
Randevu Sistemi Kullanım Kılavuzu



1) Hesap Oluşturma

• Teknoloji ve Yetenek Atölyeleri Projesi (TEYAP) kapsamında
gerçekleştirilen Online Başvuru ve Randevu Sistemi
(OBRS)’den randevu alabilmek için
https://www.teyap.org/Home/Index adresine giriş yapınız.

• OBRS sistemine giriş yapmak için “Kullanıcı Adı” kısmına e-
posta adresinizi yazınız.

• “Şifreniz” kısmına ise TEYAP sistemi tarafından e-posta ile
gönderilen şifreyi yazınız.

• OBRS sisteminde kayıtlı herhangi bir hesabınız yoksa hesap
oluşturmak için alt kısımda bulunan “Hesap Oluştur”
seçeneğine tıklayınız.

https://www.teyap.org/Home/Index


1) Hesap Oluşturma

• Kayıt ekranındaki bulunan forma istenilen bilgileri yazınız.

• Çalışmak istediğiniz koordinatörlüğü açılan listeden seçiniz.

• Kullanıcı sözleşmesi & Gizlilik Sözleşmesi’ni kabul ettiğinizi beyan etmek
için ön kısımda bulunan kutucuğu işaretleyiniz.

• Doğrulama kodunu ilgili alana girerek “Kaydol” butonuna tıklayınız.



2) Sisteme Giriş Yapma

• Hesabınızı başarılı bir şekilde oluşturduktan sonra kayıt formunda
belirtilen e-posta adresinize kullanıcı adı ve şifre bilgileriniz
gönderilecektir.

• Ayrıca sistemleri sorunsuz olarak kullanabilmeniz için koordinatör
tarafından kaydınızın onaylanması gerekir.

• Sisteme giriş yapabilmek için “Kullanıcı Adı” kısmına e-posta
adresinizi, “Şifreniz” kısmına ise e-posta adresinize gönderilen
şifrenizi giriniz.

• “Giriş Yap” butonuna tıklayarak sisteme giriş yapınız.



3) Hesap Bilgilerini Düzenleme

• Sisteme giriş yaptıktan sonra kişisel
bilgilerinizde eksik ya da hatalı kısımlar
varsa düzeltebilirsiniz.

• Oluşturduğunuz hesabın koordinatör
tarafından onaylanıp onaylanmadığını
“Onay Durumu” kısmından kontrol
edebilirsiniz.

• Değişiklikleri kaydetmek için “Kaydet”
butonuna tıklayınız.



3) Hesap Bilgilerini Düzenleme
• Belge ve profil resmi eklemek

için üst sekmeden “Belge ve
Profil Resmi Yükleme”
seçeneğine tıklayınız.

• Profil fotoğrafınızı değiştirmek
için “Resim Seçiniz” başlığı
altında yer alan “Dosya Seç”
butonuna tıklayınız.

• Sisteme belge yüklemek için
“Belge Seçiniz” başlığı altında yer
alan “Dosyaları Seç” butonuna
tıklayınız. Sisteme aynı anda
birden fazla dosya da
yükleyebilirsiniz.

• Değişiklikleri kaydetmek için
“Kaydet” butonuna tıklayınız.



3) Hesap Bilgilerini Düzenleme
• Şifre değişikliği yapabilmek için

üst sekmede bulunan “Şifre
Değiştirme” seçeneğine tıklayınız.

• Sistem tarafından size e-posta ile
gönderilen şifreyi “Mevcut Şifre”
alanına yazınız.

• Kullanmak istediğiniz yeni
şifrenizi “Yeni Şifre” alanına
yazınız. Ayrıca yeni şifrenizi “Şifre
Onay” kutucuğuna tekrar yazınız.

• Sona olarak yeni şifrenizi
kaydetmek için “Şifreyi Değiştir”
butonuna tıklayınız.



3) Randevu İşlemleri

• Teyap yönetim sisteminde randevu
oluşturma için “Randevu İşlemleri”
seçeneğine tıklayınız.

• Yeni randevu oluşturmak için “Yeni
Randevu Al” seçeneğine tıklayınız.

• Daha önce oluşturduğunuz randevuları
kontrol etmek için “Randevu Sorgula”
seçeneğine tıklayınız.



4) Randevu Oluşturma • Randevu oluştururken ilk
olarak randevuya ait temel
eğitim bilgilerini doldurunuz.

• Kursun hangi atölyede
verileceğini seçmek için açılır
listeden uygun atölyeyi seçiniz.

• Kursun günün hangi
saatlerinde verileceğini seçmek
için açılır listeden uygun saat
aralığını seçiniz.

• Eğitimin türünü belirlemek için
açılır listeden verilecek eğitimi
seçiniz.

• “Devam” butonuna tıklayarak
gün belirleme adımına geçiş
yapınız.



4) Randevu Oluşturma

• Eğitim günlerini açılan takvim uygulaması
yardımıyla belirleyiniz.

• “Devam” butonuna tıklayarak öğrenci listesi
ekleme adımına geçiş yapınız.



4) Randevu Oluşturma

• Eğitime katılacak öğrencileri ilgili listeye
ekleyiniz.

• İlk boşluğa öğrenci adını ve soyadını yazınız.

• İkinci boşluğa ise öğrencinin öğrenim
gördüğü okulu yazınız.

• “Devam” butonuna tıklayarak randevu onay
sayfasına geçiş yapınız.



• Oluşturduğunuz randevuda eksik ya da
yanlış bilgiler varsa düzenleme yapmak
için “Geri” butonuna tıklayarak önceki
aşamalara geri dönüş yapabilirisiniz.

• Randevu oluşturma işlemini tamamlamak
için “Randevu Al” butonuna tıklayınız.

• Oluşturduğunuz randevu yöneticiye
iletilecektir.

• Yönetici değerlendirmesinden sonra
randevuyla ilgili değerlendirme e-posta
adresinize iletilecektir.

4) Randevu Oluşturma



5) Randevu Onay Kontrolü

• Oluşturduğunuz randevunun onaylanıp onaylanmadığını “Randevu İşlemleri” menüsünde yer alan “Randevu
Sorgula” seçeneğine tıklayarak kontrol edebilirsiniz.

• Açılan pencerede oluşturduğunuz tüm randevuları ve onay durumlarını kontrol edebilirsiniz.



6) Eğitimi Tamamlama

• Eğitimler menüsü altında yer alan “Devam Eden Eğitimler” seçeneğine tıklayarak devam eden eğitimleri
görüntüleyebilirsiniz.

• Tamamlanan eğitimleri sistem üzerinde sonlandırmak için “Eğitimi Tamamla” seçeneğine tıklayınız.



6) Eğitimi Tamamlama

• Açılan pencereye eğitim tamamlama raporunuzu yazınız.

• Değişiklikleri kaydetmek ve eğitimi sonlandırmak için “Kaydet” butonuna tıklayınız.



7) Tamamlanmış Eğitimleri Görüntüleme

• Tamamlanan eğitimleri “Eğitimler” menüsü altında yer alan “Tamamlanmış Eğitimler” seçeneğine tıklayarak
görüntüleyebilirsiniz.

• Açılan listede eğitimin hangi günlerde yapıldığını, hangi öğrencilerin katıldığını ve eğitim raporunu
görüntüleyebilirsiniz.



8) Eğitim Kaynaklarını Görüntüleme

• Eğitim kaynaklarını “Eğitimler” menüsü altında yer alan “Eğitim Kaynakları” seçeneğine tıklayarak
görüntüleyebilirsiniz.




