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• Yapılan Bilim/Mülakat Sınavı sonucunda Enstitü web sayfasında ilan
edilen adaylar kesin kayıt hakkı kazanır.

• Kesin kayıtlar sayfalarımızda belirtilen tarihler arasında Online olarak
yapılacaktır. Bu tarihler arasında OBS sistemi üzerinden kayıt
yapmayan öğrencilerin hiçbir şekilde kayıt hakkı olmayacaktır.

• Tezsiz Yüksek Lisans programına kesin kayıt hakkı kazanan adaylar,
uluslar arası uyruklu adaylar ve herhangi bir üniversitede
lisans/önlisans okuyan adaylar online kayıt işlemini tamamlandıktan
sonra; sistemde tanımlı olan harç ücretlerini, ÖĞRENCİ NUMARASI
ile, sayfalarımızda belirtilen tarihler arasında herhangi bir TEB
BANKASINA ödenmesi gerekmektedir.

• Online kayıt işlemleri için, kılavuzda belirtilen işlemleri yapabilirsiniz.

KESİN KAYIT



ONLİNE KAYIT

1- Online Kayıt İşlemleri butonuna basılır.
2- Online kayıt yap butonuna basılır.
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ONLİNE KAYIT

Ekrana gelen Kesin Kayıt Taahhütnamesi onaylanır.
1- Kabul Ediyorum kutucuğuna basılır.
2- Sayıların Toplamı yazılır.
3- Kaydet butonuna basılır.
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ONLİNE KAYIT

• Online Kayıt işlemi tamamlanmıştır.



ONLİNE KAYIT

ÖNEMLİ NOT : Eğer herhangi bir üniversitede Tezli Yüksek Lisans/Doktora programı kaydınız varsa, pasif öğrenci bile
olsanız kayıt yapamazsınız. Ancak kayıtlı olduğunuz üniversiteden mevcut kaydınızı sildirdiğiniz zaman kayıt
yapabilirsiniz.



ÖĞRENCİ ŞİFRESİ OLUŞTURMA

• Online kayıt İşleminiz tamamlandıktan sonra;
1- E-Devlet ile giriş yap butonuna basarak E-devlet şifreniz ile giriş yapabilirsiniz.
2- Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) Öğrenci Girişi kısmından Şifremi Unuttum butonuna basıp, şifre alarak sisteme giriş
yapabilirsiniz.
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ÖĞRENCİ ŞİFRESİ OLUŞTURMA

• Online kayıt İşleminiz tamamlandıktan sonra öğrenci numaranız belirlenmiş olur. Öğrenci numaranız ile, istenen
bilgilerin tamamı (Sınıf kısmına 1 giriniz) doldurulduktan sonra Şifreyi Sıfırla butonuna basılır.



ÖĞRENCİ ŞİFRESİ OLUŞTURMA

• Açılan ekranda şifrenizin başvuru yaparken belirttiğiniz E-Posta adresine gönderildiğine dair onay gelir.



ÖĞRENCİ ŞİFRESİ OLUŞTURMA

• E-Posta adresine yeni şifreniz gönderilmiştir. Öğrenci numaranız ve e-posta adresinize gönderilen şifre ile OBS
Sistemine giriş yapabilirsiniz.



• Öğrenci şifrenizi oluşturduktan sonra; 
https://obs.akdeniz.edu.tr/oibs/ogrenci/ web adresinden OBS sistemine 
giriş yapabilirsiniz.

• Sisteme giriş yaptıktan sonra öncelikle şifrenizi değiştiriniz.

• Akademik takvime göre belirtilen tarihler arasında varsa harç ödeme
(Tezsiz Yüksek Lisans programına kayıtlı, uluslararası uyruklu veya
herhangi bir üniversitede lisans/önlisans programı okuyorsanız sistemde
tanımlı harç ücreti ödeme işlemini) ve ders seçme işlemlerinizi yaparak
ders kayıt kesinleştirme işlemlerinizi tamamlamalısınız.

• Eğer sistemde tanımlı harç ücreti varsa; ÖĞRENCİ NUMARANIZ ile,
herhangi bir TEB Bankasından harç ödemesi yapmalısınız.

• Harç ödemenizi yaptıktan sonra sistemden ders kayıt işleminizi
yapmalısınız.

SİSTEME GİRİŞ, DERS KAYDI VE HARÇ ÖDEMESİ

https://obs.akdeniz.edu.tr/oibs/ogrenci/


SİSTEME GİRİŞ

• https://obs.akdeniz.edu.tr/oibs/ogrenci/ adresinden öğrenci numaranız ve e-posta adresinize gönderilen şifre ile
OBS Sistemine giriş yapabilirsiniz.

https://obs.akdeniz.edu.tr/oibs/ogrenci/


ŞİFRE DEĞİŞTİRME

1- Kullanıcı İşlemleri butonuna basınız.
2- Şifre Değiştir butonuna basınız.
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• İlgili alanlar doldurularak yeni şifre tanımlanır. Yeni Şifre tanımlarken lütfen uyarıları dikkate
alınız.

ŞİFRE DEĞİŞTİRME



HARÇ KONTROLÜ VE HARÇ ÖDEMESİ

1- Genel İşlemler butonuna basınız.
2- Harç Bilgileri butonuna basınız.
ÖNEMLİ NOT : Kayıt olduğunuz Tezsiz Yüksek Lisans programının ilgili dönem için tahakkuk
eden harç tutarını, Akademik takvimde belirtilen tarihlerde öğrenci numaranız ile herhangi
bir TEB Bankasına ödeyebilirsiniz. Eğer harç ödemesini yapmazsanız ders kaydı yapmış
olsanız bile pasif öğrenci olursunuz ve ilgili dönemin öğrencilik haklarından
yararlanamazsınız. Pasif öğrenci olduğunuz dönem zorunlu eğitim döneminizden sayılır.
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DERS KAYIT

• Harç ödemenizi yaptıktan sonra, OBS sisteminden ders kayıt işleminizi yapınız ve ders
kayıt kesinleştirme işlemlerini tamamlayınız.

1- Ders ve Dönem İşlemleri butonuna basınız.
2- Ders Kayıt butonuna basınız.
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TEBRİK EDER, 
BAŞARILAR DİLERİZ.

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI


