T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

Geleceğiniz,
Geleceğimizdir.

ÖSYM MİSYONU
Hak ve adalet ölçüsüne göre
sınav yapan, bilimsel
yöntemler ışığında ölçme ve
değerlendirme
çalışmalarını yürüten şeffaf bir
kurum olmaktır.

h
ÖSYM VİZYONU
Yurt içinde ve yurt dışında;
%100 güvenli ve güvenilir,
kripto ve e-imza ile çalışan,
sınav oluşturma aşamasından
değerlendirme aşamasına
kadar sürecin tamamını
otomatik olarak gerçekleştiren,
uluslararası bilgi güvenliği
standartlarına sahip, amaca
uygun ve nitelikli sınav yapan,
toplum nezdinde itibarı
yüksek bir Ölçme, Seçme ve
Yerleştirme Merkezi
oluşturmaktır.

h
TEMEL DEĞERLER
Yenilikçi olmak
Eğitime katkıyı öncelikli görmek
Doğru, adil, güvenilir bir ölçme ve
değerlendirme gerçekleştirmek
Bilimsel yöntemleri esas almak
İnsan odaklı düşünmek
İnsanın beyin gücüne ve emeğine
saygılı olmak
Ulaşılabilir ve hesap verebilir olmak
Takım ruhu ile hareket etmek

Üniversiteye giden yolun her adımında,
ÖSYM yanı başınızda.

Sınavdaki
başarınız
için
lütfen;
• Sadece www.osym.gov.tr
adresindeki bilgileri dikkate alınız.
• ÖSYM’nin İnternet adresinde
yayınlanan duyuruları yakından takip
ediniz.
• Sınav ve Tercih Kılavuzlarını
dikkatlice okuyunuz.
• Sınav kurallarını öğreniniz ve bu
kurallara uyunuz.
• Öncelikle, bir başvuru merkezine
veya sınav koordinatörlüğüne
başvurarak kişisel bilgileriniz ile
sınav ve sınav merkezi tercihlerinizin
yer aldığı aday başvuru formunuzu
alınız.
• Daha sonra, sınav ücretinizi
yatırarak sınav başvurunuzu
tamamlayınız.
• Başvurunuzun tamamlandığından
emin olunuz.
• Şifrenizi en yakın akrabalarınız
dâhil hiç kimseyle kesinlikle
paylaşmayınız.
• Başvurunuz tamamlandıktan sonra
sisteme tekrar girip bilgilerinizi
kontrol ediniz.
• Sınav binasına giderken Sınava
Giriş Belgenizi ve Nüfus Cüzdanınızı
(veya süresi geçerli pasaportunuzu)
mutlaka yanınızda bulundurunuz.
• Sınav binasına alınması yasak olan
araç, gereç ve eşyaları yanınızda
kesinlikle getirmeyiniz.
• Sınavdan en az 1 saat önce sınava
gireceğiniz yerde olunuz.
• Sınav görevlileri ile tartışmaya
girmeyiniz.
• Sınav süresince sınav salonunda
kamera ile kayıt yapıldığını
unutmayınız.
• Cevap kâğıdınıza soru kitapçık
numaranızı doğru kodladığınızdan
emin olunuz.
• Sınavda sadece kendi soru
kitapçığınıza odaklanınız.
• Cevap kâğıdınız yayımlandıktan
sonra ÖSYM İnternet adresinden
cevap kâğıdınızı kontrol ediniz.
• Girdiğiniz sınav başta olmak üzere;
ÖSYM sınavlarında olağan dışı
herhangi bir durumla karşılaşırsanız
ilgili bilgi ve belgeleri de ekleyip yazılı
olarak ÖSYM’ye bildiriniz.
ÖSYM İnternet Adresi: www.osym.gov.tr
ÖSYM Çağrı Merkezi: 444 ÖSYM (6796)
ve (0312) 298 80 00
Posta Adresi: ÖSYM Başkanlığı
06800 Bilkent-Ankara

