YAZ OKULU MİSAFİR ÖĞRENCİ DERS ALMA KILAVUZU
Diğer üniversite öğrencilerinin üniversitemizde misafir öğrenci olarak ders alabilmesi için
ÖBS’den aşağıda belirtilen işlemleri yapması gerekmektedir.
Birinci Aşama:
http://obs.atauni.edu.tr/ adresinden Kullanıcı Adı ve Parola girerek sisteme giriş yapınız.
Parolanızı nasıl oluşturacağınızı “Hemen Kaydol Kılavuzu”ndan öğrenebilirsiniz.

İkinci Aşama
Kullanıcı adı ve parolanızı girdiğinizde ekrana aşağıdaki görüntü gelecektir. Bu ekranda sizden
fotoğraf istenmektedir. Fotoğraf yüklemeden “Başvuru İşlemleri” menüsü aktif olmayacaktır.
Aşağıdaki ok işaretiyle gösterilen butona tıklayarak fotoğrafınızı kaydetmelisiniz. Fotoğrafınız
onaylandığında veya reddedildiğinde bu bilgi cep telefonunuza SMS ile bildirilecektir.
Fotoğrafın onaylanması için ayrıca bir yere başvurulmasına gerek yoktur. Başvuru yapmak için
fotoğrafın onaylanmasını beklemenize de gerek yoktur.

Üçüncü Aşama
Fotoğraf yükledikten sonra “Başvuru İşlemleri” menüsü aktif olacaktır. Aşağıda gösterildiği
gibi “Başvuru İşlemleri-Kayıt Başvuruları-Yaz Okulu Misafir Öğrenci” butonlarına tıklayınız.

Dördüncü Aşama
Üçüncü aşama gerçekleştirildikten sonra aşağıda gösterilen ekran gelecektir. Bu ekrandan
istenen bilgileri kaydederek “Kaydet” butonuna tıklamalısınız.

Beşinci Aşama
Dördüncü aşamada gösterildiği gibi bilgilerinizi kaydedip başvuru formunun çıktısını alınız.
Başvuru formunda yazan belgelerle birlikte kayıt yaptırmak istediğiniz Fakülte/Yüksekokul
öğrenci işlerine başvurarak başvurunuzu onaylatınız. Başvurunuz onaylandığında ÖBS size
otomatik olarak bir öğrenci numarası verecektir. Harç ücretinizi bu numara ile ödeyeceksiniz.
Altıncı Aşama
İlgili Fakülte/Yüksekokul’dan başvurunuzu onaylattıktan sonra aşağıda gösterilen “Öğrenim”
menüsü aktif olacaktır. Bu menü altındaki “Ders Alma” butonuna tıklayınız.

Yedinci Aşama
“Ders Alma” butonu tıklandıktan sonra aşağıda gösterilen sayfa gelecektir. Bu sayfadan seçmek
istediğiniz derslere tik işareti koyduktan sonra “Seçilen Dersleri Al” butonuna tıklayınız.
Seçtiğiniz dersler alt tarafa atılacaktır.

Sekizinci Aşama
Yedinci aşamada gösterildiği gibi derslerinizi seçtikten sonra ÖBS ders ücretini hesaplayacak
ve otomatik olarak bankaya bildirecektir. Ders ücretini ÖĞRENCİ NUMARANIZLA Vakıf
Bank ATM veya şubelerinden ödeyebilirsiniz. Ayrıca ÖBS’deki “Online Harç Ödeme”
sayfasından kredi kartı veya Bankomat Kartı’ndan da ödeme yapabilirsiniz. Bu işlemi nasıl
yapacağınız aşağıda adım adım gösterilmiştir.

Not: Ders ücreti öğrenci numarası ile ödenecektir. T.C. Kimlik No ile ders
ücreti ödenememektedir.
Ders alma sayfasında mutlaka kendinize ait IBAN Numarası belirtiniz. Bütün bankların
IBAN numaraları kabul edilmektedir. Kendine ait IBAN numarasını bu sayfaya
kaydetmeyenler ücret iadesi konusunda sorun yaşayacaktır.
Yaz okuluna misafir öğrenci olarak katılacaklara misafir öğrenci kimlik kartı basılacaktır. Bu
kart için 10 TL ücret tahsil edilecektir. 10 TL ücret tahsil edildikten sonra ders ücreti bankada
görünecektir.

ONLİNE HARÇ ÖDEME KILAVUZU

