ÖSYM Tarafından Yapılan Herhangi Bir Sınava Başvuru Yaptıysanız Başvuru Merkezine Gitmeden Önce ÖSYS
Aday İşlemleri Sistemindeki Eğitim Bilgilerinizi Kontrol Ediniz. Alan/Dal Dönüşüm Tablosunu Dikkatle İnceleyiniz.

Evet
2008 yılı ve sonrası
mezunuyum

Henüz mezun değilim

Evet

MEB e-okul
sistemindeki
ortaöğretim eğitim
bilginiz doğru mu?

MEB e-okul
sisteminde
ortaöğretim eğitim
bilgileriniz kayıtlı
mı?*

Evet
Hayır
Hayır

Başvurunuzu
yapınız.

Hayır

Okulunuzda bu bilgilerin
düzeltilmesini sağlayarak
başvuru yapınız.

Evet

Başvurunuzu
yapınız.

Başvurunuzu
yapınız.
MEB e-okul
sistemindeki
ortaöğretim eğitim
bilginiz doğru mu?

Bilgilerinizde
değişiklik var
mı?**

ÖSYS Aday İşlemleri
Sisteminde
ortaöğretim eğitim
bilgileriniz kayıtlı
mı?**

Evet

Hayır
BM’ye giderken eğitim
belgenizin onaylı bir
örneğini yanınızda
bulundurunuz ve BM’ye
teslim ediniz. Son sınıf
düzeyinde iseniz ayrıca
ABF’deki okul onayını
yaptırınız.

Hayır

Mevcut bilgilerinizle
başvurunuzu yapınız;
ancak, İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü’ne başvurarak
bilgilerinizin düzeltilmesini
sağlayınız.

*2008
*2008 ve
ve sonrası
sonrası bir
bir ortaöğretim
ortaöğretim kurumundan
kurumundan mezun
mezun olan/olacak
olan/olacak adayların
adayların MEB
MEB e-okuldaki
e-okuldaki eğitim
eğitim bilgileri
bilgileri MEB
MEB e-okul
e-okul sisteminden
sisteminden ÖSYM
ÖSYM Aday
Aday İşlemleri
İşlemleri Sistemine
Sistemine aktarılacak
aktarılacak ve
ve 20152015ÖSYS
başvuru
ekranına
aynen
yansıtılacaktır.
Merkezimiz,
YGS
ve
LYS
için
bina/salon
atamalarını
gerçekleştirmeden
önce
ve
diploma
bilgilerinin
okullardan
toplanması
aşamasında
ÖSYS başvuru ekranına aynen yansıtılacaktır. Merkezimiz, YGS ve LYS için bina/salon atamalarını gerçekleştirmeden önce ve diploma bilgilerinin okullardan toplanması aşamasında MEB
MEB
E-okul
E-okul sisteminde
sisteminde yer
yer alan
alan adaya
adaya ait
ait eğitim
eğitim bilgilerini,
bilgilerini, ÖSYM
ÖSYM Aday
Aday İşlemleri
İşlemleri Sistemine
Sistemine yansıtarak
yansıtarak sistemdeki
sistemdeki bilgiyi
bilgiyi güncelleyecektir.
güncelleyecektir.
**MEB
**MEB e-okulda
e-okulda eğitim
eğitim bilgisi
bilgisi bulunmayan
bulunmayan adaylardan
adaylardan ÖSYM
ÖSYM Aday
Aday İşlemleri
İşlemleri Sisteminde
Sisteminde eğitim
eğitim bilgisi
bilgisi bulunanların
bulunanların eğitim
eğitim bilgileri,
bilgileri, MEB
MEB e-okul
e-okul sistemine
sistemine uyumlu
uyumlu olabilmesi
olabilmesi amacıyla
amacıyla
kılavuzun
ekinde
yer
alan
“Alan/Dal
Dönüşüm
Tablosu”
doğrultusunda
yeniden
düzenlenerek
başvuru
ekranına
yansıtılmıştır.
Adayların
bu
tabloyu
dikkatlice
incelemeleri
kılavuzun ekinde yer alan “Alan/Dal Dönüşüm Tablosu” doğrultusunda yeniden düzenlenerek başvuru ekranına yansıtılmıştır. Adayların bu tabloyu dikkatlice incelemeleri ve
ve varsa
varsa
düzeltmeleri,
başvuru
süresi
içinde
ÖSYM
Sınav
Koordinatörlüklerinde
veya
ÖSYM
tarafından
belirlenen
başvuru
merkezlerinden
yaptırmaları
gerekmektedir.
düzeltmeleri, başvuru süresi içinde ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinde veya ÖSYM tarafından belirlenen başvuru merkezlerinden yaptırmaları gerekmektedir.
Bu
Bu durumdaki
durumdaki adaylardan
adaylardan ÖSYM
ÖSYM Aday
Aday İşlemleri
İşlemleri Sisteminde
Sisteminde dal
dal bilgisi
bilgisi bulunmayanlar
bulunmayanlar da,
da, öğrenim
öğrenim belgeleri
belgeleri ve
ve “Dönüşüm
“Dönüşüm Tablosu”
Tablosu” doğrultusunda
doğrultusunda bu
bu bilgilerinin
bilgilerinin başvuru
başvuru süresi
süresi içinde
içinde
sisteme
kaydını
sağlayabileceklerdir.
sisteme kaydını sağlayabileceklerdir.
ÖSYM
ÖSYM Aday
Aday İşlemleri
İşlemleri Sisteminde
Sisteminde eğitim
eğitim bilgisi
bilgisi yer
yer almayanlar
almayanlar bu
bu alanları,
alanları, öğrenim
öğrenim belgelerindeki
belgelerindeki bilgilerini
bilgilerini ekteki
ekteki Dönüşüm
Dönüşüm Tablosuna
Tablosuna uygun
uygun olarak
olarak belirleyerek
belirleyerek dolduracaklardır.
dolduracaklardır.
Başvuru
süresi
tamamlandıktan
sonra
bu
bilgilerde
değişiklik
yapılamaz.
Bu
amaçla
Merkezimize
gönderilen
dilekçeler/öğrenim
belgeleri
işleme
alınmaz
Başvuru süresi tamamlandıktan sonra bu bilgilerde değişiklik yapılamaz. Bu amaçla Merkezimize gönderilen dilekçeler/öğrenim belgeleri işleme alınmaz ve
ve cevaplandırılmaz.
cevaplandırılmaz.
MEB
MEB e-okul
e-okul sisteminde
sisteminde eğitim
eğitim bilgisi
bilgisi bulunmayan
bulunmayan adaylardan
adaylardan eğitim
eğitim bilgisi
bilgisi değişenler,
değişenler, resmî
resmî belge
belge ile
ile başvuru
başvuru süresi
süresi içinde
içinde ÖSYM
ÖSYM Sınav
Sınav Koordinatörlüklerinden
Koordinatörlüklerinden veya
veya ÖSYM
ÖSYM tarafından
tarafından
belirlenen
Başvuru
Merkezlerinden
bu
değişikliği
yaptıracaklardır.
Merkezimize
gönderilen
değişiklik
talepleri
işleme
alınmayacaktır.
belirlenen Başvuru Merkezlerinden bu değişikliği yaptıracaklardır. Merkezimize gönderilen değişiklik talepleri işleme alınmayacaktır.

