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© Her hakkı mahfuzdur.  
Kayseri/Kocasinan Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünün izni olmadan 
dokümanların hiçbir kısmı kopya, kayıt, basım veya herhangi bir şekilde diğer 

yöntemlerle basılı veya elektronik ortamda çoğaltılamaz ve yayınlanamaz. 



RESBİSV2 REHBERLİK SERVİSİ BİLGİ İŞLETİM SİSTEMİ 

RESBİS programının hedefi öncelikle görev bölgemizde yer alan ilçelerdeki rehberlik servislerinin, ardından 

tüm Türkiye’de dışardan paket program almak yerine ücretsiz bir şekilde programın kullanılmasıdır. Bu sayede baskı 

yapılan kağıt miktarını azaltarak bilgilerin elektronik ortamda saklanması ve  öğrenci bilgilerine hızlı bir şekilde ulaşım 

sağlamak, rehberlik servislerindeki kayıtların standartlaştırılmasıdır. 

Kurum sonrası masaüstüne otomatik gelen kısa yoldan programı çalıştırabilirsiniz. Program standart olarak C 

sürücüsü içerisindeki  ResbisV2  klasörüne kurulmaktadır. 

Ana giriş ekranı aşağıdaki gibidir. Üstteki menülerden istediğiniz bölümü açabilirsiniz. 



Öğrenci Kayıt Formu 

Programdaki diğer formları kullanmak ve rapor çıktısı alabilmek için bu formda okulunuzdaki öğrencileri sistem 

kaydetmeniz gerekmektedir.  

Yeni özelliklerden bir tanesi öğrenci resmi ekleyebilirsiniz. İstediğiniz klasörden konumdan resim eklemekte 

serbestsiniz. Ancak tavsiyemiz eklediğiniz öğrenci resimlerinin aynı klasör altında yer almasıdır. Örneği tüm öğrenci 

resimlerini programın kurulu olduğu klasör içerisine resimler isimli klasör açarak resimleri öğrencin adını öğrenci 

numarası yapabilirsiniz. Böyle yapmamızın sebebi zamanla farklı klasörde yer alan resimlerin silinebilme, konumunun 

değiştirilmesi ihtimalidir.  

Önceki sürüme göre bir yenilikte öğrenci bilgi kartının çıktısını rapor olarak alabilirsiniz. 



 

Kayıt işleminde öğrenci okul bilgilerinin yanında öğrenci bilgi formunda kullanacağınız bilgileri de tutabilirsiniz. Yeni 

bir özellik olarak e-okuldan alacağınız öğrenci listesini belirlediğimiz formata dönüştürerek excelden öğrencileri toplu 

olarak programa aktarabilirsiniz. Programın kurulu olduğu klasör içerisinde ogrencibilgi.xlsx dosyası vardır. Bu dosya 

şablonunu değiştirmeden öğrencilerinizi bu listeye ekleyip programa kolay bir şekilde aktarım yapabilirsiniz. Aktarım 

işlemi için Ayarlar menüsünden – Excelden liste aktar butonuna basmanız gerekmektedir. Aşağıdaki pencere geldiği 

zaman excel dosyasından verileri al butonu tıklayınız, gelen pencereden hazırladığınız excel dosyasını seçiniz, aktarım 

olarak yapılacaktır. Burada dikkat etmemiz gereken nokta aynı öğrenci numarasını 1 den fazla kaydetmemeniz 

gerekmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Danışan Kayıt Formu 

Bu form ile danışan kayıt bilgilerini tutabilir, rapor olarak çıktı alabilirsiniz. 

Bilgileri 2 nolu alandaki kutulara girerek kaydımızı oluşturuyoruz. 

1 nolu alanın özelliği danışan kayıta kaydedilen öğrenci numarasından tc, ad soyad, sınıf ve şube bilgilerini 

getirebiliyor olmanızdır. Okul no’da kişi bilgisi getir butonu yazan buton yanındaki kutuya bulmak istediğiniz öğrenci 

no yazıp, butona tıklamanız yeterlidir.  

Rapor alabilmek için danışan kaydı yapılan öğrencinin mutlaka öğrenci kayıt formunda kayıtlı olması gerekmektedir. 

3 ve 4 nolu alanlar birbiriyle bağlantılıdır. Yapılan tüm kayıtlar 4 nolu alanda sıralanacaktır. Kayıtlar arasında öğrenci 

no ile arama yapmak için 3 nolu alanı kullanabilirsiniz. 



Öğrenci Görüşme Formu 

Danışan kayıt formundaki özelliklerle bu formun özellikleri aynı, sadece bilgi giriş türleri farklıdır. 

 

Öğretmen Görüşme Formu 

Danışan kayıt formundaki özelliklerle bu formun özellikleri aynı, sadece bilgi giriş türleri farklıdır. 

 



Veli Görüşme Formu 

Danışan kayıt formundaki özelliklerle bu formun özellikleri aynı, sadece bilgi giriş türleri farklıdır. 

 

 

SONUÇ 

 

Geri bildirimlerinizi yüz yüze, e-posta olarak (kocasinanram@gmail.com adresine) veya telefonla (0 352 231 
68 07 numaralı hattan merkezimiz Bilişim Teknolojileri öğretmeni İlhami Selim BAYKÖSE ‘ ye yapabilirsiniz.   

Çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.  
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