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MEB DYS e-OTOBAN Entegrasyonuna Geçişte 

 Yapılması ve Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 

 

1. OTOBAN sistemine geçen il/ilçe vali/vali yardımcısı/kaymakamların MEB DYS'yi kullanmamaları 

gerekmektedir. Bu nedenle vali/vali yardımcısı/kaymakamların MEB DYS'yi kullanmalarının sona 

erdirilmesi amacıyla bilgilendirme yapılmalıdır.  

 

2. Vali/Vali yardımcısı/Kaymakamların sistem üzerindeki T.C. Kimlik Numaraları kontrol edilmeli ve 

hata var ise düzeltilmelidir. 

 

3. Vali/Vali yardımcısı/Kaymakamların görevlendirme / görevden ayrılma işlemleri eskiden olduğu 

gibi yapılmaya devam edilecektir. Halihazırda görev yapan Vali/Vali Yardımcısı/Kaymakamlara 

ilişkin herhangi bir işlem yapılmayacaktır.  

 

4. Onay listesi seçilirken Vali/Vali yardımcısı/Kaymakamlar imza listesine dahil edilmelidir. İmza 

listesinde otoban aşamasına gelmiş evrak belirli aralıklarla e-Otoban sistemine gönderilecektir. 

 

5. E-Otoban sistemine gönderilmiş evrakların takibi (İş Listesi Ekranında ve Evrak Onay işlemleri 

ekranında yer alan )“Onay Durum” butonuna tıklayarak açılan "İş Akışı Penceresi"nde yer 

alan“Otoban Durum” butonuna tıklanarak izlenebilmektedir.  

 

                                   

    

6. Otoban sistemine gidecek evrakların onay listesi seçilirken Onay listesi Millî Eğitim Bakanlığı 

personeli ile başlamalı ve İçişleri personeli ile son bulmalıdır. Aksi takdirde İş Akışı hatalı 

olduğundan iş akışı onay sıralamasında İçişleri Bakanlığı personelinden önce gelen son kullanıcıya 

evrak reddedilir.  
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7. Onay Listesinde seçilen Vali/Vali yardımcısı/Kaymakam kurumun bağlı olduğu il/ilçe 

valilik/kaymakamlığında çalışmıyor ise yine iş akışı hatası olarak son kullanıcıya reddedilir. Gerekli 

bilgilendirme Evrak Notlarına eklenir. 

 

8. Vali/Vali yardımcısı/Kaymakam evrakı reddetmesi halinde Milli Eğitim Bakanlığında evrakı en son 

onaylayan kullanıcıya evrak reddedilir.  Eğer bir red notu yazmış ise bu not evrak notlarından 

görüntülenebilir. 

 

9. Evraklar belirli aralıklarla otoban sistemine gönderildiğinden Vali/Vali yardımcısı/Kaymakam 

aşamasına geçmiş evrakların en geç bir saat içerisinde Otoban Sistemine gönderilmiş olması 

gerekmektedir ve “Evrak Otoban Sistemine Gönderildi” ibaresi görülmelidir. Aksi takdirde DYS 

Yöneticinizi bilgilendiriniz. 

 

 
 

10. Otoban sisteminde onaylanan evraklar belirli aralıklarla MEB DYS'ye  alınmaktadır. Bu nedenle 

Vali/Vali yardımcısı/Kaymakam onayını tamamlamış evrakların da en geç bir saat içerisinde MEB 

DYS sistemine alınarak “Onay Sonrası Gözden Geçirme” aşamasına düşmesi gerekmektedir. 

“Evrak Otoban Sisteminde Onaylandı” ibaresi görülen ve MEB DYS'ye alınamayan evrakları 

DYS Yöneticinize bildiriniz. 

 

 
 

 

 


