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GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR
Uluslararası Öğrenci Giriş Sınavı (OMU-YÖS), Türkiye’deki Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde eğitim görmek isteyen yurt dışı öğrencilerin girecekleri
ve sonuçlarını OMÜ ile birlikte 115 üniversitenin kabul ettiği bir sınavdır. Bu sınav, OMU-YÖS Sınav Koordinatörlüğü tarafından yapılmaktadır.
Bu kılavuz, 2017-2018 eğitim-öğretim yılı için Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde eğitim görmek üzere Uluslararası Öğrenci Giriş Sınavına (OMU-YÖS
2017) başvurmak isteyenlerin uymak zorunda oldukları kuralları kapsamaktadır.
OMU- YÖS 2017 sınavı sonuçları, iki yıl süre ile geçerlidir.
OMU- YÖS 2017 sınav başvuruları tamamen online olarak Türkçe, İngilizce, Rusça, Almanca, Fransızca, Arapça, Boşnakça ve Arnavutça olarak
alınacaktır.
OMU- YÖS 2017 sınavı Türkiye’de ve Türkiye dışındaki sınav merkezlerinde yüz yüze ve tamamen denetimli olarak Türkçe, İngilizce, Rusça,
Arapça, Fransızca, Almanca, Boşnakça ve Arnavutça olmak üzere 8 dilde yapılacaktır.
OMU-YÖS Koordinatörlüğü ile adaylar arasındaki haberleşmede (e-posta, posta, faks vb), sadece Türkçe ve İngilizce kullanılır. Haberleşme
sürecinde, haberleşme araçlarındaki gecikme veya kaybolmalardan OMU- YÖS Koordinatörlüğü sorumlu değildir.
OMU-YÖS sonuçları lisans ve önlisans düzeyinde öğrenim görmek isteyen öğrenciler içindir. Bir yükseköğretim kurumunda okumakta olanların
OMÜ’ye geçiş işlemleri ile OMÜ lisansüstü programlarında öğrenim görmek isteyen adayların işlemleri, OMU-YÖS Koordinatörlüğünün faaliyet
sahası dışındadır.
OMU- YÖS Koordinatörlüğü, öğrencilerin barınma, burs, geçim ve Türkiye’de oturma izni gibi işlemleriyle ilgilenmez.
OMU-YÖS Koordinatörlüğü, adayların sınava girmek üzere ülkelerinden çıkış için gerekli resmi izni almaları ya da kendilerine pasaport çıkartılması
konularında sorumluluk almaz ve bunların sağlanmasında aracı olmaz.
Adaylardan alınan sınav ücretleri gelecek yıllara devredilemez. Başvuru ücretini yatırdığı halde başvurmaktan vazgeçen, başvurusu geçersiz
sayılan, her ne nedenle olursa olsun sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda basarı sağlayamayan
veya sınavı geçersiz sayılan adayların ücretleri geri verilmez.
Bu kılavuzda yer alan kurallar, kılavuzun yayın tarihinden sonra yürürlüğe girebilecek Yükseköğretim Kurulu kararları gerekli kıldığı takdirde
değiştirilebilir. Bu durumda izlenecek yol, OMU-YÖS Koordinatörlüğü tarafından saptanır. Bu kılavuzda belirtilmeyen durumlarda, OMU-YÖS
Koordinatörlüğü tarafından verilen kararlara göre işlem yapılır.

BAŞVURU TARİHLERİ

BAŞVURU KOŞULLARI

Online Başvuru Adresi: http://ais.uzem.omu.edu.tr
Online Başvuru Tarihi: 2 Ocak – 31 Mart 2017
Sınav Tarihi: 22 Nisan 2017
Sınav Sorularının İlanı: 25 Nisan 2017
Sınav Sorularına İtiraz: 25 - 28 Nisan 2017
Sınav Sonucunun İlanı: 22 Mayıs 2017
Sınav Sonuçlarınına İtiraz: 22 - 26 Mayıs 2017
İtirazlara Cevap Verilmesi: 2 Haziran 2017
Sınav Saati: 13:00 Türkiye saati (Yurtdışındaki merkezlerde sınav saati
Türkiye’ye göre ayarlanacaktır.)

Adayların lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda
bulunmaları koşuluyla;
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
belgeleyenlerin,

Sınav Başvuru Ücretleri: Sınav başvuruları 2 Kategoriden
oluşmaktadır. Başvuru ücret ödemeleri online başvuru esnasında
kredi kartı ile yapılmaktadır.
ÜLKELER

SINAV ÜCRETİ

1. KATEGORİ

TÜRKİYE ve KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ,
ALMANYA, AVUSTURYA, AZERBAYCAN, BELARUS,
BELÇİKA, DANİMARKA, FRANSA, İNGİLTERE, İRAN,
İSVİÇRE, KATAR, MACARİSTAN, RUSYA, SUUDİ
ARABİSTAN’da Sınava Girenler için

200 TL (İki Yüz Türk Lirası) veya
70 $ (Yetmiş ABD Doları) veya
70 € (Yetmiş Avro)

2. KATEGORİ

c) Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile TC
vatandaşlığına geçenlerin / bu durumdaki çift uyrukluların,

150 TL (Yüz Elli Türk Lirası) veya
AFGANİSTAN, ARNAVUTLUK, BOSNA HERSEK,
BULGARİSTAN, CEZAYİR, ETİYOPYA, FAS, FİLİSTİN,
50 $ (Elli ABD Doları) veya
GÜRCİSTAN, IRAK, KARADAĞ, KAZAKİSTAN, KENYA, 50 € (Elli Avro)
KIRGIZİSTAN, KOSOVA, LÜBNAN, MAKEDONYA,
NİJERYA, ÖZBEKİSTAN, ROMANYA, SIRBİSTAN,
SOMALİ, SUDAN, TACİKİSTAN, TÜRKMENİSTAN,
ÜRDÜN’de Sınava Girenler için;
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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 olacakların başvuruları kabul edilir.
Adaylardan;
T.C vatandaşı olanların ortaöğretiminin tamamını Türkiye’de veya K.K.T.C’de tamamlayanların,
K.K.T.C vatandaşı olanların (ortaöğreniminin tamamını K.K.T.C 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),
5.maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C olan çift uyrukluların, (ortaöğretiminin tamamını K.K.T.C dışında yabancı bir ülkede
tamamlayanlar/ortaöğretiminin tamamını K.K.T.C dışında yabancı bir ülkedeki Türk okullarında tamamlayanlar hariç),
Uyruğundan birisi K.K.T.C olan çift uyrukluların (ortaöğreniminin tamamını K.K.T.C 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),
Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı liselerde öğrenimlerini gören T.C. uyruklu olan veya 5.maddenin birinci
fıkrasının (b) bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C olan çift uyrukluların, başvuruları kabul edilmez.

*Not: Beyana esas bilgilerle aday sınava girecektir. Üniversiteye öğrenci yerleştirilmesinde Üniversite Yönetim Kurulu kararları esas alınacaktır.

OMÜ - YÖS 2017’YE BAŞVURACAK ADAYLAR AŞAĞIDAKİ ADIMLARI İZLEMELİDİR
1

ÖN KAYIT İŞLEMİNİN YAPILMASI
OMU-YÖS 2017’ye başvuracak adayların ise.omu.edu.tr adresinden “online kayıt” işlemlerini yaptırmaları
gerekmektedir. Kayıt için geçerli bir e-mail adresi gereklidir. Kayıt işleminden sonra, adayların e-mail adreslerine
kayıtlarıyla ilgili bilgilendirme gönderilecektir. Bu aşamadan sonra adaylar “Kesin Kayıt” aşamasına geçeceklerdir.
........................................................................................................................
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KESİN KAYIT İŞLEMİNİN YAPILMASI
Online kayıt işlemlerini tamamlayan adaylar, e-mail adreslerine gönderilen kayıt talimatları ile ise.omu.edu.tr
adresinden kesin kayıt işlemlerini gerçekleştireceklerdir. Bu aşamada, adayların sınava girmek istedikleri dil ve sınava
girmek istediği merkezi belirlemesi gerekmektedir.
Adayın, kolaylıkla tanınmasını sağlayacak sekilde yüzü açık ve cepheden, son üç (3) ay içerisinde çekilmiş bir adet
fotoğrafı JPEG formatında sisteme yüklemesi gerekmektedir. Adaylardan kesin kayıt işlemi sırasında sınav başvuru
ücretinin alınması için kredi kartı bilgileri istenmektedir. Sınav başvuru ücreti online başvuru esnasında kredi kartı ile
iki kategoride alınacaktır. 1. Kategori 200 TL (70 $ - 70 €), 2. Kategori 150 TL (50 $ - 50 €) dur. Adayların Kredi Kartı
bilgilerini eksiksiz olarak girmesi gerekmektedir.
........................................................................................................................
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KAYIT KONTROLÜ
Kesin kayıt işlemini tamamlayan adaylar, ise.omu.edu.tr adresinden kayıt kontrollerini yapabilecektir. OMÜ-YÖS
2017 sınavı için kesin kayıt ve ödemesini yapan adaylara sınava girmek istediği dil, sınava gireceği merkezin adres ve
iletişim bilgileri internet adresimizden duyurulacaktır.
NOT: Tüm başvurular, OMU- YÖS Koordinatörlüğü tarafından alınacak ve değerlendirilecektir. OMÜ-YÖS 2017
sınavına online başvuru dışında yapılacak diğer başvurular kabul edilmeyecektir. OMÜ-YÖS 2017 sınavına yapılan
online başvurularda bilgilerin doğruluğundan aday sorumludur. Aday sınava giris için gerekli olan koşulları herhangi bir
şekilde yerine getirmezse, sınav başvurusu geçersiz sayılacaktır.
........................................................................................................................
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OMÜ - YÖS 2017 SINAVINA GİRİŞ
İnceleme sonunda başvurusu kabul edilen ve sınava girmeye uygun bulunan adaylar, sınava giriş için gerekli tüm
bilgilerin (sınav dili, sınav merkezi adresi ve iletişim bilgileri) yer aldığı “Sınav Giriş Belgesi”ni başvuru tarihi sonunda;
online başvuru ekranından alacaktır. Sınav, denetimli olarak 22 Nisan 2017 tarihinde Türkiye saati ile 13:00’da
yapılacaktır (Yurtdışındaki sınav merkezlerinde sınav saati Türkiye’ye göre ayarlanacaktır.)
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OMÜ - YÖS 2017 SINAVI HAKKINDA BİLGİLER
Ondokuz Mayıs Üniversitesi OMU- YÖS 2017 sınavı, 22 Nisan 2017 tarihinde Türkiye’de 7 merkezde, Türkiye dışında ise belli merkezlerde; Türkiye saatine göre
ayarlama yapılarak gerçekleştirilecektir. Adayların sınava girecekleri ülke, şehir ve bina adı bilgileri OMÜ-YÖS Koordinatörlüğü tarafından internet adresimiz
üzerinden duyurulacaktır.
OMU- YÖS 2017 sınavına giriş için adayın internet adresimizden ulaşacağı bilgi ve belgeler ile Pasaport bilgilerini, sınav başlamadan önce adayın üzerinde
bulundurması zorunludur. Adayların, sınava gelirken yanlarında, yumuşak uçlu kurşun kalem, silgi, kalem açacağı ve soruları çözeceği tamamen boş beyaz kağıt
bulundurmaları gereklidir. Sınav sırasında teknolojik haberleşme/resim veya video çekme özelliği olmayan kol saati dışında hiçbir alet, cihaz, araç veya gereç
bulundurmamaları gerekir. Şeffaf ambalajlı su ve şekerleme türleri sınav süresince serbesttir.
Adayların en az bir saat önce sınav yapılacak bina önünde bulunmaları, sınav salonlarına zamanında alınabilmeleri açısından son derece önemlidir.
Hiçbir aday OMU- YÖS 2017 sınavına Sınav Giriş Belgesinde belirtilen Sınav Merkezinden başka bir yerde giremez. Adayın OMÜ-YÖS 2017 sınavı için kendi
beyanı esas alınarak hazırlanan sınav merkezleri ve sınav dili (Türkçe, İngilizce, Rusça, Arapça, Fransızca, Almanca, Boşnakça ve Arnavutça) uygulanacaktır.
OMU- YÖS 2017 sınavında, Türkçe, İngilizce, Rusça, Arapça, Fransızca, Almanca, Boşnakça ve Arnavutça dillerinden oluşan yüz yüze test sınavı uygulanacaktır.
Bu test, Temel Öğrenme Becerileri Soruları ile Temel Öğrenme Becerileri ile Sayısal Sorularından (Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji) oluşmaktadır. Temel
Öğrenme Becerileri Soruları, adayın soyut düşünme gücünü ve fen alanlarında 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 30 tanesi Temel Öğrenme Becerileri Soruları, diğer 40 tanesi Matematik, 10 tanesi
Fizik, Kimya ve Biyoloji sorularından oluşacak ve adaylara toplam 120 dakika (2 saat) süre tanınacaktır. Sınav yüz yüze yapılacak, sınav süresince adaylara, soru
kitapçığı ve cevap kağıdı dağıtılacaktır. Adaylar sınav sorularına ait cevapları kendilerine verilen cevap kağıtlarına işaretleyeceklerdir.
OMU- YÖS 2017 sınav soruları “çoktan seçmeli” tipte sorulardır. Her soru için beş farklı seçenek verilmiş olup bunlardan yalnızca biri sorunun doğru cevabıdır.
Adayın yapacağı iş, her sorunun doğru cevabını bularak, A, B, C, D, E şıklarından doğru cevap şıkkını işaretlemektir.
Sınav süresince adayların, konuşmaları, kopya çekmeleri ve kopya vermeleri sınav kurallarına aykırıdır. Böyle davrandığı herhangi bir yolla saptanan adayların
sınavları geçersiz sayılacaktır. Sınav kurallarına uymadıkları veya sınav sonunda gerekli belgeleri teslim etmedikleri için sınavları geçersiz sayılan adayların
cevapları değerlendirme işlemlerine sokulmayacak ve bu adaylar için “Sınav Sonuç Belgesi” düzenlenmeyecektir.

OMU- YÖS 2017 SINAVINDA UYULACAK KURALLAR
çekilmesine yardım edenlerin kimlik bilgileri Salon Sınav Tutanağına
yazılacak ve bu adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. Görevliler kopya
çekmeye veya vermeye çalışanları uyarmak zorunda değildir. Sınav
sırasında cevaplarınızı başkaları tarafından görülmeyecek şekilde tutmanız
sizin için son derece önemlidir. Adayların sorulara verdikleri cevapların
dağılımları bilgi işlem yöntemleriyle incelenecektir. Bu incelemelerden
elde edilen bulgular bireysel veya toplu olarak kopya çekildiğini gösterirse,
kopya eylemine katılan adayların cevaplarının bir kısmı veya tamamı iptal
edilecektir. Sınav görevlileri, bir salonda sınavın kurallara uygun biçimde
yapılmadığını, toplu kopya girişiminde bulunulduğunu raporlarında
bildirdiği takdirde, OMU-YÖS Koordinatörlüğü takdir hakkını kullanarak bu
salonda sınava giren adayların sınavını geçersiz sayabilir.

1. Yanında GSM yani cep telefonu bulunan adayların, cep telefonlarını
kapalı konumda ve sınav sırası üzerinde bulundurmaları zorunludur. Aksi
bir durumu tespit edilenlerin veya sınav esnasında cep telefonu çalan
adayın sınavı iptal edilir.
2. Çağrı cihazı, telsiz, vb. haberleşme araçları ile cep bilgisayarı, saat
fonksiyonu dışında fonksiyonu bulunan saat vb. teçhizatla, defter, kitap,
sözlük, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi, hesap cetveli
pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlarla da sınava girmek yasaktır. Bu
araçlarla sınava giren adayların bilgileri mutlaka Salon Sınav Tutanağına
yazılacak, bu adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. Adaylar sadece
üzerinde herhangi bir yazı, işaret gibi şeyler bulunmayan A4 ebatında
beyaz kağıt ile sınava girebilirler. Bu kağıt ile sınav soru ve cevaplarının
alınması yasaktır. Bu kağıt sadece aday isterse soruların çözümünde
kullanılacak ve sınav sonunda görevlilere teslim edilecektir.

7. Cevaplar cevap formu üzerinde yer alan ilgili kısımlara işaretlenecektir.
8. Sınav sırasında, görevliler dahil, kimse sigara, pipo, puro vb. şeyleri
içmeyecek ve hiçbir şey yemeyecektir. Şeffaf ambalajlı su içmek ve seker
yemek serbesttir.

3. Sınavda adaylara 120 dk süre verilmiştir. Sınavın ilk 30dk sından sonra
aday sınava alınmayacaktır. Sınavın başlamasını izleyen ilk 40 ve son 5
dk sının içinde adaylar sınavdan kesinlikle çıkarılmayacaktır. Sınavını
tamamlayan aday veya sınav salonunu terk eden aday, her ne sebeple
olursa olsun tekrar sınava alınmayacaktır.

9. Soruların ve bu sorulara verilen cevapların ayrı bir kâğıda yazılıp bu
kâğıdın dışarı çıkarılması kesinlikle yasaktır.
SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Adayların OMU- YÖS 2017 test sorularına verdikleri doğru ve yanlış
cevapları ayrı ayrı değerlendirilecektir. Her test için ayrı ayrı olmak üzere;
Temel Öğrenme Becerileri, Matematik ve Eşit Ağırlık olarak üç ayrı
kategoride değerlendirme yapılacaktır. Yanlış cevap sayısı doğru cevap
sayısını etkilemeyecektir.

4. Sınav süresince görevlilerle konuşmak ve onlara soru sormak yasaktır.
Aynı şekilde görevlilerin de adaylarla yakından ve alçak sesle konuşmaları;
ayrıca, adayların birbirinden kalem, silgi, kağıt vb. şeyleri istemeleri
kesinlikle yasaktır.
5. Sınav sırasında görevlilerin her türlü uyarılarına uyulmak zorundadır.
Sınavın geçerli sayılması, her şeyden önce sınav kurallarına uyulmasına
bağlıdır. Kurallara aykırı davranışta bulunan ve yapılacak uyarılara uymayan
adaylar hakkında tutanak tutulacak ve sınavları geçersiz sayılacaktır.

SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI
OMÜ-YÖS Sınav sonuçları, sadece OMÜ-YÖS sınav koordinatörlüğünün
internet sayfasında (ise.omu.edu.tr) yayınlanacaktır.

6. Sınav sırasında kopya çeken, çekmeye girişen, kopya veren, kopya
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YASAL DURUMLAR
Adaylar online başvuru sırasında yazdıkları her bilginin ve başvuru için gönderdikleri her türlü belgenin doğruluğundan sorumludurlar. Yanlış beyanda
bulunma, yerine başkasını sınava sokma, sınav kurallarına aykırı hareket
etme ve benzeri eylemler, sınav sonucunun iptal edilmesine neden olacak ve
bununla ilgili yasal ve idari işlemler başlatılacaktır.
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Uluslararası İlişkiler Birimi
OMU- YÖS Ofisi 55200 Samsun - Türkiye
Tel: (+90) 362 3121919/ 1604

OMÜ - YÖS 2017 SINAV MERKEZLERİ
ÜLKE

ŞEHİR

AFGANİSTAN
ALMANYA
ARNAVUTLUK
AVUSTURYA
AZERBAYCAN
BELARUS
BELÇİKA
BOSNA HERSEK
BULGARİSTAN
CEZAYİR
DANİMARKA
ETİYOPYA
FAS
FİLİSTİN
FRANSA
GÜRCİSTAN
IRAK
İNGİLTERE
İRAN
İSVİÇRE
KARADAĞ
KATAR
KAZAKİSTAN
KENYA
KIRGIZİSTAN
KKTC
KOSOVA
LÜBNAN
MACARİSTAN
MAKEDONYA
NİJERYA
ÖZBEKİSTAN
ROMANYA
RUSYA
SIRBİSTAN
SOMALİ
SUDAN
SUUDİ ARABİSTAN
TACİKİSTAN
TÜRKİYE
ÜRDÜN

Kabil
Berlin - Dortmund - Frankfurt - Hamburg - Köln - Münih - Stuttgart
Tiran
Viyana
Bakü - Gence - Nahçivan
Minsk
Brüksel
Saraybosna
Sofya - Burgaz
Cezayir
Kopenhag
Addis Ababa
Rabat
Kudüs
Paris
Tiflis
Erbil
Londra
Tahran
Bern
Pogorica
Doha
Almatı - Astana
Nairobi
Bişkek
Lefkoşa
Priştine
Beyrut
Budapeşte
Üsküp
Abuja
Taşkent
Bükreş - Köstence
Moskova
Novi Pazar
Mogadişu
Hartum
Ad Dammam - Riyad - Cidde - Medine - Tebük - Taif
Duşanbe
Ankara - İstanbul - Samsun - Gaziantep - Van - Hatay - Edirne
Amman

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sınavdan 20 gün önceye kadar değişiklik yapma hakkına sahiptir. Sınav merkezlerinde
yapılan değişiklikleri http://ise.omu.edu.tr/tr adresinden takip ediniz.
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