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Sınav ücretini ödemek sınava katılmak için yeterli değildir. Sınav ücretini ödedikten sonra Aday İşlemleri
Sistemindeki e-YDS için işleme alınan aday bilgilerinizi, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden
başvuru süresi içinde mutlaka kontrol ediniz. Kredi/banka kartı ile ödemiş olduğunuz sınav ücretinin e-YDS için
kayıtlara alındığını (sınav ücretinin yatırıldığını) teyit ederek Sınava Kayıt Bilgilerinizin dökümünü edininiz ve
sınavın diğer aşamalarında gerekebileceğinden özenle saklayınız.
Sınavın başlama saatinden 15 dakika önce adayların sınav binalarına alınma
tamamlanacaktır. Adaylar, saat 14.15’ten sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi
Ankara

işlemleri
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4 Ocak 2013 tarihli ve 28518 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Usul ve
Esasları Hakkında Yönetmelik” kapsamında, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından
Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS) yapılır. Sınava başvuran adaylar Kılavuzda ve ilgili mevzuatta yer alan
düzenlemeleri kabul etmiş sayılırlar.
6114 sayılı Kanun’un 7. maddesinin 5. fıkrası gereği sınav ile ilgili açıklama ve duyurular, Ölçme, Seçme ve
Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığının internet sayfasından yapılır. İnternet sayfasındaki duyurular, adaylara
tebliğ hükmündedir. ÖSYM tarafından sınav ile ilgili olarak alınan yeni kararlar ve gerekli görülen değişikliklere
ilişkin bilgiler, ÖSYM’nin internet sayfasından kamuoyuna duyurulur. Bu nedenle ilgililer, ÖSYM’nin internet
sayfasını sık sık kontrol etmelidirler.

2017 e-YDS Sınav ve Başvuru Tarihleri
Sınavın Adı

Sınav Tarihi

2017 Elektronik Yabancı Dil Sınavı
(e-YDS 2017/1)

21.01.2017

2017 Elektronik Yabancı Dil Sınavı
(e-YDS 2017/2)

25.02.2017

2017 Elektronik Yabancı Dil Sınavı
(e-YDS 2017/3)

18.03.2017

2017 Elektronik Yabancı Dil Sınavı
(e-YDS 2017/4)

29.04.2017

2017 Elektronik Yabancı Dil Sınavı
(e-YDS 2017/5)

27.05.2017

2017 Elektronik Yabancı Dil Sınavı
(e-YDS 2017/6)

18.06.2017

2017 Elektronik Yabancı Dil Sınavı
(e-YDS 2017/7)

22.07.2017

2017 Elektronik Yabancı Dil Sınavı
(e-YDS 2017/8)

21.10.2017

2017 Elektronik Yabancı Dil Sınavı
(e-YDS 2017/9)

25.11.2017

2017 Elektronik Yabancı Dil Sınavı
(e-YDS 2017/10)

23.12.2017

SINAV SAATİ VE SÜRESİ
SINAV ÜCRETİ

Başvuru Tarihleri
02.01.2017
12.01.2017
25.01.2017
16.02.2017
23.02.2017
09.03.2017
22.03.2017
22.04.2017
03.05.2017
18.05.2017
24.05.2017
08.06.2017
21.06.2017
13.07.2017
26.07.2017
12.10.2017
25.10.2017
16.11.2017
29.11.2017
14.12.2017

: 14.30, 3 saat (180 dakika)
: 200,00 TL

DİKKAT! Kılavuzda yer alan ücretlerin dışında; hizmet ücreti, yeniden şifre edinme, sonuçlara veya sorulara itiraz,
belge çıkarma vb. nedenlerle, adaylardan alınacak diğer ücretler, ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve
ÖSYM’nin internet sayfasından kamuoyuna duyurulur. Başvuru merkezleri ve bankalar tarafından, kılavuzda ve
ÖSYM’nin internet sayfasında belirtilen ücretlerin dışında herhangi bir işlem için adaylardan ücret talep edilemez.
Başvurusunu yapmayan, başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya
sınavdan çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan, ücret gerektirmeyen bir işlem için
ücret yatıran veya aynı işlem için birden fazla ödeme yapmış olan adayların ödedikleri ücretler geri
verilmez/devredilmez. Ücretlerin doğru yatırılmasının sorumluluğu adaya aittir. Ücretlere %18 KDV dâhildir.
ADRES (ÖSYM)
ÖSYM Başkanlığı 06800 Bilkent- ANKARA
Başvuru, sınav ve sınav sonuçları konusunda adaylarca gönderilecek her tür dilekçe için:
ÖSYM Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı 06800 Bilkent- ANKARA
ÖSYM İnternet Adresi: http://www.osym.gov.tr
Aday İşlemleri Sistemi (Başvuru, bilgi kontrol, değişiklik, düzeltme vb.): https://ais.osym.gov.tr
Sonuçlar İçin İnternet Adresi: https://sonuc.osym.gov.tr
Çağrı Merkezi Telefon Numarası: 444 ÖSYM (444 67 96)
ÖSYM Sınav Koordinatörlükleri:
Adres ve iletişim bilgileri http://www.osym.gov.tr internet adresinde bulunmaktadır.
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GENEL AMAÇLI DİLEKÇE ÖRNEĞİ
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1.

GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR

1.1.

6114 sayılı Kanun’un 3. Maddesi 2. Fıkrasının (a) bendinin verdiği yetki ile bilgisayar üzerinde (elektronik sınav)
ÖSYM tarafından İngilizce alanında Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS) yapılmaktadır.

1.2.

4 Ocak 2013 tarihli ve 28518 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Usul ve
Esasları Hakkında Yönetmelik” kapsamında yapılacak olan e-YDS, aynı Yönetmelik uyarınca ÖSYM tarafından
yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) ile eşdeğerdir. e-YDS’ye giren adayların kazanmış oldukları
haklar, YDS’ye giren adayların kazanmış oldukları haklarla aynıdır.

1.3.

ÖSYM tarafından yapılan yabancı dil sınavlarının uluslararası yabancı dil sınavlarıyla eşdeğerliği, 6114 sayılı Ölçme,
Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun gereği ÖSYM tarafından
belirlenmektedir. İlgili kanun gereğince; ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan “Yabancı Dil Sınavları
Eşdeğerlik Çalışma Grubu” raporu ve bu rapora temel teşkil eden analizler sonucunda ÖSYM Yönetim Kurulunca
Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerliği hususunda alınan karar ve eşdeğerlik tablolarına ÖSYM'nin
http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişilebilir.

1.4.

e-YDS’ye giren adaylar, girmiş olduğu sınav tarihinden itibaren üç (3) ay süresince yeniden sınava başvuramazlar.

1.5.

Sınav, Ankara, İstanbul ve İzmir’de ÖSYM Elektronik Sınav Merkezlerinde (e-Sınav Merkezi) yapılır.

1.6.

Sınav sorularının sadece %10’u yayımlanır. Diğer sorular aday dâhil hiçbir kişi veya kurumla paylaşılmaz.

1.7.

Sınavda ek süre verilmek kaydıyla, adaylara deneme soruları sorulabilir. Deneme sorular, değerlendirme işlemine
dâhil edilmez. Deneme sorular, birbirine denk sonuçlar üreten sınavlar yapabilmek için benzer güçlük derecesi ve
ayırt edicilik özellikleri olan soruları tespit etmek amacıyla gerçek sınavlarda sorulan fakat değerlendirme aşamasında
puanlama dışı bırakılan sorulardır. Deneme soruları ve bu sorulara ilişkin bilgi ve belgeler sınav sonrasında hiçbir
surette açıklanmaz ve paylaşılmaz. Bu soruları herhangi bir yolla ezberlemek suretiyle de olsa elde ederek kaydeden,
saklayan, aktaran ya da paylaşanlar hakkında 10 uncu madde hükümleri uygulanır.

1.8.

Adayların biyometrik yöntemlerle kimlik doğrulaması yapılabilir. Biyometrik yöntemlerle kimlik doğrulama
uygulamaları için elde edilen veriler sınav hizmetlerinde kullanılmak üzere saklanabilir.

1.9.

Sınava katılarak başarılı olmak, mevzuatta yer almayan bir hak oluşturmaz.

1.10. Sınavın ve sınav sonuçlarının geçerli sayılabilmesi için adayların bu kılavuzdaki tüm kurallara uyması zorunludur.
Kurallara uymayan, sınavdan sonra bile olsa bu kurallara uymadığı saptanan adayların sınavı ve sınav sonuçlarından
doğan hakları geçersiz sayılır. Sınavın uygulanmasında ve sonuçların değerlendirilmesinde aday tarafından verilen
bilgiler esas alınacağından, bu bilgilerdeki eksikler ve yanlışlar yüzünden doğacak sonuçlardan aday sorumludur. Bir
adayın beyanının gerçeğe uymadığı tespit edildiği takdirde bu aday, aradan geçen süreye bakılmaksızın bu sınavdan
elde ettiği tüm haklarını kaybeder. Sınava girmek ve başarılı olmak adaylara kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer
mevzuatta yer almayan bir hak vermez.

2.

SINAV ÜCRETİNİN ÖDENMESİ/BAŞVURU

2.1.

SINAVA BAŞVURU KOŞULLARI
e-YDS elektronik ortamda yapılır. Bu nedenle sınava başvuracak adayların kişisel bir bilgisayarı kullanma
bilgisine/becerisine sahip olmaları gerekir. Sınavda, adaylara bilgisayar kullanma eğitimi veya herhangi bir şekilde
bilgisayar kullanım desteği sağlanmaz.
e-YDS’nin uygulanması ile ilgili tüm bilgilendirmeler elektronik ortamda yapılır. Adaylara sözlü/yazılı danışmanlık
hizmeti verilmez, sınavda yazılı ve/veya sözlü bilgilendirme yapılmaz. Sınav süresince görevlilerin adaylarla
konuşması, iletişim kurması yasaktır. Adaylara görevliler tarafından sınava ilişkin açıklama yapılmaz. Adaylar sınava
ilişkin tüm bilgilendirmeleri elektronik ortamda edinirler. Bu nedenle sınava katılmak isteyen adayların başvuru için
sınav ücretini ödemeden önce internet ortamında yapılacak örnek e-YDS’ye katılmaları gerekmektedir.
e-YDS’de okuyucu ve/veya işaretleyici yardımı ile tek kişilik salon uygulaması bulunmaz. Engelli/sağlık sorunu olan
adaylardan engeli/sağlık sorunu nedeniyle tek kişilik salonda sınava girmesi gereken, okuyucu ve/veya işaretleyici
yardımı talep edenler, e-YDS’ye başvurmamalıdır. Bu adaylar sınava katılmak için sınav ücreti ödemiş olsa bile eSınav Merkezlerinde adayın engeline/sağlık sorununa yönelik bir düzenleme yapılamaz, ÖSYM’ye gönderilen sağlık
raporları ve/veya bu amaçlı dilekçeler işleme alınmaz ve cevaplandırılmaz.
Bunun dışında engeli veya sağlık sorunu nedeniyle sınavda herhangi bir araç gerece ihtiyaç duyan adaylar,
raporlarında ve Sınava Giriş Belgelerinde yazılmış olması kaydıyla ilgili araç gereçle sınava alınırlar. Sınava Giriş
Belgelerinde yazılı olmayan hiçbir araç gereç vb. e-sınav binalarına girişte kabul edilmez.
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Görme engelli adaylardan hiç görmeyenler ekran okuyucu, az görenler ise ekran büyüteci ile sınava alınır. Bu adaylar
taleplerini başvuruda bildirirler. Görme engelli adaylardan ekran okuyucu veya ekran büyüteci ile sınava girmek
isteyenler, Ankara e-Sınav binasında sınava alınırlar. Görme engelli adaylardan sınavda ekran okuyucu ve ekran
büyüteci yazılımları kullanacaklar için gerekli klavye ve kulaklık bulunmaktadır. Ekran okuyucu olarak JAWS
17.0.2619 paket programı ve bu programa eklenti olarak Eloquence (İngilizce) ve Vocalizer Expressive (Yelda
Yüksek Kalite - Türkçe) seslendirme opsiyonları verilmiştir. Ekran büyüteci olarak MAGic 13.1.1198 paket programı
verilmiştir. Başvuruda bu yazılımları kullanacağını belirten adayların kullanımı bilmeleri gerekmektedir. Adaylara
programları kullanma ile ilgili bilgilendirme yapılmaz. Sınav günü, sınavın başlama saatinden önce görme engelli
adaylar, ekran okuyucu veya ekran büyüteci yazılımlarını kendi kişisel ayarlarına getirebilirler. e-YDS yazılımına
ekran okuyucu yazılımların erişimine açık, sorular arasında geçiş, cevaplama, boş bırakma, gözden geçirme vb.
fonksiyonların yerine
getirilebileceği
menü eklenmiştir. e-YDS
yazılımının nasıl kullanılacağı
esinav.osym.gov.tr/deneme adresindeki örnek sınav üzerinden öğrenilebilir. Sınav günü sisteme giriş yapabilmek için
adaylardan kendi fotoğrafını çekmesi istenmektedir. Bu fotoğrafın adayın sonuç belgesinde yayınlanacak kalitede
olması gerektiğinden görme engelli adaylar, fotoğraf çekme işlemini salonlardaki görevlilerle birlikte yapacaklardır.
ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde yer alan engelli bilgileri/sağlık sorunlarına ilişkin kayıtlı bilgiler e-YDS için işleme
alınmaz.
Sağlık koşulları/engel durumları bu sınava uygun olmayan adayların YDS’nin İlkbahar Dönemi ve/veya Sonbahar
Dönemi sınavlarına katılmaları önerilir.
Cezaevinde ve engelli bina/salonlarında elektronik sınav yapılamadığından sınava giriş koşullarını taşımayan
adayların sınava başvurmamaları gerekmektedir.
Sınava giriş koşullarını taşımadıkları halde başvurularını gerçekleştirerek sınava gelen adaylar sınava alınmaz.
2.2.

SINAV ÜCRETİNİN ÖDENMESİ
Adayların sınav ücreti ödeme işlemine geçmeden önce mutlaka bu kılavuzu dikkatlice okumaları/incelemeleri ve tüm
sınav koşullarını/kurallarını kabul ederek sınav ücreti ödediklerini belirtir ekran üzerinde yer alan kutucuğu
işaretlemeleri zorunludur.
Elektronik Yabancı Dil Sınavları (e-YDS), Ankara, İstanbul ve İzmir’de ÖSYM Elektronik Sınav Merkezlerinde
(e-Sınav Merkezi) yapılmaktadır. Sınav ücreti ödeme işlemi, ilgili e-YDS’nin başvuru tarihlerinin ilk günü saat
14.00’te başlar. Sınava başvuru tarihlerinde, ÖSYM e-Sınav Merkezlerinin aday kapasitesi kadar adayın sınav ücreti
alınır. Kapasite dolduğunda başvuru süresi tamamlanmamış olsa bile sınav ücreti ödeme işlemi sonlandırılır. Kapasite
dolmadığı takdirde, ilgili e-YDS’nin başvuru tarihlerinin son günü saat 23.59’da sınav ücreti ödeme işlemi sona
erer.
Adaylar, sınav ücretini ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan “ÖDEMELER” alanından ÖSYM Kartlı Ödeme
Sistemini kullanarak, T.C. Kimlik Numarasını belirterek kredi kartı/banka kartı ile yatırırlar. Bankadan sınav ücreti
ödemesi kabul edilmez. Sadece kredi kartı/banka kartı ile sınav ücreti ödeyen adayların e-YDS için başvuruları kabul
edilir.
T.C. Kimlik Numarasını olmayan adaylardan daha önceden Y.U. Numarası bulunan adaylar, mevcut Y.U.
Numaralarını T.C. Kimlik Numarası olarak kullanırlar.
T.C. Kimlik Numarası bulunmayan KKTC uyruklu, yabancı uyruklu ve uyruğu olmayan adaylar, T.C. Kimlik
Numarası olarak Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün Merkezî Nüfus İdaresi Sistemi’nden (MERNİS)
almış oldukları “9” ile başlayan 11 rakamdan oluşan Yabancı Uyruklu (Y.U.) Numarasını (yabancı kimlik numarası)
kullanırlar. Bu adayların kişisel bilgileri MERNİS’ten ÖSYM kayıtlarına yansıtılır.
MERNİS’ten Y.U. Numarası edinmemiş adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden Y.U. numarası
edinme formunu doldurarak onaylar ve böylece bir “Belge Kodu” edinirler. Bu formun bir dökümü ve geçerli kimlik
belgeleri ile birlikte ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerine başvurarak ücreti karşılığı Y.U. numaralarını edinerek bu
numarayı kullanırlar.
Başvuru süresince KKTC hariç yurt dışında bulunan adaylardan MERNİS’te Y.U. numarası bulunmayanlar,
ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden Y.U. numarası edinme formunu doldurarak edindikleri “Belge Kodu”
ile ÖSYM Çağrı Merkezinden Y.U. numaralarını alır ve bu numarayı kullanır.

2.3.

SINAV ÜCRETİ ÖDEMESİNİN BAŞVURU İŞLEMİNE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ/BAŞVURU İŞLEMİ
Sınav ücretini ödeyen adaylardan;


ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı (*) bulunanların e-YDS için ödemiş olduğu sınav
ücreti, e-YDS başvuru kaydı olarak sisteme yansıtılır.



ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde kayıtlı adaylardan geçerli bir fotoğrafı (*) bulunmayanlar, fotoğraf
güncelleme işlemlerini ilgili sınavın yapılacağı hafta Perşembe günü saat 17.00’ye kadar ÖSYM Sınav
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Koordinatörlüklerinden veya fotoğraf güncellemeye yetkili başvuru merkezlerinin birinden yaptırmak
zorundadır. Bu işlemi yaptırmayan adaylara Sınava Giriş Belgesi düzenlenmez.


ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde hiçbir kaydı bulunmayanların, ücret ödemede bildirdikleri T.C./YU
KİMLİK NUMARASI’na göre MERNİS’ten alınan “KİMLİK BİLGİLERİ”, ÖSYM ADAY İŞLEMLERİ
SİSTEMİ’ne kaydedilir. Bu adayların, ilgili sınavın yapılacağı hafta Perşembe günü saat 17.00’ye kadar
ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden veya fotoğraf güncellemeye yetkili başvuru merkezlerinin birinden
fotoğraflarının sisteme kaydını yaptırmaları ve aday şifrelerini edinmeleri gerekir. Bu işlemi yaptırmayan
adaylara Sınava Giriş Belgesi düzenlenmez. Bu adaylar, ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde bulunmayan
adres/iletişim bilgilerini de sisteme kendileri kaydetmek zorundadır.

ÖSYM Sınav Koordinatörlükleri ve fotoğraf güncellemeye yetkili başvuru merkezleri, resmi iş günlerinde ve resmi iş
saatlerinde işlem yapar.
ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde hiçbir kaydı bulunmayan adaylardan MERNİS’te de “KİMLİK BİLGİLERİ”
bulunmayanlar, sınav ücretini ödeyemeyeceklerinden, kılavuzda belirtilen bilgiler çerçevesinde YU numarası
edinmelidir.
Adayların e-YDS için ödemiş olduğu sınav ücreti, e-YDS başvuru kaydı olarak sisteme yansıtılır. Adayların sınav
ücretini ödedikten sonra başvuru süresi içinde ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine (ais.osym.gov.tr) T.C./YU Kimlik
Numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak e-YDS için ödemiş olduğu sınav ücretinin e-YDS başvuru kaydı olarak
sistemde yer aldığını ve başvuru formundaki fotoğraflarını kontrol ederek, e-YDS başvurularını görüntülemeleri
gerekir.
* Geçerli fotoğraf: Son 50 ay içerisinde herhangi bir başvuru merkezinden çekilmiş ve ÖSYM tarafından
reddedilmemiş fotoğraflar geçerli fotoğraftır.
DİKKAT: Sınav ücretini yatıran ancak, sistemde güncel fotoğrafı bulunmayan adayların, ilgili sınavın
yapılacağı hafta Perşembe günü saat 17.00’ye kadar, ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden veya fotoğraf
güncellemeye yetkili başvuru merkezlerinin birinden, fotoğraflarını güncellemeleri zorunludur. Belirtilen
süreye kadar fotoğrafını güncellemeyen adaylara ilgili sınav için Sınava Giriş Belgesi düzenlenmez. İlgili
sınav için Sınava Giriş Belgesi bulunmayan adaylar, sınava alınmaz.
ÖSYM SINAV KOORDİNATÖRLÜKLERİNDEN YAPILACAK İŞLEMLER
ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinde yapılacak işlemlerde adayların başvuru merkezine şahsen gitmesi ve nüfus
cüzdanı/TC Kimlik Kartı veya pasaportunun aslını yanlarında bulundurmaları zorunludur. Nüfus cüzdanında soğuk
damga basılı olmalı, adayın sınav görevlilerince kolaylıkla tanınmasını sağlayacak güncel bir fotoğraf ve T.C. Kimlik
Numarası bulunmalı, pasaportun süresi geçerli olmalıdır. Üzerinde soğuk damga, güncel bir fotoğraf veya T.C. Kimlik
Numarası bulunmayan (T.C. Kimlik Numarası elle veya daktilo ile sonradan yazılmış veya ilave edilmiş
olmamalıdır.) nüfus cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiş pasaport kabul edilmez.
ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı bulunmayan adayların web kamerayla alınacak fotoğrafı
elektronik ortama aktarılır. Bu fotoğrafın, adayın kolaylıkla tanınmasını sağlayacak şekilde cepheden ve yüzü açık
olarak çekilmesi gerekir. Sınav günü adayı tanımada önemli rol oynayacak, fotoğraftaki saç, bıyık, makyaj gibi
görünüm özelliklerinde bir değişiklik bulunmamalıdır. Sınav günü sınav görevlilerinin, adayın fotoğrafından kimliğini
belirlemede güçlük çektiği takdirde aday sınava alınmaz veya sınavı geçersiz sayılır. Görevli, adayın
fotoğrafını/bilgilerini elektronik ortama aktardıktan sonra yazıcıdan alacağı Aday Başvuru Kayıt Bilgileri adlı
belgeyi kontrol etmesi için adaya verir. Aday, bu belgeyi dikkatlice kontrol eder, fotoğrafı uygun çekilmiş ve varsa
diğer bilgileri doğru olarak sisteme işlenmiş ise imzaladıktan sonra onaylaması için görevliye geri verir. Fotoğrafı
uygun çekilmemiş ve/veya bilgiler sisteme doğru olarak işlenmemiş ise görevliden düzeltilmesini ister. Bu işlemlerin
yanlış yapılmasından aday sorumludur.
Onaylanmış, fotoğraflı belge aday tarafından alınmalı ve sınavın bütün aşamalarında gerekli olabileceğinden
saklanmalıdır. Başvuru Kayıt Bilgilerinin doğruluğundan ve fotoğrafın uygunluğundan, başvuru onaylandıktan sonra
ortaya çıkabilecek yanlışlıktan veya eksiklikten aday sorumludur.
Belgede yer alan şifre adayın geçici şifresidir. Aday bu şifreyi en kısa sürede ÖSYM’nin internet adresinden
değiştirmelidir. Şifre daha sonraki işlemlerde de gerekeceğinden unutulmamalı, kimseye verilmemeli, hiç kimse ile
paylaşılmadan özenle saklanmalıdır.
ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden adaylara ilişkin yukarıda belirtilen işlemler, resmi iş gününde ve resmi iş
saatlerinde yapılır. Bu işlemler posta yoluyla yapılamaz.
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DİKKAT: BU AŞAMADA BAŞVURU İŞLEMİ HENÜZ TAMAMLANMAMIŞTIR! Bilgilerinizin
doğruluğunu kontrol ettikten sonra ONAY KODUNU GÖREVLİYE BİLDİRİNİZ. Görevli onay kodunu
girdikten sonra başvurunuz tamamlanır. Onay kodu girilmeyen başvurular tamamlanmayacağı için geçersizdir ve
sorumluluk adaya aittir. Başvurunuzu ilgili sınavın başvuru tarihleri içinde https://ais.osym.gov.tr üzerinden
MUTLAKA KONTROL EDİNİZ.
Adaylar sınava başvurularını gerçekleştirmeden önce e-YDS sistemini tanıyabilmek için ÖSYM’nin internet adresinde
yayınlanan e-YDS örnek sınavını inceleyebilirler. ÖSYM’nin internet adresinde yayınlanan örnek sınavı yapıp, bu
sınavın kendilerine uygun olduğunu düşünen adaylar sınava başvurmalıdırlar.
2.4.

ADAY İŞLEMLERİ SİSTEMİNDE ADAY BİLGİLERİNİN DOLDURULMASI/GÜNCELLENMESİ
Sınav ücretini yatıran adayların, ilgili sınava başvuru süresi içinde ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine (ais.osym.gov.tr)
T.C./YU Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak aday bilgilerini kontrol etmeleri, eksik bilgilerini
tamamlamaları, mevcut bilgilerini güncellemeleri gerekmektedir.
ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde (ais.osym.gov.tr) kayıtlı aday bilgilerinin gerçeğe uygun olmasından aday
sorumludur. Adaylar eksik veya hatalı bilgilerinin, belirtilen sürelerde düzeltilmesini sağlamak zorundadır. Eksik
veya yanlış bilgilerden adayların yararına doğacak sonuçlar geçersiz sayılır, zararına olacak sonuçlar düzeltilmez. Bu
bilgilerdeki eksiklik ve yanlışlardan doğacak sonuçlarla ilgili itirazları dikkate alınmaz. Yanlış bilgi verildiğinin tespiti
hâlinde, adayların sınav sonuçlarına ilişkin bütün hakları geçersiz sayılır.

BİLGİ GÜNCELLEME İŞLEMLERİ
ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde yer alan kimlik ve iletişim bilgilerinde değişiklik/düzeltme/güncelleme yapmak
isteyen adaylar bu işlemleri, https://ais.osym.gov.tr internet adresinde bulunan açıklamalar doğrultusunda kendileri
yaparlar. Bu konularda ÖSYM’ye gönderilen değişiklik talepleri içerir dilekçeler işleme alınmaz ve cevaplandırılmaz.
ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden aday tarafından yapılabilecek tüm değişiklikler, sadece ÖSYM
tarafından belirlenecek tarihlere kadar yapılabilir. Bu bilgiler, sınavın güncelleme sayfasından yapıldığı takdirde bu
sınav ile ilgili işlemlere yansıtılır. Profilim sayfasından yapılan değişiklikler ilgili sınava yansıtılmaz.
Kimlik Bilgilerinde Güncelleme: ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde yer alan kimlik bilgilerinde değişiklik olan
adaylar, bu değişikliği önce Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün Merkezî Nüfus İdaresi Sistemi’nde
(MERNİS) yaptırmalıdırlar. Bu değişiklikler, ancak MERNİS’te yapıldıktan sonra aday tarafından ÖSYM’nin
https://ais.osym.gov.tr adresinden yapılabilir.
Kimlik Bilgileri Dışındaki Diğer Bilgilerde Güncelleme: İletişim bilgilerinde değişiklik/düzeltme/güncelleme olan
adaylar, bu bilgilerini https://ais.osym.gov.tr internet adresinden kendileri değiştirebilirler.
KKTC dâhil Türkiye dışında oturan adaylar, YAZIŞMA ADRESİ bilgi alanına ülke adı dâhil tüm adres bilgilerini
yazıp, ADRES İLİ ve ADRES İLÇESİ bilgi alanlarını boş bırakırlar.
DİKKAT! İletişim bilgi alanlarına adaya ulaşılabilecek en güncel ve doğru bilgiler yazılmalıdır. ÖSYM tarafından
gerektiğinde adaylara; SMS, e-posta vb. yollarla bilgilendirme yapılabildiğinden adaylar tarafından ÖSYM’nin Aday
İşlemleri Sistemindeki iletişim bilgilerinin güncel tutulması zorunludur.
Sağlık/Engel Bilgilerinin Sisteme Kaydedilmesi: Sağlık/engel durumu nedeni ile bir alet, araç gereç ve cihazla
sınava girmeleri gereken adayların bu durumlarını ÖSYM’ye gönderecekleri bir üniversite veya devlet hastanesinden
alınmış sağlık raporları ile belgelendirmeleri gerekir. Bu durumdaki adayların, sağlık raporlarının bir örneğini,
engellerine ilişkin öz geçmişlerini ayrıntılı olarak anlatan dilekçe ile Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formunu, ilgili
sınava başvuru tarihleri içerisinde ÖSYM’ye ulaştırmaları zorunludur. Adayların ilgili sınava başvuru süresi
bittikten sonra ÖSYM’ye ulaşan sağlık kurulu raporları ve diğer belgeleri işleme alınmaz ve cevaplandırılmaz.
Engelli Sağlık Kurulu Raporunu başvuru süresi içerisinde ÖSYM’ye ulaştıran ve raporlarında işitme engelli,
zihinsel MR (mental retardasyon) ile sınıflanamayan grupta yer alan yaygın gelişimsel bozukluk (otizm spektrum
bozuklukları (OSB), asberger sendromu, RETT sendromu, dezintegratif bozukluk vb.), özgül/özel öğrenme güçlüğü
(disleksi, dikkat eksikliği, hiperaktivite vb.), görme engelli olduğu (ekran okuyucu ile sınava girecek görme engelliler)
belirtilen adaylara ek süre verilir. Engelli Sağlık Kurulu Raporunu ilgili sınava başvuru tarihleri içerisinde
ÖSYM’ye ulaştırmayan adaylara bu uygulama yapılmaz.
Adayların raporları ve sağlık bilgi formları sadece e-YDS ve e-ALES sınavlarında geçerlidir, diğer sınavlara
yansıtılmaz.
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3.

SINAV
Sınavda çoktan seçmeli 80 sorudan oluşan test uygulanır. Sınavda sözcük bilgisi, dil bilgisi, çeviri ve okuduğunu
anlama soruları bulunmaktadır. İngilizce sınavlarında kullanılan kaynaklar ABD, İngiltere ve Kanada gibi İngilizce
konuşulan ülkelere aittir. Bu sınavlarda İngiliz İngilizcesine ait dil alışkanlıkları izlenmekle birlikte Amerikan
İngilizcesi kullanımının daha yaygın olduğu durumlarda adaylara bir dezavantaj oluşturmaması için yaygın olan
kullanım tercih edilmektedir.
Sınavlarda sözlük ve sözlük görevi yapan yardımcı araçlar kullanılamaz.

3.1.

ADAYLARIN SINAVA GİRERKEN YANLARINDA BULUNDURMASI GEREKEN BELGELER
a) İLGİLİ SINAVA AİT 2017 e-YDS SINAVA GİRİŞ BELGESİ: Sınava Giriş Belgesi adayların adreslerine
ayrıca gönderilmez. Bu belgeyi adaylar, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin
https://ais.osym.gov.tr internet adresinden, sınavın yapılacağı hafta içerisinde edinebilirler. Belgenin üzerinde
adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı bulunmaktadır. Hiçbir aday Sınava Giriş
Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremez. Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka
bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır.

Sınava Giriş Belgesini kaybeden adaylar tekrar internetten edinebilirler. Adaylar internetten edinecekleri bu
belgelerin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır.
Belge üzerinde adayın fotoğrafı bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken
belge üzerinde fotoğraflarının görünür olmasına dikkat etmelidir. Belgenin ön yüzündeki ÖSYM tarafından
belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunmamalıdır.
b) NÜFUS CÜZDANI/TÜRKİYE CUMHURİYETİ KİMLİK KARTI VEYA SÜRESİ GEÇERLİ
PASAPORT: Adayın, sınava girebilmesi için Sınava Giriş Belgesinden başka, nüfus cüzdanı veya pasaportunun
da yanında bulunması zorunludur. Nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya pasaport dışında Türk
vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Mavi Kartlar, pasaportları bulunmayan
KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartı özel kimlik
belgesi olarak kabul edilir. Bunların dışındaki, sürücü belgesi, meslek kimlik kartları vb. diğer tüm belgeler
sınava giriş için geçerli belgeler sayılmaz.
Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, adayın sınav görevlilerince kolaylıkla tanınmasını sağlayacak
güncel bir fotoğraf (sınav günü sınav görevlilerinin sizi fotoğrafınızdan tanımakta güçlük çektiği takdirde sizi
sınava almayabileceğini göz önünde bulundurunuz) ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi
geçerli olmalıdır. Üzerinde soğuk damga, adayın sınav görevlilerince kolaylıkla tanınmasını sağlayacak güncel
bir fotoğraf veya T.C. Kimlik Numarası bulunmayan (TC Kimlik numarası elle veya daktilo ile sonradan
yazılmış veya ilave edilmiş olmamalıdır.) nüfus cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiş pasaport kabul edilmez. Bu
belgelerini eksiksiz olarak yanında bulundurmayan bir aday, mazereti ne olursa olsun sınava alınmaz.
2017 yılından itibaren Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü
tarafından eski Nüfus Cüzdanları yenilenmeyecek yerine Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı verilecektir. Sınava
giriş için geçerli bir nüfus cüzdanı bulunmayanların Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartını edinme sürecini de göz
önünde
bulundurarak
Türkiye
Cumhuriyeti
Kimlik
Kartını
edinmeleri
gerekir.
http://www.nvi.gov.tr/Haberler,HaberGoster.html?NewsID=52
Bu belgelerini eksiksiz olarak yanında bulundurmayan bir aday, mazereti ne olursa olsun, sınava alınmaz. Bir
aday bu belgeleri yanında olmadığı hâlde ÖSYM Sınav Koordinatörlerinin, bina ve salon görevlilerinin veya ÖSYM
temsilcilerinin kararıyla herhangi bir salonda sınava alınmış olsa bile bu adayın sınavı geçersiz sayılır. Adaylar, sınav
binalarına bu belgeler dışında herhangi bir eşya, araç gereç vb. getiremezler. Sınavın yapıldığı salonlara en az bir adet
duvar saati ve adaylar için peçete ÖSYM tarafından sağlanır. Adaylar sınava sadece şeffaf pet şişe içinde su
getirebilirler.
3.2.

SINAVA GİRERKEN ADAYIN YANINDA BULUNDURMASI YASAK OLAN ARAÇ GEREÇ VE
EŞYALAR
Adayların sınav binalarına;


çanta, cüzdan, cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; kulaklık, kolye, küpe,
yüzük (alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılarla, anahtar, metal para gibi metal içerikli eşyalarla (basit
başörtü iğnesi ve ince metal tokalı kemer hariç); her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz,
fotoğraf makinesi vb. araçlarla, her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşyayla (şeffaf/numaralı gözlük
hariç), banka/kredi kartı, ulaşım kartı vb. kartlarla,
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cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği
bulunan cihazlarla,



her türlü kesici ve delici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizatla,



kalem, silgi, kalemtıraş, müsvedde kâğıdı, defter, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete, vb. yayınlar, pergel,
açıölçer, cetvel vb. araçlarla



su hariç yiyecek, içecek vb. gıda maddeleriyle,



ilaç, alçı, sargı bezi, koltuk değneği vb. sağlık malzemeleri ve araçlarla

girmeleri yasaktır. Sınavların yapıldığı binalara girişte adayların ve sınav görevlilerinin üzeri emniyet görevlileri
tarafından elle ve/veya dedektörle aranır, yukarıda belirtilen araç gereç vb. eşyalarla sınava gelen adaylar kesinlikle
sınav binalarına alınmaz. Sınavın yapıldığı bina içerisinde sınav öncesinde, sınav sırasında veya sınavdan sonra bu tür
araç gereç ve eşyaları taşıdığı tespit edilen adayın sınavı geçersiz sayılır. ÖSYM gerekli gördüğü takdirde sınav günü
sınav binalarında sinyal kesici kullanabilir. Sınav binaları/salonları ÖSYM tarafından kurulacak güvenlik kameraları
ile izlenir. Görevlilerin tutanakları yanı sıra kamera kayıtları da gerektiğinde delil olarak kullanılır.
Bina girişinde yığılmaya yol açılmaması için adayların çanta ve benzeri eşyalarını sınava girecekleri binalara
getirmemeleri, sınava metal aksesuar içermeyen sade bir kıyafetle gelmeleri, sınavın başlama saatinden en az 1 saat
önce sınav yapılacak bina önünde bulunmaları, sınav salonlarına zamanında alınabilmeleri açısından son derece
önemlidir.
DİKKAT: Sınavın başlama saatinden 15 dakika önce adayların sınav binalarına alınma işlemleri
tamamlanır. Adaylar, saat, 14.15’ten sonra sınav binalarına alınmazlar.
Tüm adaylar, 26 Eylül 2012 tarihli ve 28423 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Adayların ve Sınav Görevlilerinin
Sınav Binalarına Giriş Koşullarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine ve ÖSYM’nin internet adresinden yayımlanan
sınav uygulamalarına ilişkin güvenlik tedbirlerine uymak zorundadır.
3.3.

SINAVIN UYGULANMASI
Kimlik ve güvenlik kontrolleri ile salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için, adayların sınava girecekleri
binanın kapısında sınavın başlama saatinden en az 1 saat önce hazır bulunmaları zorunludur.
Adaylar, saat 14.15’ten sonra sınav binalarına alınmazlar.
Sınava girecek adayın yüzü, kimlik tespitini sağlayacak biçimde açık olmalıdır.
Adaylar, sınav salonuna Sınava Giriş Belgeleri ve Nüfus Cüzdanı/TC Kimlik Kartı veya süresi geçerli pasaportları
kontrol edilerek alınırlar ve sıra numaralarının bulunduğu yerlere otururlar. Salondaki görevliler ilk iş olarak adayların
tek tek kimlik kontrollerini yapar. Adaylar sınav salonunda yerlerine oturduktan sonra web kamerayla kendi
fotoğraflarını çekip sisteme kaydederler ve TC Kimlik / YU numaralarını sisteme girerler. TC Kimlik / YU numaraları
ve fotoğraf sistemde aday tarafından onaylanıp sisteme giriş yapıldıktan sonra bu bilgiler üzerinde herhangi bir
değişiklik yapılamaz. Adaylar fotoğraflarını çekerken önlerine gelen ekranda yüzlerini belirtilen alanın içerisine
gelecek şekilde ortaladıktan sonra cepheden çekilmesine dikkat etmelidirler. (Fotoğrafınızı sistemde onaylamadan
önce istediğiniz takdirde “Fotoğrafı Değiştir” butonundan yenileyebilirsiniz.) Adayların ÖSYM’nin Aday İşlemleri
Sistemindeki fotoğrafı ile sınav salonunda web kamerayla çekeceği fotoğrafları sınavdan sonra eşleştirilir. Fotoğrafları
eşleşmeyen adayların sınavı geçersiz sayılır.
Adaylar sisteme giriş yaptıktan sonra ekranda gelecek kullanım kılavuzunu sınav başlamadan önce dikkatlice
incelemelidirler. Bu kılavuza ekrandaki “Kullanım Kılavuzu” butonuna tıklanarak ulaşılabilir. Sınav salonuna
zamanında gelmeyen adaylar kesinlikle sınava alınmazlar.
Sınavda uygulanacak test, adayların bilgisayar ekranına gelir. Aynı oturumda uygulanacak testte sorular birbirinin
tamamen aynı olacak ancak, soruların veya sorulardaki seçeneklerin sıralanışı ile doğru cevabın yeri değişebilecektir.
Bu nedenle her adayın cevap anahtarı da farklıdır. Elektronik soru kitapçıkları aday sisteme giriş yaptığında sistem
tarafından adayın TC Kimlik numarası ile rasgele eşleştirilir.
Sınav başladıktan sonra adayların ilk 135 dakikası tamamlanmadan sınav salonunu terk etmeleri yasaktır. Sınav
sırasında adayların, kısa bir süre için bile olsa sınav salonundan çıkmaları yasaktır. Bu durumdaki adaylara kesinlikle
izin verilmez. Sınav salonundan her ne sebeple olursa olsun çıkan aday bir daha sınav salonuna alınmaz ve sınavın ilk
135 dakikası tamamlanana kadar sınav binasında bekletilir.
Cevapların İşaretlenmesi: Sınavdaki bütün sorular çoktan seçmeli sorulardır. Her soru için beş farklı seçenek
verilmiştir. Bu seçeneklerden yalnız biri sorunun doğru cevabıdır. Cevaplar bilgisayar ekranında doğru olduğu
düşünülen seçenek tıklanarak işaretlenir. Ekranda yer alan “Kullanım Kılavuzunda” belirtildiği gibi sınavda bir soruya
verilen cevabın değiştirilebilmesi veya silinmesi mümkündür. Adaylar sınav başlamadan önce “Kullanım Kılavuzu”
nu mutlaka okumalıdır. İşaretlediği cevabı silmek isteyen adayların, işaretlemiş olduğu seçeneğe tekrar tıklaması
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yeterlidir. Adaylar işaretlediği cevabını değiştirmek istedikleri takdirde, işaretlemek istedikleri diğer seçeneği
tıklayarak bu işlemi gerçekleştirebilirler.
Sınavın bitiminde her aday “Sınavı Tamamla” butonuna basıp sınavını sonlandırmalıdır. “Sınavı Tamamla” butonuna
basıldıktan sonra aday, TC Kimlik numarasını yazıp onaylar. Sınav sonlandırıldıktan sonra sınav sorularına tekrar
ulaşılamaz. Adaylar sınav süresi bitmeden de aynı işlemleri yaparak sınavlarını tamamlayabilirler. Sınav süresi
dolduğunda sistem, otomatik olarak sınavı sonlandırır.
Sınav esnasında bilgisayarında arıza oluşan adaylar bu durumu salon görevlilerine ilettikleri takdirde bu adayların
sınav süresine arıza nedeniyle kaybettikleri süre eklenir.
DİKKAT: Sınavda uygulanacak soruların telif hakları ÖSYM’ye aittir. Sorular, ÖSYM Yönetim Kurulu
tarafından yayımlanmasına karar verilenler hariç, hiçbir kişi veya kuruma verilmez. Sorular, basılı ya da internet
ortamında yayımlanmaz. ÖSYM’nin yazılı izni olmadan, hangi amaçla olursa olsun, tamamının veya bir kısmının
kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, kullanılması ya da yayınlanması
yasaktır. Aksi yönde fiillere karşı, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince kanuni yollara
başvurulur. Sınava giren adaylar, bu durumu kabul etmiş sayılırlar.
Sınav süresince adayların;






konuşmaları, kopya çekmeleri veya kopya vermeleri,
salondaki görevlilere soru sormaları,
müsvedde kâğıdı kullanmaları veya soru ve cevaplarını başka bir kâğıda yazmaları,
birbirlerinden kalem, silgi vb. şeyler alıp vermeleri,
sınav düzenini bozacak davranışlarda bulunmaları

yasaktır. Bu yasaklara uymadığı saptanan adayların sınavları geçersiz sayılır.
Sınav kurallarına uymak adayın temel görevidir. Kurallara aykırı davranışta bulunan adayların sınava devam
etmelerine izin verilmez ancak, sınav görevlileri diğer adayların dikkatlerini dağıtmamak, zaman kaybetmelerine yol
açmamak için gerekli görürlerse kural dışı davranışlarda bulunanlara uyarıda bulunmayabilirler. Uyarılmış olsun veya
olmasın, kurallara aykırı davranışta bulunan adayların kimlikleri ve kusurları sınav görevlilerince sınav tutanağına
veya görevlilerin raporlarına açıkça yazılır ve bu adayların sınav sonuçları geçersiz sayılır. Adayların soruları ve/veya
bu sorulara verdikleri cevapları ayrı bir kâğıda yazıp bu kâğıdı dışarı çıkarmaları kesinlikle yasaktır.
Sınav görevlileri tarafından tutanakta belirtmemiş olsa da kamera kayıtlarının incelenmesi neticesinde kural ihlali
yaptığı tespit edilen adayların sınavı iptal edilir.
Sınav sırasında ÖSYM Temsilcileri sınav salonlarını dolaşabilir ve gerekli gördükleri takdirde Sınava Giriş Belgeleri
ile kimlik kontrollerini yeniden yapabilirler.
3.4.

SINAVIN GEÇERLİ SAYILMASI
Bir adayın sınavının geçerli sayılarak değerlendirilmesi için,
 sınava, atandığı salonda girmesi,
 sınav başlamadan önce Sınava Giriş Belgesini sınav görevlilerine teslim etmesi,
 ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemindeki fotoğrafı ile sınav salonunda web kamerayla çekeceği fotoğrafının
eşleşmesi,
 Sınav esnasında bilgisayar ekranında sisteme girilmesi gereken bilgilerinin doğru ve eksiksiz olması,
 kopya çekme veya çekilmesine yardım etme girişiminde bulunmaması,
 salonda sınav kurallarına ve sınav görevlilerinin uyarılarına uyması
zorunludur. Bu kurallara uymayan adayların sınavları iptal edilir.
Adayların, bilgisayar ortamında yapılacak istatistiksel analizler sonucunda sınavının geçersiz sayılmaması için
kendilerinden kopya çekilmesini engellemeleri, verdikleri yanıtları başkalarının göremeyeceği şekilde kullanmaları
gerekmektedir. Belgeleri eksik veya geçersiz olduğu hâlde salon görevlileri tarafından yanlışlıkla sınava alınan veya
sınav kurallarına uymadıkları hâlde sınav düzenini bozmamak için salondan çıkarılmayarak sınava devam ettirilen
adayların sınavları, sınav tutanakları ve kamera kayıtları incelenerek geçersiz sayılır.
Sınav günü sınavın yapıldığı bina ve salonlarda görev yapan sınav görevlilerinin salon tutanakları ve ÖSYM
başkanlığına iletecekleri raporlar dışında adaylara, aday yakınlarına ya da başka üçüncü şahıslara herhangi bir
tutanak veya rapor verme sorumluluğu yoktur.
Sınav kurallarına uymayan adaylara 6114 sayılı Kanun’a göre işlem yapılır. Kanun’un ilgili maddesinde yer alan
düzenlemeler aşağıda belirtilmiştir:
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“Ceza hükümleri
MADDE 10 – (1) Başkanlık tarafından yapılan sınavlarla ilgili olarak, sınav sorularının hazırlanma sürecinden başlamak üzere, görevlendirilen
kişiler, başka bir kamu kurumunda veya özel kuruluşta görevli olup olmadığına bakılmaksızın, bu Kanun hükümlerine göre ifa ettiği görev
bakımından, kamu görevlisi sayılır.
(2) Bu Kanun hükümlerine göre gizli olan bilgileri, hukuka aykırı olarak elde eden veya elinde bulunduran kişi, fiili daha ağır cezayı gerektiren
başka bir suç oluşturmadığı takdirde, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu bilgileri ifşa eden kişi, iki yıldan beş yıla kadar
hapis ve beşbin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.
(3) Başkanlık tarafından yapılan sınavlarda;
a) Ses veya görüntü nakleden cihaz kullanmak suretiyle kopya çeken veya bu suretle kopya çekilmesine aracılık eden,
b) Başka bir adayın yerine sınava giren veya kendi yerine bir başkasının sınava girmesine katkı sağlayan,
c) Bireysel veya toplu olarak kopya çeken veya Kopya çektirilmesine imkân sağlayan,
kişi; fiili daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(4) Sınav sonuçlarını adayın lehine veya aleyhine olacak şekilde değiştiren kişi, fiili daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı
takdirde, üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(5) Sınavda kopya çektiği veya bu yönde fiiller işlediği tespit edilen adayın sınavı ile çok oturumlu sınavlarda oturumların herhangi birinde
kopya çektiği veya bu yönde fiiller işlediği tespit edilen adayın bu oturumlardan oluşan sınavı iptal edilir. Bu aday, sınavın yapıldığı tarihten
itibaren iki yıl süreyle Başkanlık tarafından yapılan hiçbir sınava ve yerleştirmeye aday olarak başvuramaz ve giremez. Sınavı iptal edilenlerin,
iptal kararı verilmeden önce, bu sınavdaki veya yasaklılık süresi içinde girmiş olduğu Başkanlıkça yapılan bir sınavdaki başarısına dayalı olarak
bir kamu görevine atanmış veya sair bir hak iktisap etmiş olması hâlinde, ilgili kurum yetkilileri tarafından görevine derhal son verilir ve
kendisine sağlanan hak geri alınır. Bu fıkrada yer alan hükümler ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarda yer alan fiilleri işleyen adaylar hakkında
da uygulanır.
(6) Bu maddede tanımlanan suçların bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, verilecek cezalar yarı oranında artırılır. Bu suçların
bir tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâlinde, tüzel kişi hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.
(7) Gizlilik ihlali suretiyle soruların elde edilmiş olmasından yararlanarak kopya çektiği için kendisiyle ilgili sınavın iptaline karar verilen
adayın, soruların kimler tarafından temin edildiği ve ne suretle eline geçtiği hususunda bilgi vermesi hâlinde, Yönetim Kurulu kararıyla, sınava
giriş yasağının süresi kısaltılabileceği gibi yasak tamamen de kaldırılabilir.
(8) Bu Kanun hükümlerine göre kamu görevlisi sayılan kişiler hakkında, görevleriyle bağlantılı olarak işledikleri iddia edilen suçlardan dolayı,
2/12/1999 tarihli ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümlerine göre, soruşturma izni
kararı vermeye ÖSYM Yönetim Kurulu; Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri hakkında ise Yükseköğretim Genel Kurulu yetkilidir.
(9) 9 uncu maddenin birinci fıkrasında yer alan görevlilerin kimlik bilgilerini, deneme sorularını veya sınavın devam ettiği süre içinde
sınavlarda sorulan soruları aynen veya değiştirerek herhangi bir ortamda paylaşan, ifşa eden, her türlü işaret, ses veya görüntü nakline yarayan
araçlarla umuma ileten, yayımlayan veya işleyenler hakkında beşbin Türk lirası idari para
cezası uygulanır. Fiilin tekerrürü halinde ceza her defasında bir kat artırımlı olarak uygulanır. İdari para cezası, 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı
Fikir ve Sanat Eserleri Kanunundan kaynaklanan yükümlülükleri ve bu Kanunun 10 uncu maddesindeki ceza hükümlerinin uygulanmasını
ortadan kaldırmaz. İdari para cezalarına ilişkin karar Yönetim Kurulu tarafından verilir. İdari para cezalarına karşı açılacak davalarda yetkili
mahkeme Başkanlık merkezinin bulunduğu yerdeki idare mahkemeleridir. Bu Kanuna göre verilen idari para cezaları tebliğinden itibaren bir ay
içerisinde ödenir.”

3.5.

SALON TUTANAKLARI VE TEST SORULARINA VERİLEN CEVAPLAR ÜZERİNDE YAPILAN
İNCELEMELER
Sınav görevlilerince salon sınav tutanağı veya raporla ÖSYM’ye sınav kurallarına uymadığı bildirilen, yapılan
istatistiksel kopya analizlerinde ikili veya toplu olarak kopya çektikleri, birbirlerinden yararlandıkları saptanan
adayların sınav sonuçları iptal edilir. Kopya işlemlerinde aracılık yapanlar varsa bunlar hakkında suç duyurusunda
bulunulur, 6114 sayılı Kanun’a göre işlem yapılır. Adayların, bilgisayar ortamında yapılacak istatistiksel kopya
analizleri sonucunda sınavının iptal edilmemesi için, kendilerinden kopya çekilmesini engellemeleri, cevaplarını
başkalarının görmemesi konusunda dikkatli davranmaları gerekir.
Sınav sırasında kopya çeken, çekmeye çalışan, kopya veren veya kopya verilmesine yardım edenlerin kimlik bilgileri
salon sınav tutanağına yazılır ve bu adayların sınavları geçersiz sayılır. Ayrıca, kamera görüntülerinden bu fiilleri
işlediği tespit edilenlerin de sınavları geçersiz sayılır. Görevliler kopya çekmeye veya vermeye çalışanları uyarmak
zorunda değildir, sorumluluk tümüyle adaya aittir.

3.6.

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmaz.
Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı
bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.
Adayların doğru cevap sayıları toplanarak 100 üzerinden e-YDS puanları hesaplanır.
Deneme sorular, değerlendirme işlemine dâhil edilmez.

3.7.

SINAV SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ
Adaylara sonuç belgesi gönderilmez. Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak
ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilirler. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç
bilgileri/duyurular adaylara tebliğ hükmündedir. İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının adaylara ait sonuç bilgilerini,
ÖSYM’den edinecekleri kurum şifreleri ile internet üzerinden ftp yoluyla almaları sağlanır.
ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde (AIS) kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların, daha önce almış
oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez ancak, bu durumdaki
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adaylar (TC veya YU numarası değişen adaylar), yeni kimlik numaraları ile ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AIS) ve
ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden daha önce edinmiş oldukları sınav/yerleştirme sonuçlarına ulaşabilirler.
ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi”
işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından
rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr
üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

4.

DİĞER BİLGİLER

4.1.

İNTERNET ERİŞİM ŞİFRESİ BİLGİSİ
Başvuru işlemi sonrası Aday İşlemleri Sistemine ilk kez dâhil olan veya bir başvuru merkezinde sınav başvurusu
esnasında internet erişim şifresi talebinde bulunan adaylara ücretsiz olarak geçici şifre verilir. Şifre geri dönüşümsüz
ve kriptolu olarak sistemde tutulur. İlgili adaydan başkasının şifreyi bilmesi, görmesi ve edinmesi mümkün değildir.
Bu nedenle şifre kullanılarak yapılan tüm işlemlerin sorumluluğu adaya aittir. Şifre ile adaylar, ÖSYM’nin
https://ais.osym.gov.tr ve https://sonuc.osym.gov.tr adreslerini kullanarak işlem yapmalarını sağlar. Şifre, hem bu
sınavın bütün aşamalarında hem de adayın sonraki yıllarda ÖSYM ile ilgili elektronik ortamda yapacağı bütün
işlemlerde gerekli olacağından aday tarafından özenle korunmalı ve kesinlikle kimseyle paylaşılmamalıdır. İnternet
erişim şifresini kaybeden ya da unutan adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden ücretsiz olarak
yeniden edinebilirler. Bunun için belirtilen internet adresinden “Şifremi Unuttum” alanına girmeleri, burada
kendilerine sorulan soruları doğru cevaplandırmaları (Sorulara verilen cevaplar, daha önce sistemde şifre değişikliği
yapılırken verilen bilgilerle aynı olmalıdır.) gerekmektedir. Sorulara doğru cevap veremediği için internet erişim
şifresini bu yolla yeniden edinemeyen adaylar, yeni şifre edinmek için ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerine nüfus
cüzdanı/pasaportları ile birlikte şahsen başvurarak ücreti karşılığı yeni şifrelerini edinmek zorundadır. Üzerinde
adayın güncel bir fotoğrafı veya T.C. Kimlik Numarası bulunmayan nüfus cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiş
pasaport kabul edilmez. Adayın kendisinden başka hiç kimse aday adına şifre edinemez.

4.2.

ÖSYM İLE YAZIŞMALAR
Adaylar, ÖSYM ile yapacakları bütün yazışmalarda bu kılavuzdaki Genel Amaçlı Dilekçe örneğini kullanmalıdır.
Dilekçenin işleme alınabilmesi için dilekçelerde mutlaka adayın T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı, adresi, imzası ve
ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden alınacak evrak referans numarası bulunmalıdır. Evrak referans
numarası ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numarası ve internet erişim şifresi ile
edinilir.
Dilekçe üzerindeki bilgileri eksik olan adayların dilekçeleri kesinlikle işleme alınmaz. Adayların dilekçelerinin aslını
ÖSYM’ye ulaştırmaları gerekir. Faksla ulaştırılan dilekçeler işleme konulmaz. ÖSYM aday dilekçelerini ÖSYM’nin
https://ais.osym.gov.tr internet adresinden alabilir ve/veya adayların vermiş olduğu dilekçeleri
https://ais.osym.gov.tr internet adresinden cevaplayabilir.

4.3.

ADAYLARIN İNTERNET ORTAMINDA YAPABİLECEKLERİ İŞLEMLER
Adaylar; kılavuz bilgilerine, sınavlar ve başvurular ile ilgili duyurulara ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet
adresinden erişebilirler. Ayrıca başvuru işlemini tamamladıktan sonra, https://ais.osym.gov.tr adresine T.C. Kimlik
Numaraları ve şifreleriyle giriş yapabilirler. Yukarıda belirtilen internet adresinde adayların yapabileceği başlıca
işlemler şunlardır:
a)
b)
c)
d)

ÖSYM Aday İşlemleri Sistemindeki aday bilgilerini inceleme/güncelleme
Sınava giriş belgesi edinme
Sınav sonuç bilgilerini öğrenme
Evrak referans numarası alma ve şifresini değiştirme

4.4 e-DEVLET ŞİFRESİ İLE ÖSYM SİSTEMLERİNE GİRİŞ
Adaylar, ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemine (https://ais.osym.gov.tr) e-Devlet Kapısı üzerinden güvenli giriş
yapabileceklerdir. ÖSYM aday erişim şifresi kullanılarak yapılan tüm işlemler, e-Devlet Kapısı üzerinden giriş
yapılarak da gerçekleştirilebilecektir. ÖSYM aday erişim şifresi kullanılarak veya e-Devlet Kapısı üzerinden giriş
yapılarak yapılan tüm işlemlerin sorumluluğu adayın kendisine aittir. Bu nedenle şifre hiç kimseyle paylaşılmamalıdır.
Ayrıca e-Devlet Kapısından “Tek Tıkla Giriş” özelliği kullanılarak da yukarıda belirtilen uygulamalara güvenli giriş
yapma, ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr)’ine erişilebilme ve ÖSYM sisteminde var olan
sınav/yerleştirme sonuçlarını toplu olarak görme ekranına erişim özelliği eklenmiştir. ÖSYM Merkezi (BilkentAnkara) ve Başvuru Merkezlerinde aday veya görevliye e-Devlet şifresi verme işlemi yapılmamaktadır.
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SINAV BİNALARI ADRES VE ULAŞIM BİLGİLERİ
e-Sınav Binalarına ulaşmak için ÖSYM Mobil uygulamasındaki sınava giriş bilgileri
sekmesinden harita fonksiyonunu kullanarak ya da aşağıdaki karekodları akıllı
telefonunuzun kamerasıyla okutarak yönlendirme bilgileri edinilebilmektedir. ÖSYM
Mobil uygulaması Google Playstore ve Apple Appstore’dan indirilebilir.

Ankara e-Sınav
Merkezi:

İstanbul e-Sınav
Merkezi:

Özal Bulvarı Çubuk Yolu
1.km 06670 Akyurt
ANKARA

Emniyetevler Mah.
Eskibüyükdere Cad. No:3/1
4.Levent Kağıthane
İSTANBUL

İzmir e-Sınav
Merkezi:
Alsancak Mahallesi
1480.Sk. No:12, Konak
İZMİR

Genel Amaçlı Dilekçe
ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞINA
Bilkent / ANKARA
Aşağıda belirtmiş olduğum taleplerimle ilgili olarak gerekli işlemin yapılmasını arz ederim.
.… / …. / ..........

(İmza)
T.C. Kimlik / Y.U.
Numarası

Evrak Referans
Numarası

Adı ve Soyadı

Sınav Adı / Yılı

Baba Adı

Sınav Dönemi

Doğum Yeri

Telefon No

Doğum Tarihi

/

/

E-posta

@

Yazışma Adresi
Posta Kodu

İlçe

İl

Semt

Talepler

DİKKAT:
Bilgilerde eksiklik ya da hata bulunan dilekçeler ile imzasız dilekçeler işleme konulmayacaktır.
Aşağıdaki durumlarda dilekçe yazılmayacak, bu bilgilerdeki değişiklikler, öngörülen süreler içerisinde
internet ortamında adayın kendisi tarafından gerçekleştirilecektir.
a- Kimlik bilgilerinde değişiklik isteği* (Önce MERNİS bilgilerinde değişiklik yaptırılmalıdır.)
b- Sınava ilişkin bilgilerde değişiklik isteği*
c- İletişim bilgilerinde değişiklik isteği*
* ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden aday tarafından yapılan bilgi değişiklikleri, ilgili sınavın "Güncelleme" sayfasından
yapıldığı takdirde ilgili sınav ile ilgili işlemlere yansıtılır. "Profilim" sayfasından yapılan değişiklikler ilgili sınava yansıtılmaz.

