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• Adaylar, başvuru tarihleri süresince ais.uzem.omu.edu.tr adresinden “Sınav Başvuru Kayıt 
Formunu” dikkatlice doldurup Aday Numaralarını almalıdır.

• Aday Başvuru Formuna girilecek bilgilerdeki yanlışlıklardan doğacak sonuçların bütün 
sorumluluğu Adaylara aittir. Formun kimlik ile ilgili bilgi alanlarına, Adayın pasaportundaki 
kimlik bilgileri değiştirilmeden, kısaltma yapılmadan girilmelidir.

• Aday Başvuru Formunda istenilen e-posta, Adayın kendisine ait olmalı ve her Aday yalnız bir 
e-posta kullanmalıdır. Bir e-posta ile sadece bir sınav başvurusu yapılabilir. Bu e-posta ile başka 
Adaylar adına yazışma/işlemler yapılmamalıdır.

• Aday, Aday Başvuru Formunu doldurduktan sonra Aday İşlemleri Sistemine giriş yapmak 
için e-posta adresine gönderilen Aday Numarası ile kayıt esnasında belirlemiş olduğu Parolayı 
kullanacaktır.

• Her Aday, başvuru esnasında bir Sınav Merkezi Tercihi yapacaktır. Adayın, Sınav Merkezi 
Tercihi değişikliğinden dolayı oluşan sınav ücreti farkı Adaya iade edilmeyecektir. Başvurusu 
tamamlanmış olan Adaylara hiçbir koşulda sınav ücreti iade edilmeyecektir.

• Sınav Merkezi Tercihi değişiklikleri, YÖS Takviminde belirtilen YÖS GEÇ BAŞVURU VE MERKEZ 
DEĞİŞİKLİĞİ TALEPLERİ tarih aralığı dışında yapılmayacaktır. Sınav Merkezi Tercihi değişiklik 
talepleri, bu tarih aralığında ais.uzem.omu.edu.tr adresinden gerçekleşecektir.

• Adayın, Sınav Merkezi Tercihi değişikliğinden dolayı ödemesi gereken sınav ücreti farkını 
ais.uzem.omu.edu.tr adresinden ödeyecektir. Sınav Merkezi Tercihi değişikliğinden dolayı 
oluşan sınav ücreti farkını ödemeyen adayların talepleri dikkate alınmayacaktır.

• Kayıt aşamasında Sınav ücretini ödemeyen Adaylar YÖS sınavına alınmayacaktır.

• Aday Başvuru Formu üzerindeki ilgili alana, Adayın elektronik ortama aktarılmış fotoğrafı 
eklenmelidir. Fotoğraf eklemeyen Aday sınava alınmayacaktır. Bu fotoğraf, Sınava Giriş Belgesi 
ve Sınav Sonuç Belgesi üzerinde yer alacağından, Adayın kolaylıkla tanınmasını sağlayacak 
şekilde ön cepheden ve son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır. Sınav günü, Salon Görevlisi 
fotoğraftan Adayın kimliğini belirlemede güçlük çektiği takdirde, Adayı sınava almayacaktır. 
Ayrıca, bu fotoğraf sınav sonuç belgenizde olacağından dolayı, sınav sonrası yapacak olduğunuz 
başvurularda kayıt alan görevli, Adayın kimliğini belirlemede güçlük çektiği takdirde Adayın 
kaydını almayacaktır.

• Aday Numarası sadece bir kez edinilebilir. Aday Numarası, hem bu sınavda hem de Adayın 
OMÜ ile elektronik ortamda yapacağı tüm işlemlerde gerekli olacağından, Aday tarafından 
özenle saklanmalıdır.
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İletişim / Contact
https://yos.omu.edu.tr/iletisim

• Aday Numarası verildikten sonra, Üniversite ile yapılacak her türlü yazışmada “Aday Numarası”nın 
belirtilmesi zorunludur. Aday Numarası belirtilmeyen dilekçeler işleme konulmaz.

• Aday, sınava başvuru yaparak sınav öncesinde ve sonrasında OMÜ YÖS Koordinatörlüğü 
tarafından belirlenen ek uygulamaların gerekliliklerine uyacağını ve gerekli görülmesi halinde 
istenilecek ek bilgi ve belgeleri eksiksiz olarak temin edeceğini, aksi bir durumda başvurusunun 
geçersiz sayılabileceğini ve hiçbir hak talebinde bulunamayacağını peşinen kabul etmiş sayılır.

• OMÜ YÖS Koordinatörlüğü tarafından sınav ve yerleştirmelerle ilgili duyurular, alınan yeni 
kararlar ve gerekli görülen değişikliklere ilişkin bilgiler, yos.omu.edu.tr ve ais.uzem.omu.edu.tr web 
sayfalarından duyurulacaktır. Bu nedenle, Adayların belirtilen web sayfalarını sık sık kontrol etmeleri 
gerekmektedir.

OMU YÖS’te yapılacak tüm değişiklikler OMU YÖS Koordinatörlüğünün tasarrufundadır.

OMÜ YÖS Koordinatörlüğü


