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• Dosya Yükleme



Sayfaya Erişim/Sistem Giriş
• http://obs.isparta.edu.tr/public/yosgiris.aspx

• Eğer daha önce kayıt yaptıysanız kullanıcı adınızı ve şifrenizi
yazarak giriş yapabilirsiniz.

• Bu sayfaya daha önce hiç gelmemişseniz ve kayıt yapmak
istiyorsanız Yeni Kullanıcı butonuna tıklayınız.

http://obs.isparta.edu.tr/public/yosgiris.aspx


Kişisel Bilgilerin Girilmesi

• Yeni Kullanıcı butonuna tıkladıktan sonra karşınıza kişisel
bilgilerinizi girebileceğiniz sayfa gelecektir.

• * ile işaretli alanlar girilmesi zorunlu alanlardır.

• Alanlara sırasıyla kullanıcı adı ve şifrenizi giriniz.

• Fotograf eklemek için gözat butonuna tıklayıp dosyanın yolunu
belirtiniz.



Kişisel Bilgilerin Girilmesi
• Kişisel Bilgiler başlığı altındaki bilgilerinizi eksiksiz bir şekilde 

doldurunuz.



Kişisel Bilgilerin Girilmesi

• Lütfen Adres, Telefon, ve E-posta bilgilerini eksiksiz
doldurunuz.



Kişisel Bilgilerin Girilmesi

• Eğer sistemde Not Sisteminiz kayıtlı değil ise lütfen +90 246 
214 6177 numaralı telefonları arayınız.



Kişisel Bilgilerin Girilmesi

• İletişim ve Lise Bilgilerinizi doğru ve eksiksiz bir şekilde
doldurarak Başvuru Kaydet butonuna tıkladığınızda bilgileriniz
kaydedilecektir.

• Başvuruyu Güncelle butonuna tıklayarak daha önce girmiş
olduğunuz bilgilerinizi değiştirebilirsiniz.

• Yazdır butonuna tıklayarak bilgilerinizin dökümünü alabilirsiniz.

• Bilgilerinizi eksiksiz olarak girip başarılı bir şekilde kaydınızı
yaptıktan sonra tercihlerinizi yapabilirsiniz.



Tercih Yapma

• Tercih yapmak istediğiniz Fakülte/Yüksekokulunu ve 
Bölüm/Program adını seçiniz.

• İlgili alanlara tercih yapanlarla ilgili puan, kontenjan ve tercih 
eden sayıları gelecektir. (Tercih yapabilmeniz için Toplam 
Kontenjan 0’ dan farklı olmalıdır.) 

• Uygun olduğunu düşündüğünüz tercihinizi seçtikten sonra 
Tercih Kaydet/Ekle butonuna tıklayıp tercihinizi 
ekleyebilirsiniz. İlk eklediğiniz 1. tercihiniz olacak şekilde 
tabloyu doldurunuz. (En fazla 15 tercih yapabilirsiniz.)

• Silmek istediğiniz tercihi tablonun en sağındaki sil yazısına 
tıklayarak tablodan çıkarabilirsiniz.



Tercih Yapma
• Başvuru Kayıt veya Güncelleme sırasında sistem tarafından mail adresinize gönderilen 

Doğrulama Kodu aşağıdaki maildeki gibi görülmektedir. Sistem kaydınız yapılır fakat 
tercih yapabilmek için bu doğrulama kodunu Doğrulama Kodu alanına giriniz.



Tercih Yapma

• Önce Fakülte/YO seçip sonra ilgili Bölüm seçilmelidir. Seçim 
yaptıktan sonra sisteme tercih eklenir. Tercihler silinip tekrar 
eklenebilir.



Dosya/Evrak Yükleme
• Dosya Yükleme için Başvuru Kaydı yapıldıktan sonra Dosya Yükleme 

butonuna tıklanarak açılır sayfa getirilir. Eğer web tarayıcınız açılır sayfaları 
engelliyorsa bu engeli kaldırmanız gerekecektir. Ekran açıldıktan sonra 

• Sınav Sonuç Belgesi (Not Ortalaması ile yerleşmek isteyen adaylardan 
istenilmez)

• T.C. Dış Temsilciliklerince onaylanmış Not Döküm Belgesi (Not ortalaması ile 
yerleşmek isteyen adaylardan istenir.)

• Lise diploması veya mezuniyet belgesinin onaylı sureti (Bu belgeler Türkçe 
değilse Türkiye Cumhuriyeti dış temsilcilikleri ya da noter onaylı Türkçe 
tercümesi)

• Başvuru tarihinde mezuniyet aşamasında olan öğrenciler için okullarından 
alacakları öğrenim durum belgesi (Bu belgeler Türkçe değilse Türkiye 
Cumhuriyeti dış temsilcilikleri ya da noter onaylı Türkçe tercümesi) 

• Pasaport fotokopisi sisteme Dosya tipi seçilerek yüklenir.



Dosya/Evrak Yükleme



Yazdırma İşlemi

• Eğer Yazdır butonuna tıkladı iseniz tekrar güncelleme veya
silme işlemi yapamazsınız.

• Tercih değiştirmek veya tekrar güncelleme işlemi yapabilmek
için +90 0246 214 6177 nolu telefonu arayarak Yazdırma
işlemini geri aldırabilirsiniz.



Sistem Hataları

• Tüm sistem hataları için oidb@isparta.edu.tr ve
yos@isparta.edu.tr adresine mail atabilirsiniz.

mailto:oidb@isparta.edu.tr
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