için ise 

“185” taban puan alan adaylar, (175-240) 

10. BACCALAUREAT LIBANAIS’den (Lübnan’da yapılan bakalorya sınavları) 

fen dalında (Scientific Stream) diploma notu en az “70” olan adaylar, (70-100)* 

11. SENEGAL BAKALORYA başvurulan programın puan türünden 20 üzerinden en az 

15 puan alan adaylar, (15-20)*  

12. Suriye'de yapılan AL-SHAHADA-AL THANAWİYYA (BACCALAUREATE) 

sınavından fen dalında (Scientific Stream) 240 üzerinden, Mühendislik Mimarlık 

Fakültesi Bölümleri için en az “190”, diğer bölümler için en az “175” alan adaylar, 

(190-240)*, (175-240)* 

13. Ürdün ve Filistin’de yapılan TAWJİHİ sınavlarında fen dalında (Scientific 

Stream) tüm derslerden alınan sınav notu ortalaması en az “90” olan adaylar, (90-

100)* 

14. Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba Toplulukları Sınavında (TCS ) en az 

“40” puan alan adaylar,(40-100)* 

 TCS sınavı 2012 yılında kaldırılmış olup, TAVAN puanı 2012 yılına kadar 

farklılık gösterebilmiştir. 

15. TÜBİTAK'ın tanıdığı ve katıldığı uluslararası bilim olimpiyatlarında altın, 

gümüş ve bronz madalya almış adaylar, (ALTIN: 100, GÜMÜŞ: 85, BRONZ: 70)* 
16. Ujian Akhir National sınavından  “60”  puan alan adaylar, (60-100)* 
17. Ondokuz Mayıs Üniversitesinin Kabul ettiği ve sitesinde yayınladığı Türkiye’de ki 

Üniversitelerin yaptığı YÖS sınav sonuç belgesine sahip olan adaylar, 

(TÜRKİYE’DE Kİ DİĞER ÜNİVERSİTELERİN YAPMIŞ OLDUĞU YÖS 

SINAVLARI (TABAN-TAVAN PUANLARI) HER AKADEMİK EĞİTİM-

ÖĞRETİM YILINDA FARKLILIK GÖSTERMEKTEDİR.) 
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18. Kenya (Kenya Certificate of Secondary Education:KCSE) en az “44” puan alan 

adaylar, (44-70)* 

19. Azerbaycan Ulusal Üniversite Testi TQDK Sınavından 700  üzerinden en az 

“280”alan adaylar, 

 (280-700)* 

20. ONO: Ortaöğretim Not Ortalaması: Yüzlük sisteme göre en az “40” puan almış 
olanlar, Uluslararası sınavlar ile ülkelerin lise bitirme veya olgunluk sınavı 
belgesine sahip olanlar veya bu sıanavların yapılmadığı ülkelerden başvuruda 
bulunan adaylardan ise ortaöğretim not ortalamasını gösterir ilgili lise 
müdürlüğünden onaylı mezun olduğuna dair resmi belgeye sahip olanlar,    (40-
100)*, (2-5)*, (14-20)*, (5-10)*  

21. Makedonya Üniversite Giriş Sınavından tam puanın en az 40 veya üzerinde puan 
almış olan adaylar, 

(40-100)* 

22. Yunanistan Üniversite Giriş Sınavından tam puanın en az 40 veya üzerinde puan 
almış olan adaylar,  

(40-100)* 

23. Kosova Üniversite Giriş Sınavından  tam puanın en az 40  veya üzerinde puan almış 
olan adaylar, (40-100) 

24. TYT/TYS sınavlarında, önlisans programları için  en az “140” lisans programları 

için en az “180” puan alan adaylar, (TAVAN değişmektedir.) 

25. Bu listede olmayan ve Üniversite Senatosu tarafından kabul edilecek diğer sınav 

belgelerine sahip olan adaylar, 

 

()* Minimum ve maksimum puanlardır. 

 

ULUSLARARASI SINAVLARIN STANDART PUAN DÖNÜŞÜM TABLOSU 

 

-Uluslararası Öğrencinin, Ulusal ve Uluslararası Sınavlardan Aldığı Puan=UÖP 

 

-OMÜ Uluslararası Öğrenci Kabulü için ilgili sınavın  Min. Standart Puan =MİSTP 

 

-OMÜ Uluslararası Öğrenci Kabulü için Max.Standart Puan = MASTP  

 

-OMÜ YÖS Sınavı: tavan – taban= 60 

 

-OMÜ YÖS Sınavı taban= 40 

 

-Uluslararası öğrencilerin (OMÜ YÖS hariç) diğer Ulusal ve Uluslararası sınavlar için 

kullanılan dönüşüm formülü; 

 

=(
UÖP−MİSTP

MASTP−MİSTP
) × 60 + 40 

 

 

 

 

 

 

 


