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PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ ÖN KAYIT YÖNERGESİ 

1. Ön Kayıt Sayfasına Girilmesi ve Üyelik Oluşturulması

Öncelikle ön kayıt işleminin bilgisayar üzerinden yapılması tavsiye edilmektedir. Özellikle cep 

telefonu olmak üzere mobil cihazlar üzerinden yapılan başvurularda çeşitli sorunlar olmaktadır. Bu 

gibi durumlarda sorumluluk başvuran adaya aittir. Ön kayıt işlemi yapabilmek için ilgili formasyon 

duyurusunda yer alan “Web Üzerinden Ön Kayıt” adresine tıklanır ya da web tarayıcının adres 

satırına https://obs.kastamonu.edu.tr/foroibs/ogrsis/basvuru_login.aspx adresini yazılarak kayıt 

sayfasına ulaşılır. Sayfanın giriş kısmında aşağıdaki gibi bir ekran görüntüsü gelir (Resim-1). 

Resim-1 Ön kayıt sistemi giriş ekranı 

a. Şifre Alma

Yeni kullanıcılar aşağıdaki kısımdan (Resim-2) bilgilerini girerek üyelik oluşturacaktır. 

Resim-2 Kayıt bölümü 

E-posta ve doğrulama kodu girildikten sonra “Yeni Kayıt/Register” butonu tıklanarak üye olma

aşaması tamamlanır. Sisteme girmek için gerekli olan kullanıcı şifresi girilen e-posta adresine 



gönderilecektir. Daha önce üye olmuş ancak şifresini unutmuş adaylar e-posta adresini ve 

doğrulama kodunu girdikten sonra “Şifre Gönder/Send Password” butonuna tıklayarak yeni 

şifre alabilirler. Yeni şifre e-posta adresine gönderilecektir. 

b. Sisteme Giriş Yapma

Üyelik işlemini tamamlayan adaylar aşağıdaki kısımdan (Resim-3) sisteme giriş yapabilirler. 

Resim-3 Giriş Bölümü 

E-posta, şifre ve doğrulama kodu girildikten sonra “Giriş/Login” butonuna tıklayarak sisteme

girilecektir. 

2. Ön Kayıt Başvurusunun Yapılması

Ön kayıt sistemine giriş yapan adaylar öncelikle Resim-4’te belirtildiği şekilde 

butonuna tıklayarak başvuru formu oluşturacaklardır. 

Resim-4 Başvuru oluşturma sayfası 

Başvuru formu oluşturulduğunda adaylar, açılan formasyon programına ait başvuru bilgilerinin 

bulunduğu sayfaya ulaşırlar (Resim-5). 



Resim-5 Başvuru bilgileri 

Başvuruya devam etmeden önce bu bilgilerin dikkatli bir şekilde okunması önemlidir. Başvuru 

bilgileri okunduktan sonra “Sonraki Sayfa/Next Page” butonuna tıklayarak "Kimlik Bilgileri" 

bölümüne geçilebilir. Aşağıdaki örnekte (Resim-6) olduğu gibi "Askerlik Durum Belgesi" dışında 

kalan tüm bölümlerin doğru bir şekilde doldurulması ve vesikalık fotoğrafın yüklenmesi 

gerekmektedir. 

Resim-6 Kimlik bilgileri 

Kimlik bilgileri eksiksiz ve doğru bir şekilde girildikten sonra “Sonraki Sayfa/Next Page” butonuna 

tıklayarak bu bölümdeki bilgiler kaydedilir ve "İletişim Bilgileri" bölümüne geçilir (Resim-7). Bu 



bölümde cep telefonu kısmı doldurulurken telefon numarası başında 0 ve hiçbir noktalama işareti 

kullanmadan birleşik yazılmalıdır (Örn; 5328885544). 

Resim-7 İletişim Bilgileri 

İletişim bilgileri eksiksiz ve doğru bir şekilde girildikten sonra “Sonraki Sayfa/Next Page” butonuna 

tıklayarak bu bölümdeki bilgiler kaydedilir ve "Mezuniyet Bilgileri" bölümüne geçilir. Bu bölümde 

aday halen öğrenci ise mezuniyet yılı kısmını boş bırakarak, "Mezun Değilim" ifadesini işaretleyip 

kaçıncı sınıfta olduğunu belirtmelidir. Not ortalaması bölümüne dönem ortalaması değil Ağırlıklı 

Genel Not Ortalaması (A. G. N. O.) yazılmalıdır. Mezun adaylar diplomalarını, mezun olmayan 

adaylar ise öğrenci belgelerini sisteme yükledikten sonra not döküm belgesi bölümüne transkriptlerini 

yükleyeceklerdir. Bu bölüme yüklenen belgelerin eksik ya da hatalı olması durumunda yapılan 

başvuru geçersiz sayılacaktır. Yüklenen belgeler Resim-8 görüldüğü gibi "Göster/Show" butonuna 

tıklanarak açıp kontrol edilebilir. 

Resim-8 Eğitim bilgileri 

Mezuniyet bilgileri eksiksiz ve doğru bir şekilde girildikten sonra “Sonraki Sayfa/Next Page” 

butonuna tıklayarak bu bölümdeki bilgiler kaydedilir ve "Çalışma Bilgileri" bölümüne geçilir. Bu 

bölümde herhangi bir bilgi girilmesi gerekmemektedir. “Sonraki Sayfa/Next Page” butonuna 

tıklayarak "Sınav Sonuçları" bölümüne geçilir. Bu bölümde herhangi bir bilgi girilmesi 

gerekmemektedir. “Sonraki Sayfa/Next Page” butonuna tıklayarak "Seçilen Programlar" bölümüne 

geçilir. 



"Seçilen Programlar" bölümünde başvurulacak program seçildikten sonra "Ekle/Add" butonuna 

tıklanarak program "Tercih Yapılan Bölümler" içine eklenir. Örneğin "İngilizce" bölümünü seçen bir 

aday aşağıdaki sayfa ile karşılaşacaktır (Resim-9).  

Resim-9 Tercih yapılan bölümler 

Aday kendisi için uygun olan atamaya esas programı seçmelidir. Bunun için TTKB internet 

sayfasında yer alan “ÖĞRETMENLİK ALANLARI, ATAMA VE DERS OKUTMA ESASLARINA 

İLİŞKİN ÇİZELGE” incelenmelidir.  

(https://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2018_12/13170041_9_cizelgeveesaslar.pdf) 

Program seçme işlemi tamamlandıktan sonra Resim-10’da gösterildiği gibi sayfanın altında yer alan 

"Bu formda girdiğim bilgilerin doğru olduğunu kabul ve taahhüt ediyorum. / I declare that the 

information I have supplied in this form is true and correct." ifadesi onaylanıp "Kaydet/Save" 

butonuna tıklanır. 

Resim-10 Başvurunun kaydedilmesi 

Bu işlem sonucunda ön kayıt başvurusu tamamlanır. Aday, sayfanın sağ altında yer alan 

 butonuna tıklayarak ön kayıt başvurusunu çıktı almalı ve formasyon birimine 

şahsen ya da posta yolu ile ön kayıt tarihleri içerisinde ıslak imzalı olarak ulaştırmalıdır. 

Başvuran aday kimlik bilgilerinin, iletişim bilgilerinin ve lisans bilgilerinin eksiksiz ve doğru 

olduğunu; başvurduğu atamaya esas alanın uygun olduğunu kabul ve beyan eder. Verilen bilgilerin 

eksik ya da hatalı olması durumunda sorumluluk adaya aittir. 


