
UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURU KULLANIM KILAVUZU 

 

1) Sisteme https://pbys.tarimorman.gov.tr  adresinden tarım mailine giriş yaparken kullandığınız kullanıcı adı ve şifre ile 

giriş yapılır.  

2) Kullanıcı girişi yapıldıktan sonra Benim Sayfam  Unvan Değişikliği Başvuru menüsü ile başvuru ekranına geçilir. 

 
3) Unvan değişikliği başvuru sayfasında “Dikkat Edilmesi Gerekenler” kısmını ileride herhangi bir mağduriyet 

yaşamamak adına başvuruya başlamadan önce dikkatlice okuyunuz. Ardından sayfada yer alan cep telefonu, 

mail bilgilerini kontrol ediniz ve minimum sınavın yapılacağı tarihte geçerli olan HES kodu giriniz. Sınav 

tarihinde girilen HES kodu geçerli olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.  Eğer mail veya cep telefonu 

bilgileriniz yoksa veya yanlış ise güncel cep telefonu ve mail bilgilerinizi giriniz. “Kaydet ve Başvuru Sayfasına 

Geç” butonuna basarak sonraki sayfaya geçiniz.  

 

https://pbys.tarimorman.gov.tr/


 

4) Açılan sayfada “Başvuru bilgileriniz” kısmında “Öğrenim Durumu”, “Sınava Başvuru Yapacağı Unvan” ve 

“Sınava Başvuru Yapacağı Grup” bilgilerini “Okul”, “Fakülte” ve “Bölüm” bilgilerinize uygun olarak eksiksiz ve 

doğru bir şekilde giriniz. “Mezuniyet Tarihi” bilginizi de girdikten sonra eğer öğreniminizle alakalı bir açıklama 

girmek istiyorsanız “Öğrenim Açıklama” kısmına giriniz. 

 
5) Eğer engel durumunuz bulunuyor ise “Engel Durumunuz Var Mı” sorusuna “Evet” deyin ve altında açılan 

“Engel Açıklama” ve “Engel Durumu ile İlgili Sınavda Tedbir Gerektirip/Gerektirmediği”  kısımlarını 

doldurunuz. 

 
6) “Başvuru Bilgileriniz” kısmını eksiksiz doldurduktan sonra belirttiğiniz bilgilerle alakalı belgeleri sisteme 

yüklemeniz gerekmektedir: 

a. Öğrenim Mezuniyet Belgesi: Tüm adaylar mezuniyet belgelerini bu başlık altına yüklemeli. 

b. Sertifika (Programcı Unvanına Başvuru Yapacak Adaylar İçin): Bu belgeyi sadece “Programcı” 

sınav grubuna başvuracak lisans mezunu adaylar yüklemeli.  

c. Avukatlık Belgesi (Avukat Unvanına Başvuru Yapacaklar İçin): Bu belgeyi sadece “Avukat” sınav 

grubuna başvuracak adaylar yüklemeli. 

d. Engel Raporu (Engelliler İçin) : Bu belgeyi sadece engel durumu bulunan adaylar yüklemeli. 



 

 

7) “Dosya Ekleri” kısmında öncelikle “Dosya Tipi Seçiniz” kısmından yükleyeceğiniz belgeyi seçiniz. Ardından 

sağ tarafta yer alan “Gözat” butonu ile bilgisayarınızda yer alan belgeyi seçiniz. Aşağıda gördüğünüz 

resimde yer alan “Yükle” butonuna tıklayarak belgeyi sisteme yükleyiniz. “Yükle” butonuna tıklanmayan 

belgeler sisteme yüklenmeyecektir. Eğer yanlış bir belge seçtiyseniz “Sil” butonu ile belgeyi silebilirsiniz. 

 

8) Tüm aşamaları tamamladıktan sonra girdiğiniz bilgileri tekrar kontrol ediniz ve “Başvuruyu Tamamla” 

butonuna tıklayarak başvurunuzu tamamlayınız. 

9) Eğer başvuru bilgilerinizde bir değişiklik yapacaksanız başvuru süresinin sonuna kadar aynı sayfalardan 

düzenleme yapılabilirsiniz. Yapılan düzenlemelerin kaydolması için düzenlemenin ardından “Başvuruyu 

Tamamla” butonuna tıklamayı unutmayınız. 

 

 

 

 

 


