
BİREYSEL ÖĞRENCİ KAYDI İÇİN
TALİMATLAR

1 Yeni bir öğrencinin kayıt işlemini başlatmak için https://stemolympiad.org ana sayfasına gidin 
ve REGISTER düğmesine tıklayın.

5 Öğrencinin hesap bilgilerini girin ve minimum 5 basamaklı güvenli bir şifre belirleyin. Aşağıdaki 
“Anladım” (I Understand) ifadesinin yanındaki kutuyu işaretleyin ve CONTINUE düğmesine 
tıklayın.

8 Kayıt işlemine geçmeden önce bu adımda sınav kategorinizi, sınav tarihinizi ve sınav dilinizi 
seçebilirsiniz.

9 Yeni sınav kategorileri ekleyebilir veya mevcut olanları kaldırabilirsiniz.

7 Sınav kategorinizi, tarihinizi ve dilinizi seçmek için sağ üst köşedeki ADD EXAM düğmesine 
tıklayın.

11 Tüm yeni duyuruları Olimpiyat panosundan “Announcements” menüsünden alabilirsiniz.

Öğrenci Kimliğiniz ve Referans Kodunuzun yanı sıra kayıt sırasında verdiğiniz e-posta adresi ve 
şifrenizi kullanarak her zaman öğrenci hesabınıza giriş yapabilirsiniz.

12 Seçtiğiniz sınavların detaylarını “My Exams” menüsünden görebilirsiniz. Tüm kategorilerde ve 4 
farklı sınav tarihinde 8 defaya kadar kayıt yaptırabilir ve sınava girebilirsiniz. (Her sınav ayrı bir 
ödeme gerektirir.)

13 “Payments”  menüsü, sizin adınıza yapılan ödemelerin yanı sıra geçmiş ödemelere ilişkin 
bilgilere de erişim sağlar.

14 “Exam Results” menüsü üzerinden sınav takvimine göre sınav sonuçlarını detaylı olarak 
görebilirsiniz.

15 İlgili sınavları tamamladıktan sonra verilen sertifikalara ulaşabilir ve indirebilirsiniz.

16 Finalistlerden (final sınavlarından önce) bu menüyü kullanarak gerekli belgeleri yüklemeleri 
istenecektir.

17 “Olympiad Calendar” menüsünden olimpiyatla ilgili önemli tarihleri takip edebilirsiniz.

18 Öğrenciyle ilgili bazı bilgileri güncellemek ve öğrencinin öğretmen panelinde görünmesi için 
bir Öğretmen Kimliği eklemek için bu menüyü kullanabilirsiniz.

10 Kaydınızın özeti burada mevcuttur. Öğrenci Kimliğinizi ve Referans Kodunuzu, kaydınız 
tamamlandıktan sonra özet raporda bulabilirsiniz. Parolanız artık size görünmeyecek. Lütfen 
panelinize devam etmeden önce bu özeti indirin. Bu özet e-posta adresinize de gönderilecektir. 
(Spam klasörünüzü kontrol etmeyi unutmayın.)

6 Öğretmen Kimliği sağlamak zorunlu değildir. Aşağıdaki DEVAM butonunu tıklayarak kaydınıza 
devam edebilirsiniz.

(Alternatif olarak, öğretmeniniz zaten bir öğretmen hesabı açtıysa ve size Öğretmen Kimliğini 
verdiyse, ikinci seçeneği seçip öğretmeninizin Öğretmen Kimliğini girebilirsiniz.)

3 Öğrencinin kişiselbilgilerini girin.

4 Öğrencinin okul bilgilerini girin.

2 STUDENT REGISTRATION öğesini seçin.

(or)


