
2014 -ÖSYS BAŞVURU İŞLEMLERİNDE ADAYLARIN İZLEYECEĞİ YOL
Başvuru Tarihleri 2 Ocak – 15 Ocak 2014

ADAYIN ÖĞRENİM DURUMU

ÖSYS’ye ilk kez mi başvuru 
yapıyorsunuz?

ÖSYS’ye ilk kez mi başvuru 
yapıyorsunuz?

Adayın ÖSYM arşiv sisteminde 
geçerli bir fotoğrafı(2) 

bulunuyor mu?

 Bankaya sınav ücretini yatırdıktan sonra İnternet bağlantısı ve yazıcısı 
olan bir bilgisayarı kullanarak ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr 

İnternet adresine girerek T.C. Kimlik / Y.U. Numaranız ile şifrenizi giriniz; 
2014-ÖSYS başlıklı alana girerek mevcut bilgilerinizi kontrol ediniz, kimlik 
bilgileriniz ve eğitim bilgileriniz (14-20. alanlar) dışında istediğiniz alanları 

güncelleyiniz, eksik bilgileri giriniz. 

 İnternet erişim şifrenizi hatırlamıyorsanız http://www.osym.gov.tr 
İnternet adresinden Adayların İnternet Erişim Şifresi Edinmeleri ile ilgili 

duyuruyu okuyarak şifre edinme ile ilgili bilgi alabilirsiniz. 

 Başvuru işlemini tamamla butonuna basınız ve 'Başvurunuz Sistem 
Tarafından Başarıyla Tamamlanmıştır.' iletisini bekleyiniz. Bu iletiyi 

gördüğünüzde Aday Bilgilerim bağlantısından 2014-ÖSYS Aday Başvuru 
Kayıt Bilgilerinizin dökümünü alınız ve bu belgeyi saklayınız. 

 http://www.osym.gov.tr İnternet adresinden 2014-ÖSYS kılavuzuna ve 
Aday Başvuru Formuna ulaşabilirsiniz. 

Başvuru, okulun bağlı olduğu 
başvuru merkezine yapılacaktır.(1)

 Başvuru süresi içerisinde kılavuzun arka sayfasında belirtilen 
bankalardan birine sınav ücretini yatırınız. 

 http://www.osym.gov.tr İnternet adresinde yayınlanan 2014-ÖSYS'ye 
ait Aday Başvuru Formunu önceden doldurmanız yararınıza olacaktır. 

 http://www.osym.gov.tr 
İnternet adresinden 2014-ÖSYS 

kılavuzuna ve Aday Başvuru 
Formuna ulaşabilirsiniz. 

Mezun durumda
Henüz mezun değil 

(Son sınıf düzeyinde)

 Başvuru süresi içerisinde 
kılavuzun arka sayfasında 

belirtilen bankalardan birine 
sınav ücretini yatırınız. 

 http://www.osym.gov.tr 
İnternet adresinde yayınlanan 

2014-ÖSYS'ye ait Aday Başvuru 
Formunu doldurunuz. Henüz 

mezun olmayan (son sınıf 
düzeyinde) adaylar; Aday 

Başvuru Formundaki eğitim 
bilgilerini okullarına onaylatmak 

zorundadırlar. 

 Doldurduğunuz Aday Başvuru 
Formu, nüfus cüzdanı veya 

pasaport (Nüfus cüzdanında 
soğuk damga, son iki yıl içinde 

çekilmiş bir fotoğraf ve T.C.
Kimlik Numarası bulunmalı; 

pasaportun süresi geçerli 
olmalıdır.) ile birlikte başvuru 

merkezine gidiniz. Başvuru 
hizmeti ücretini ödeyiniz. 

 Bilgilerinizin, başvuru görevlisi 
tarafından elektronik ortama 

girişini izleyiniz, kurallara uygun 
fotoğrafınızı çektiriniz ve 

görevlinin size vereceği 2014-
ÖSYS Aday Başvuru Kayıt Bilgileri 
dökümünden bilgilerinizi kontrol 

edip onaylayınız. Sizin ve 
Görevlinin imzaladığı bu belgeyi 

saklayınız. 

BAŞVURU İŞLEMİNİZ TAMAMLANMIŞTIR.
(Başvuru işleminizi tamamladıktan sonra başvuru bilgilerinizi, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden başvuru süresi içinde mutlaka kontrol ediniz.)

Hayır(3) Hayır(3)

Evet

Başvuru, ÖSYM Sınav 
Koordinatörlüklerinden 

yapılacaktır.(4)
Hayır

Başvuru, herhangi bir başvuru 
merkezinden yapılabilir.

Evet

Evet

İsteğe bağlı olarak 

Başvuru, bireysel olarak İnternet üzerinden yapılabilir.

 http://www.osym.gov.tr 
İnternet adresinden 2014-ÖSYS 

kılavuzuna ve Aday Başvuru 
Formuna ulaşabilirsiniz. 

 Başvuru süresi içerisinde 
kılavuzun arka sayfasında 

belirtilen bankalardan birine 
sınav ücretini yatırınız. 

 http://www.osym.gov.tr 
İnternet adresinde yayınlanan 

2014-ÖSYS'ye ait Aday Başvuru 
Formunu doldurunuz.

 Doldurduğunuz Aday Başvuru 
Formu, Nüfus cüzdanı veya 

pasaport  (Nüfus cüzdanında 
soğuk damga, son iki yıl içinde 

çekilmiş bir fotoğraf ve T.C.
Kimlik Numarası bulunmalı; 

pasaportun süresi geçerli 
olmalıdır.), mezun durumda 

öğrenciler için  diploma/
mezuniyet belgelerinin onaylı bir 

örneği ile birlikte Sınav 
Koordinatörlüğüne gidiniz. 

Başvuru hizmeti ücretini 
ödeyiniz. 

 Bilgilerinizin, başvuru görevlisi 
tarafından elektronik ortama 

girişini izleyiniz, kurallara uygun 
fotoğrafınızı çektiriniz ve 

görevlinin size vereceği 2014-
ÖSYS Aday Başvuru Kayıt Bilgileri 
dökümünden bilgilerinizi kontrol 

edip onaylayınız. Sizin ve 
Görevlinin imzaladığı bu belgeyi 

saklayınız. 

              Notlar:
(1) Okulun bağlı olduğu başvuru merkezi çalışır durumda değilse okul müdürü öğrencileri belirli bir başvuru merkezine yönlendirecektir.
(2) Geçerli Fotoğraf: Son 30 ay içerisinde ÖSYM tarafından yapılan bir sınava bir başvuru merkezi aracılığıyla başvuru yapmış ve başvuru aşamasında fotoğrafı 
başvuru merkezi görevlisi tarafından çekilerek Merkezimiz kayıtlarına alınmış adaylar ile son 30 ay içerisinde  herhangi bir nedenle bir başvuru merkezinden 
fotoğraf güncellemesi gerçekleştirmiş adayların Merkezimiz kayıtlarındaki fotoğrafı geçerli fotoğraftır.
(3) Eğitim bilgilerinde değişiklik olan adaylar (Aday Başvuru Formunun 14-20. bilgi alanları), başvurularını sistemde mevcut olan eğitim bilgileri ile yapacaklardır. 
Adaylar eğitim bilgilerindeki değişikliği ÖSYS Eğitim Bilgileri Değişikliği Dilekçe Örneği üzerinde belirtecekler, dilekçeye diplomalarının/mezuniyet belgelerinin/
öğrenci belgelerinin onaylı bir örneğini ekleyerek 6 Haziran 2014 tarihine kadar ÖSYM’ye ulaştıracaklardır. Bu tarihten sonra ÖSYM’ye ulaşan dilekçeler/belgeler 
işleme alınmayacaktır. 
(4) Bu adayların diploma/mezuniyet belgelerinin onaylı bir örneğini başvuru görevlisine teslim etmeleri gerekmektedir.

T.C. Uyruklu değilseniz ve daha önce MERNİS’ten veya ÖSYM’den Y.U. Numarası almışsanız bu numarayı T.C. Kimlik 
Numarası yerine kullanınız. MERNİS’ten veya ÖSYM’den Y.U. Numarası edinmemişseniz, https://ais.osym.gov.tr 

İnternet adresinden Y.U. Numarası edinme formunu doldurarak onaylayınız ve böylece bir “Belge Kodu” edininiz. Bu 
formun bir dökümü ve geçerli kimlik belgeniz ile birlikte ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerine başvurarak ücreti karşılığı 

Y.U. Numarasını edininiz.

Sınava engelli olarak başvuran adaylar ile yurtdışındaki bir ortaöğretim kurumundan mezun olan/olacak adaylar yukarıdaki başvuru işlemlerini esas alacaklar ve 
2014 - ÖSYS Kılavuzundaki ilgili bölümlerde belirtilen kurallara göre başvurularını yapacaklardır. 
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