
OBS (Okul Bilgi Sistemi) EĞİTİM BİLGİLERİ VERİ GİRİŞ YÖNERGESİ 
 

Genel Bilgiler 
Fatih projesi kapsamında verilen, mahalli hizmetiçi eğitimlerin daha sağlıklı yürütülmesi amacıyla, 

OBS (Okul Bilgi Sistemi)’ye “Eğitim Bilgileri” sekmesi eklenmiştir (http://cbs.eba.gov.tr). 

Okullardaki görevli öğretmenlerin Fatih projesi kapsamında hangi eğitimleri aldığı, ya da hangi 

eğitimlere henüz katılmadığı bu ekrandan görülmesi planlanmaktadır. Bu sayede mahalli eğitim 

planlamaları daha sağlıklı yapılabilecektir.   

Her okul idarecisi, okulundaki öğretmenlerin aldıkları eğitimleri bu sisteme girmesi gerekmektedir. 

Okul idarecisinin veri girişinden sonra, kontrol amaçlı olarak BT il koordinatörü onaylayabilecek ya da 

yeniden düzenlenmesi amacıyla iptal edebilecektir. BT İl koordinatörünün onayının ardından ilgili İl Milli 

Eğitim Şube Müdürü son onayı verecektir. Şube Müdürünün onay verdiği kayıtlar üzerinde artık değişiklik 

yapılamayacaktır.   

Eğitim bilgilerinin işlenmesi sürecinde Okul İdarecisi, BT İl Koordinatörü ve İl Yetkilisi olmak üzere üç aşamalı 

onay süreci işleyecektir. Bu yetkiler aşağıda maddeler halinde gösterilmiştir.  

 

Okul İdarecisi Veri Giriş İşlemleri: 
Okul idarecisi, okulunda görevli öğretmenlerin Fatih projesi kapsamında hangi eğitimleri aldığını 

işleyecektir. Veri güncelleme işi, eğitimi tamamlayan öğretmenlere göre düzenli olarak yapılacaktır.  Bunun 

için öncelikle bütün öğretmenlerin www.eba.gov.tr adresine kayıt olmalarını sağlayınız. Aksi takdirde 

öğretmenlerin tamamı OBS’de gözükmeyecektir.  

Okul idarecisi, herhangi bir öğretmen için veri girişi yapıp onayladıktan sonra değişiklik 

yapamayacaktır.  Hatalı veri girişi yapıldığı takdirde BT İl Koordinatörü ’ne bilgi verilmelidir. 

Örnek veri giriş ekranı aşağıdaki gibidir: 

 

Öğretmenlerin almış olduğu eğitimler sütunlarda kodlanarak gösterilmiştir. Bu kodlar veri giriş ekranında 

da belirtilmiştir. 



 

Öğretmenlerin almış olduğu eğitimler işaretlendikten sonra Onayla düğmesi ile öğretmene eğitim 

bilgisi işlenmiş olur. Eğitim bilgisi işlenmiş ve onaylanmış ise, artık bu onay kaldırılamaz. Hatalı onay 

işlemlerinde lütfen BT il koordinatörünüzden yardım isteyiniz. 

Önemli Not:  Eğer öğretmen isimleri listede görünmüyorsa, lütfen bu öğretmenlerin 

www.eba.gov.tr adresine kayıt yaptırmalarını sağlayınız. 

 

BT İl Koordinatörü : 
BT İl koordinatörü kendi ilinde bulunan öğretmenlerin, Fatih Projesi kapsamında hangi eğitimleri 

aldığını görebilir. BT İl Koordinatörü, verilen mahalli eğitimlerin sonunda, okul idarecisinin girdiği bilgilerin 

doğruluğunu kontrol etmelidir. BT İl Koordinatörünün veri giriş yetkisi yoktur. Okuldan yanlış bir bilgi 

girilmişse, tekrar düzenlenmesi amacıyla iptal edip, okul idarecisine geri gönderebilir. 

BT İl koordinatörü, hata yoksa verilerin doğruluğunu onaylayıp, İl Yetkilisinin (İl Milli Eğitim Şube 

müdürü) onayına sunacaktır.  

 

İl Milli Eğitim Şube Müdürü : 
Okullardan eğitim ile ilgili girilen bilgiler, BT İl koordinatörünün kontrolünden sonra son onay amaçlı 

olarak İl Şube Müdürü’nün onayına düşecektir. İl Şube Müdürü, verilerde bir hata varsa iptal edebilir. 

Verilerde bir hata yoksa onaylayabilir. Onaylanan kayıtlarda değişiklik yapılamaz. 
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