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OMÜ-YÖS, Ondokuz Mayıs Üniversitesinin Uluslararası öğrencilere yönelik düzenlediği bir 
sınavdır.

Uluslararası Öğrenci Giriş Sınavı (OMÜ-YÖS), Lisans ve Önlisans düzeyinde Türkiye’deki 
üniversitelerde öğrenim görmek isteyen yurt dışı öğrencilerinin girecekleri bir sınavdır.

OMÜ-YÖS Sınavı, 21 Mayıs 2023 Günü Türkiye Saati 
İle 13:00‘da gerçekleştirilecektir.

2 Ocak – 16 Nisan 2023 Tarihleri Arasında Sınav 
Başvuruları Yapılabilir. 

OMÜ YÖS Sınavına nasıl başvuru yapabileceğinizi şu linkten 
https://www.youtube.com/watch?v=GsG0b_28RMA&t=182s izleyebilirsiniz.

OMÜ- YÖS 2023 sınavı sonuçları, iki yıl süre ile geçerlidir.

OMÜ- YÖS 2023 sınav başvuruları tamamen online olarak Türkçe ve İngilizce alınacaktır.

OMÜ-YÖS puanıyla; https://yos.omu.edu.tr/ adresindeki tercih sistemini kullanarak Türkiye’deki 
19 üniversitenin kontenjanlarından tercihte bulunabilirsiniz. Hangi üniversiteleri tercih 
edebileceğinizle ilgili bilgilere ve bu üniversitelerde yerleşebileceğiniz programlara şu linkten 
ulaşabilirsiniz. https://yos.omu.edu.tr/tercih/ Ayrıca, OMÜ-YÖS Türkiye’deki devlet ve vakıf 
üniversitelerinin birçoğu tarafından kabul edilen bir sınavdır. 

Sınavın gerçekleştirileceği ülke ve şehirlere, sınav ücretlerine şu linkten bakabilirsiniz. 
https://yos.omu.edu.tr/sinav-merkezleri-ve-ucretleri/
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OMÜ- YÖS 2023 sınavında Türkçe, İngilizce, Fransızca, Rusça ve Arapça dillerinden oluşan yüz 
yüze test sınavı uygulanacaktır. Bu test, Temel Öğrenme Becerileri ve Matematik Sorularından 
oluşmaktadır. Temel Öğrenme Becerileri Soruları, adayın soyut düşünme gücünü, temel bilgi ve 
becerilerini ölçmek için hazırlanmıştır. Matematik Testi, adayların matematiksel düşünme, problem 
çözme güçlerini ve yeteneklerini ölçmeyi amaçlayan cebir, analiz ve geometri konularını içeren 
matematik sorularından oluşmaktadır.

Sınav süresince adaylara toplam 80 adet 
soru sorulacaktır. Bu soruların 40 tanesi 
Temel Öğrenme Becerileri, 40 tanesi de 
Matematik sorularından oluşacaktır. 
Adaylara toplam 120 dakika (2 saat) süre 
tanınacaktır.

Online başvurunun nasıl yapıldığı gibi konularda OMÜ Uzaktan Eğitim Merkezi @uzem YouTube 
kanalından bilgi edinebilirsiniz.

Sınavla ilgili sorularınızda lütfen şu linkteki formu kullanarak bize ulaşın. 
https://yos.omu.edu.tr/iletisim/ En kısa sürede size geri döneceğiz.

OMÜ-YÖS’E KİMLER BAŞVURABİLİR

-Lise son sınıfta olan ya da mezun durumda olan yabancı uyruklular başvurabilir. 

-Yabancı uyruklu iken sonradan T.C. vatandaşlığına geçenler ve bu durumdaki çift uyruklular 
başvurabilir.  

-Yurtdışında ortaöğretime devam eden T.C. uyruklu öğrencilerden ortaöğretiminin (lise) son üç 
yılını yabancı bir ülkede tamamlayanlar, ortaöğretiminin (lise) tamamını yabancı bir ülkedeki MEB 
nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar başvurabilir. 

-2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL 
sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar da başvurabilir.
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ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
(OMÜ) HAKKINDA
OMÜ’de Türkçe ve İngilizce dillerinde eğitim verilmektedir. İngilizce eğitim veren programlarımız 
İktisat Programı (İngilizce), Tıp Programı ve Metalurji Ve Malzeme Mühendisliği Programıdır. Diğer 
lisans ve önlisans programları ise Türkçedir.

Türkçe programlara kaydolan öğrencilere OMÜ-TÖMER bünyesinde Türkçe Dil Kursları verilmektedir. 
Öğrenci kazandığı programa başlayabilmek için Türkçe C1 sertifikası almalıdır. 

OMÜ’de hangi fakülteler bulunduğu ve bu fakültelerle ilgili detaylı bilgi almak için şu linki 
tıklayabilirsiniz:
https://yos.omu.edu.tr/wp-content/uploads/2023/02/omu-tanitim-brosur-2023.pdf

OMÜ-YÖS 2023 sınavı sonucunda yerleşebileceğiniz programlar, kontenjan sayıları ve özel şartlar 
için şu linki tıklayabilirsiniz
https://yos.omu.edu.tr/wp-content/uploads/2023/01/2023-omu-yos-kontenjanlari-
ondokuzmayis-universitesi.pdf

Bölümlerin ücretleri için şu linke tıklayabilirsiniz
https://yos.omu.edu.tr/wp-content/uploads/2023/01/2023-omu-yos-odemeler-ondokuzmayis-
universitesi.pdf

Üniversitemizin bulunduğu şehir ve ülkemiz hakkında tanıtım videolarını şu linkten izleyebilirsiniz 
https://yos.omu.edu.tr/tanitim/ondokuz-mayis-universitesi/

OMÜ hakkında daha detaylı görsel bilgilere ulaşabilmek için üniversitemizin YouTube kanalına 
@uniondokuzmayis bakabilirsiniz. Ayrıca uluslararası öğrencilerimizin gözünden OMÜ’nün 
anlatıldığı bazı videolara ulaşabilmek için Uluslararası İlişkiler Birimimizin YouTube kanalına @
omuinternationaloffice bakabilirsiniz. 
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BARINMA ve KONAKLAMA HAKKINDA
-OMÜ’nün Fakültelerinin büyük çoğunluğu Kurupelit Yerleşkesindedir. Kurupelit yerleşkesi 
Samsun’un merkez ilçesi olan Atakum’dadır. Ayrıca Samsun’un diğer ilçelerinde de OMÜ’ye ait 
fakülteler mevcuttur.

-Üniversitemize ait Uluslararası Öğrencilerimizin barınabileceği yurtlar için:
https://aday.omu.edu.tr/yurtlar.php linkine bakabilirsiniz. 

-OMÜ yerleşkesi civarında bulunan devlet yurtları kapasiteleriyle birlikte (parantez içinde) aşağıda 
sunulmuştur.

Atakum ilçesindeki erkek yurtları: Karadeniz Yurdu (1728), Ali Fuat Başgil Öğrenci Yurdu (813), Cemal 
Safi Öğrenci Yurdu (Tadilatta)

Atakum ilçesindeki kız yurtları: Turgut Özal Öğrenci Yurdu (1468), Samsun Kız Öğrenci Yurdu (1047), 
Münevver Ayaşlı Öğrenci Yurdu (2526), İlkadım Yurdu (849), Atakum Yurdu (438), Gülcemal Hatun 
Öğrenci Yurdu (360)

Diğer ilçelerdeki erkek yurtları: Bafra Milli Piyango Yurdu (256), Çarşamba Yurdu (350), Terme 
Yurdu(128), Ondokuzmayıs Yurdu (213), Alaçam Yurdu (60), Kavak Yurdu (90), Havza Yurdu (132), 
Vezirköprü Yurdu (90).
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Diğer ilçelerdeki kız yurtları: Bafra Milli Piyango Yurdu (256), Çarşamba Yurdu (508), Terme Yurdu 
(192), Ondokuzmayıs Yurdu (213), Alaçam Yurdu (80), Kavak Yurdu (102), Havza Yurdu (426), 
Vezirköprü Yurdu (321)

Yukarıda adı geçen devlet yurtlarımızda 7-24 Güvenlik hizmeti verilmektedir. Gün boyu temizlik 
hizmeti sağlanmaktadır. Sabah ve akşam yemek verilmektedir. Yemek ücretleri yurdun fiziki yapısına 
göre değişmektedir. Yurtta kalan öğrenciye verilen beslenme yardımı günlük 60 TL aylık 1800 TL dir. 
7-24 İnternet hizmeti verilmektedir. 7-24 Kütüphane hizmeti verilmektedir. (Ücretsiz)

Yurtlarımızın birkaçının videosunu şu linklerden izleyebilirsiniz. Samsun Turgut Özal Kız Öğrenci 
Yurdu için:
https://www.youtube.com/watch?v=3wJrs0xlcBs&t=23s tıklayınız.

Samsun Münevver Ayaşlı Kız Öğrenci Yurdu için :
https://www.youtube.com/watch?v=iNqEmeVWXvQ tıklayınız.

Devlet yurtlarında fiziki yapı ve barınma durumuna göre farklı ücretler uygulanmaktadır. 2022 
yılında bu ücretler 250TL ile 450 TL arasında değişmektedir. Detaylı açıklamalara:
https://kygm.gsb.gov.tr/Sayfalar/2436/2389/yurt-ucreti-ve-guvence-bedeli-islemleri.aspx 
adresinden ulaşabilirsiniz.

BARINMA ve KONAKLAMA HAKKINDA
-OMÜ yerleşkeleri etrafında çok sayıda özel öğrenci yurdu vardır. Özel yurtların fiyatları yurdun 
hizmetine, konumuna ve kalitesine göre değişebilmektedir.

- Merkez yerleşkenin bulunduğu Atakum ilçesinde ve diğer ilçelerde özel olarak kiralayabileceğiniz, 
öğrencilerin konaklamasına uygun birçok ev bulunmaktadır. Ev kiraları 1000TL ile 5000TL arasında 
değişebilmektedir. Emlakçılar ve sahibinden.com internet sitesi aracılığıyla ev kiralanabilmektedir. 

BURS İMKANLARI HAKKINDA
Uluslararası öğrencilere yönelik en önemli burs hizmeti Türkiye  Bursları’dır. Türkiye Bursları 
kapsamında her yıl yaklaşık 5000 uluslararası öğrenciye burs verilmektedir. Türkiye Bursları 
Programından yararlanıp halihazırda eğitimine devam eden 15.000 bursiyer vardır.

Ayrıca OMÜ Uluslararası İlişkiler Birimi olarak Kültür Elçileri gibi bazı projeler gerçekleştirerek 
dönemlik destek bursları vermekteyiz. 

Ayrıca OMÜ Tıp Fakültesi bünyesinde uluslararası öğrencilere yönelik çeşitli sağlık hizmetleri de 
mevcuttur.
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İletişim / Contact
https://yos.omu.edu.tr/iletisim


