Mersin Üniversitesi
Formasyon Başvuru Klavuzu

ADAY KAYDI
OLUŞTURULMASI

http://oibs.mersin.edu.tr adresinde giriş pençesinde bulunan “Kaydol” düğmesine basın.

Kayıt formunda bulunan tüm alanlar eksiksiz şekilde doldurularak “Kaydet” düğmesine basın.
Not: Lise Bilgilerinin girilmesi zorunluluğu yoktur. Ancak sistem boş satır görünce hata verebilir.
Sayısal Değerlere “ 0 ” girmenizde sakınca olmayacaktır.

Tüm bilgileri eksiksiz şekilde girip “Kaydet” düğmesine bastığınızda Aday kaydınız oluşturulacaktır.
Sisteme girmek için kullanacağınız Kullanıcı Adı ve Şifre ekranda görüntülenmektedir.
İlk olarak şifreniz TC Kimlik Numaranız belirlenmektedir.
Ekranı kapatmadan önce
Kullanıcı Adı ve Şifrenizi mutlaka not edin.
Daha sonra gerekli olacaktır.

Yukarıdaki gibi bir uyarı gördüğünüzde , ÖBS sistemine daha önce kayıtlı olduğunuz anlamına
gelmektedir. Bu durumda uyarının sonunda belirtilen, işaretli alanda gösterilen 20.............. ile başlayan,
daha önce aldığınız aday numaranızı "Kullanıcı Adı" olarak, T.C. kimlik numaranızı ise "şifre" olarak
girerek bir sonraki aşamaya geçebilirsiniz.

ADAY NUMARANIZ OLUŞTUKTAN SONRA PEDAGOJİK FORMASYON ADAY BAŞVURUSU YAPMAK İÇİN

Aday Kaydı sırasında edindiğiniz Kullanıcı adı ve Şifre’yi giriş formuna girerek “Giriş” düğmesine basın.

Sisteme giriş yaptıktan sonra üst kısımda bulunan menüden size uyan seçeneği seçin.
Mersin Üniversitesi öğrencileri 
“Formasyon Başvurusu”

Çağ Üniversitesi öğrencileri
“Formasyon Başvurusu (Çağ Ünv)”
Toros Üniversite öğrencileri 
“Formasyon Başvurusu”
Diğer Üniversite öğrencileri 
“Formasyon Başvurusu”

Başvuru formunda ilgili alanları eksiksiz doldurarak “Kaydet” düğmesine basın.
Başvuru tarihleri içinde bilgilerinizde değişiklik yapmak isterseniz sisteme tekrar girerek güncelleme yapabilirsiniz.
Not 1: Giriş Yılı ; ÖSYM' nin üniversiteye ilk yerleştirdiği yıldır. Dikey Geçiş yolu ile Lisan Diploması alan öğrenciler
için ise önceki üniversiteye ilk kayıt yılıdır.
Not 2: Yukarıdaki tabloda 3 . Program Satırı ile 7. Tercih satırı aynı mezuniyet bölümünü içermeledir.
Not 3: 6. Satır Genel Not Ortalaması 4'lük sistemde değilse YÖK Dönüşüm Tablosu kullanılmalıdır.
Girdiğiniz bilgilerin doğruluğundan emin olduktan ve son hali ile kaydettikten sonra “Yazdır” düğmesi ile 2 adet
başvuru formunu yazdırarak kesin kayıt yapacaksanız getirmeniz gerekmektedir.

Çağ Üniversitesi öğrencileri yukarıda görünen formu kullanmalıdır.
Diğer üniversitelerin öğrencilerinden bu formu kullanan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

