
OBS YATAY GEÇİŞ BAŞVURU 
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DEĞERLENDİRME KILAVUZU

ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ
ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı



İlgili Bölüm Başkanlığı tarafından;

1-Yatay Geçiş Başvuru V2 modülü>>>Başvuru Değerlendirme İşlemlerine tıklanır.

2-Açılan ekranda Başvuru tipi, fakülte, program filtreleri uygulanır.

3-Başvuru onay İşlemleri menüsünde listelenen öğrencilerden başvuru onay durumu ‘reddedildi’ ve ‘onaylandı’ durumlarından hariç hiçbir onay durumunun (hatalı 
başvuru vb) bulunmadığından emin olduktan sonra 4 numaralı ‘değerlendirme’ butonuna tıklanarak sırası ile ‘Değerlendir’ ve ‘Kazananları Belirle’ işlemi uygulanır.

4-Bu işlem sonrası kayıt hakkı kazanan öğrencilerin yerleştirme işlemleri OBS tarafından yapılır.



İlgili Bölüm Başkanlığı tarafından;

1-Kazanan adaylar belirlendikten sonra ‘Belge ve Raporlar’ sekmesine tıklanır.

2-Başvuru tipine uygun olan rapor seçilerek ‘Seçileni Yazdır’ butonuna tıklanır. İlgili rapor açıldıktan sonra rapor içerisinde yer alan ‘Save’ butonu ile istenilen formatta 
dijital kopyası alınarak sıralamalar ile yerleşen aday kontrolleri yapılır.

3-Kontroller sonrasında herhangi bir hata bulunmuyor ise ilgili yatay geçiş komisyonları tarafından imzalanarak fakülte dekanlığına/myo müdürlüğüne imzalı bir 
şekilde teslim edilir.



Kazanan adaylar ilan edildikten sonra Fakülte / MYO Sekreterliği ile birim öğrenci işleri tarafından ;

1-İlgili akademik birim, yönetim kurulu kararı ile gerekli onama işlemlerini tamamlayarak KVKK kapsamında maskeleme işlemine dikkat ederek yatay geçiş 
değerlendirme sonuçlarını web sayfasında ilan eder. 

2- Daha sonra ‘Sonuç Bildirimleri’ sekmesine tıklanır.

3-‘Sonuçları E-Posta Olarak Gönder’ butonuna basılarak, adaylara son durum bilgisi OBS tarafından gönderilir.



Kazanan adaylar ilan edildikten sonra Fakülte / MYO Sekreterliği ile birim öğrenci işleri tarafından ;

1- Daha sonra ‘Öğrenci Aktar’ sekmesine tıklanır.

2- Sırası ile ‘Otomatik Öğrenci No Ver’ , ‘Öğrenci No Kaydet’, ‘Kazanan Adayları Öğrenci Olarak Aktar’ butonlarına basılarak, adaylara OBS tarafından öğrenci numarası 
verilir ve Öğrenci Rehberde arşive kayıt yapmadı olarak gönderilir.

3- Yatay Geçiş için belirlenen kayıt haftasında kayıt yapmak için gelen öğrenciler Öğrenci rehber arşiv kısmından bulunarak kayıt işlemi tamamlanır.

4-Asıl kayıt hakkı kazanıp kayıt haftasında kaydını yapmayan adayların durumları Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından işaretlenecek olup, yedek aday kayıt 
haftası için sistem ayarları Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca yapılacaktır.


