
 

 

 

 

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ İlk Yayın Tarihi/Sayısı  

Spor Bilimleri Fakültesi Öğrenci İşleri Revizyon Tarihi/Sayısı  

 Birimi / İş Süreçleri Toplam Sayfa 1 

Yeni Öğrenci Kayıt Süreci   

    

Sıra 

No 

 

Sorumlular 

 

Faaliyet İş Akışı 

Sürece Dahil Olan 

İç / Dış Birimler 

 

Doküman / Kayıt / İnternet Linki 

1 
Öğrenci İşleri 

Memuru 

 Kazanan Aday Listeleri 

internet sitesinde yayınlanır. 

Kazanan Adaylara öğrenci 

numaraları düzenlenerek liste 

hazırlanır ve kayıt tarihlerinde 

teslim etmeleri gereken 

evraklar duyurulur ( OBS) 

sisteme girişi yapılır. 

- https://obs.mu.edu.tr/oibs/ 

 

 

2 

Öğrenci İşleri 

Memuru 

Sisteme yapılan girişler ilgili 

personel tarafından sistem 

üzerinde kontrol edilir. 

- https://obs.mu.edu.tr/oibs/ 

 

 

 

3 

Öğrenci İşleri 

Memuru 

Sistem üzerinde kontrol edilip 

doğruluğu sağlandıktan sonra 

sistem üzerinden Oluşturulan 

kayıt masalarında kayıt 

işlemleri için gerekli 

çalışmalar (Bilgisayar, 

yazıcı)gibi sistemler hazır 

bulundurulur. Aday kayıt için 

tam evrakları ile kayıt 

masasına başvurur. 

- https://obs.mu.edu.tr/oibs/ 

 

 

 

4 

 

 

 

Öğrenci İşleri 

Memuru 

Başvuru evrakları kontrol 

edilerek doğruluğu inlendikten 

sonra Öğrencinin kayıt 

işlemine başlanır. Öğrencinin 

kayıt işlemleri tamamladıktan 

sonra ders kayıtları vb bilgiler 

verilir. 

 https://obs.mu.edu.tr/oibs/ 

 

HAZIRLAYAN 

 

Emine KIZILTEPE  

Memur 

ONAYLAYAN 

 

Prof. Dr. Recep GÜRSOY 

Dekan 

  

https://obs.mu.edu.tr/oibs/
https://obs.mu.edu.tr/oibs/
https://obs.mu.edu.tr/oibs/
https://obs.mu.edu.tr/oibs/
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Hazırlayan 
 

 Emine KIZILTEPE 

Memur 

Kontrol Eden 
 

Yalçın DEMİRBİLEK 
Fakülte Sekreteri 

Onay 
 

Prof. Dr. Recep GÜRSOY 
Dekan 

 

Bölümler arası geçişler 
dolayısıyla oluşan 

boşluklarda 

değerlendirilerek kayıt 

işlemi sona erer. 

Oluşturulan kayıt masalarında kayıt işlemleri için gerekli çalışmalar (Bilgisayar, yazıcı)gibi sistemler hazır bulundurulur. Aday kayıt 

için tam evrakları ile kayıt masasına başvurur. 

Başvuru evraklarının 

doğruluğu incelendi mi? 

Öğrencinin kayıt işlemine başlanır. Öğrenci Yönetim Sistemi üzerinden öğrenci işleri personeli oluşturulan kullanıcı adı ve şifre ile 
ö giriş yapar. Öğrenci işlemleri menüsünden “Ekle” butonundan yeni öğrenci kaydı için öğrencinin T.C. kimlik numarası yazılarak 

“NVİ” sorgulamasından bilgileri çıkartılır. 

 Adayın başka lisans programında kaydı varsa kayıt yapılmaz, yok ise öğrenci numarası verilerek gerekli bilgiler doldurularak 

kaydı gerçekleştirerek Sistem Şifresi(OBS) almak üzere yönlendirilir. 

Kayıtlar tamamlandıktan sonra kontenjan dahilinde kayıt yaptıran öğrencilerden eksik kalan kontenjanlar var ise Kılavuzda 

belirtilen tarihte yedek kayıt duyurusu yapılır. Yedekte kalan öğrenciler anılan tarihte öğle 12.00’a kadar geçmek istedikleri 

bölümlerle ilgili dilekçeleri alır değerlendirir. Kayıta çağrılır. 

Kazanan Aday Listeleri internet sitesinde yayınlanır. Kazanan Adaylara öğrenci numaraları 

düzenlenerek liste hazırlanır ve kayıt tarihlerinde teslim etmeleri gereken evraklar duyurulur 


