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Bu kılavuzdaki adımlara göre kayıt  işleminizi gerçekleştirirken teknik sorunları, 

kayıtlar ve öğrencilik hizmetleri ile ilgili sorularınızı mesai günleri içinde;08.00 ile 17.00 

saatleri arasında aşağıda verilen Öğrenci Bilgilendirme Merkezine ait telefon numarasına 

iletebilir veya e-posta ile bilgi alabilirsiniz. 

Açıköğretim Fakültesi Öğrenci Bilgilendirme Merkezi Telefonu: 444 92 82  

e-posta: aof@atauni.edu.tr 

 

ÖNEMLİ UYARILAR 

Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) sonuçlarına göre ek yerleştirme ile Fakültemize 

yerleştirilen öğrencilerin kayıtlarını 06 - 09 Eylül 2016 tarihleri arasında Öğrenci Bilgi 

Sistemi (OBS) üzerinden yapmaları gerekmektedir. Halkbank veya VakıfBank’a materyal 

ücretini ödeyen öğrencilerin kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi için bu kılavuzda yer alan 

evrakları doğrudan veya posta yoluyla Açıköğretim Fakültesi Dekanlığı’na ulaştırmaları 

gerekmektedir. 

Öğrenci adaylarına kayıt işlemleri ile ilgili bilgilendirmeler, Fakültemiz web sayfası 

üzerinden ve SMS yolu ile yapılacaktır. 

Akademik takvimde belirtilen kayıt tarihleri kesinlikle uzatılmayacaktır. Bu tarihler 

arasında kaydını yaptırmayan adaylar, sonradan kayıt için herhangi bir hak iddia edemezler, 

mazeret ileri süremezler ve kayıt hakkını kaybederler. 

Kesin kayıt işleminin tamamlanması için belge göndermesi gereken öğrencilerin 

istenen belgeleri eksiksiz göndermeleri ve bu kılavuzda belirtilen niteliklere uygun 

hazırlamaları gerekmektedir. 

Kayıt için gerekli belgeler eksiksiz ve kılavuzda belirtilen şekilde hazırlanarak 

belirtilen tarihler içerisinde Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Dekanlığı’na posta 

yoluyla veya doğrudan gönderilmelidir. 

Kayıt belgelerinin biri bile eksik olsa kayıt yapılmaz ve belge tamamlamak üzere ek 

süre verilmez. 

mailto:aof@atauni.edu.tr
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1. KAYIT İŞLEMLERİ 

1.1. Fakültemize Doğrudan Başvuru ile Kayıt İşlemleri 

Ek yerleştirme sonucu ile Fakültemize yerleşen öğrenci adayları, 06 - 09 Eylül 2016 

tarihleri arasında Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden yapacakları kayıt işlemine bağlı 

olarak alacakları “Kayıt Formu Çıktısı” ve aşağıda yer alan diğer belgeler ile birlikte 

Fakültemize doğrudan veya posta yolu ile kayıt yaptırabilirler. 

Doğrudan Kayıt İşlemleri resimli anlatımı için tıklayınız. 

1.2. Kayıt İçin Gerekli Belgeler 

 Kayıt Formu (OBS üzerinden yapılacak olan online kayıt sonrası alınacaktır.), 

 Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diploma veya geçici mezuniyet 

belgesinin fotokopisinin “aslı gibidir” resmi onaylı sureti, 

 Kredisi tamamlanmayan öğrencilerden durumlarını belirten Öğrenim Durumu Belgesi 

ve mezun olmaya hak kazanmış fakat mezuniyet işlemi gerçekleşmemiş olan 

Açıköğretim Lisesi öğrencilerinin Açıköğretim Lisesi Müdürlüğünden alacakları 

“Çıkma Belgesi”, 

 Gazilerin, birinci dereceden şehit ve gazi yakınlarının (eş ve çocukları) ilgili 

kurumlardan alacakları “Durum Belgesi”nin aslı ve taleplerini belirten ıslak imzalı 

dilekçe, 

 En az %40 engel durumu olan öğrencilerimizin bu durumlarını belgeleyen sağlık kurulu 

raporunun aslı ya da noter onaylı örneği ve taleplerini belirten ıslak imzalı dilekçe, 

 Daha önce herhangi bir yükseköğretim kurumundan mezun olup ortak zorunlu 

derslerden (Türk Dili I-II, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I-II ve Yabancı Dil I- 

II)  muaf  olmak  isteyen  ve  YÖKSİS’de  bilgisi  bulunan  öğrencilerin  muafiyet 

işlemleri Fakültemiz tarafından herhangi bir belgeye gerek kalmaksızın yapılacaktır. 

YÖKSİS’de mezuniyet bilgisi olmayan öğrencilerin onaylı transkript belgesi ve 

taleplerini belirten ıslak imzalı dilekçelerini doğrudan veya posta yoluyla Fakültemize 

ulaştırmaları gerekmektedir. (Onaylı transkript belgesi göndermeyen öğrencilerin ortak 

zorunlu derslerden muafiyet işlemleri yapılmayacaktır.) 

 Özel Güvenlik ve Koruma Önlisans Programına kayıt yaptıracak öğrencilerin tam 

teşekküllü resmi bir hastaneden, bu mesleği yapmayı engelleyecek fiziki ve ruhsal engeli 

olmadığını, erkek adayların 1.70 m’den, kız adayların 1.63 m’den kısa olmadığını 

belgeleyen heyet raporu ile sabıka kaydının olmadığına dair belge (ilgili belgeleri 

Fakültemize ulaştırmayan öğrencilerin kayıt işlemleri gerçekleştirilmeyecektir.) 

1.3. Kayıt Evraklarının Teslimi 

Kesin kayıt yaptıran öğrencilerin kayıt evraklarını şu adrese ulaştırmaları gerekmektedir:  

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Dekanlığı 25240 Yakutiye/ERZURUM  

2. ÖDEME İŞLEMLERİ 

Özel durumu olan öğrenciler hariç diğer öğrencilerimizin tercih ettikleri 

programa kayıt yaptırabilmeleri için materyal ücretini T.C. kimlik numaraları ile 

Halkbank veya VakıfBank şubelerine ya da internet bankacılığı aracılığıyla 06 - 09 

Eylül 2016 tarihleri arasında ödemeleri gerekmektedir. 

http://obs.atauni.edu.tr/Kayit/Acikogretim/AcikOgretimOnBilgi.aspx
http://www.ataaof.edu.tr/wp-content/uploads/ygs_obs_kayit.pdf
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Ödemeler Fakültemiz akademik takviminde ilan edilen tarihler arasında, Güz ve 

Bahar Yarıyılı dönemlerinde yapılacaktır.  

T.C. kimlik numarası ile yapılmayan ödemeler Fakültemiz tarafından işleme 

alınmayacaktır. 

Öğretim yılı ücretleri ile ilgili bilgi almak için tıklayınız. 

3. MATERYAL ÜCRETİ İADE İŞLEMLERİ

3.1. Engelli Öğrenciler 

En az %40 engel durumu olan öğrencilerimizin materyal ücreti iade işlemlerinin 

yapılabilmesi için bu durumlarını belgeleyen Sağlık Kurulu Raporunun aslı ya da noter onaylı 

örneği ile taleplerini belirten ıslak imzalı dilekçelerini doğrudan veya posta yoluyla 

Fakültemize ulaştırmaları gerekmektedir.  

Engelli öğrencilerin sağlık raporları geçerlilik süresi dikkate alınarak değerlendirilecektir. 

3.2.  Gaziler, Birinci Dereceden Şehit veya Gazi Yakınları 

Bu kapsamdaki öğrencilerin ilgili kurum ve kuruluşlardan alacakları Hak Sahiplik 

(Durum) belgesinin aslı ve taleplerini belirten ıslak imzalı dilekçelerini doğrudan veya posta 

yoluyla Fakültemize ulaştırmaları gerekmektedir.  

Not: Engelli öğrenciler ile gaziler, birinci dereceden şehit veya gazi yakını olan 

öğrencilerin materyal ücreti iade süreci üniversite kayıt işlemleri tamamlandıktan ve 

Fakültemiz Yönetim Kurulu tarafından onaylandıktan sonra başlatılacaktır. 

4. DERS MUAFİYET İŞLEMLERİ

Daha önce herhangi bir yükseköğretim kurumundan mezun olup ortak zorunlu

derslerden (Türk Dili I-II, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I-II ve Yabancı Dil I-II) muaf olmak 

isteyen ve YÖKSİS’de bilgisi bulunan öğrencilerin muafiyet işlemleri Fakültemiz tarafından 

herhangi bir belgeye gerek kalmaksızın yapılacaktır. YÖKSİS’de mezuniyet bilgisi olmayan 

öğrencilerin diplomasının onaylı sureti veya onaylı transkript belgesi ve taleplerini belirten 

ıslak imzalı dilekçelerini doğrudan veya posta yoluyla Fakültemize ulaştırmaları 

gerekmektedir. (Onaylı transkript belgesi göndermeyen öğrencilerin ortak zorunlu 

derslerden muafiyet işlemleri yapılmayacaktır.) 

5. TUTUKLU VEYA HÜKÜMLÜ ÖĞRENCİ İŞLEMLERİ

Tutuklu veya hükümlü öğrenciler İkinci Üniversite kapsamında Fakültemiz programlarına

kayıt yaptırabilirler. 

6. BURS İŞLEMLERİ

Fakültemize kayıtlı öğrenciler burs ve öğrenim kredileri ile ilgili detaylı bilgilere

http://kyk.gsb.gov.tr/adresinden ulaşabilirler. 

http://kyk.gsb.gov.tr/
http://www.ataaof.edu.tr/wp-content/uploads/mucret.pdf
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7. LİSEDEN HENÜZ MEZUN OLAMAMIŞ ÖĞRENCİLERİN KAYIT 

İŞLEMLERİ 

Ek yerleştirme sonucu ile Fakültemiz bünyesinde yer alan programlardan herhangi 

birine yerleştirilmiş, öğrenim gördüğü liseden mezun olabilmek için tek ders/bütünleme 

sınavına girmiş ancak sonucu henüz ilan edilmemiş öğrenciler kayıt için gerekli evrakları 

tamamlayarak 30.12.2016 tarihine kadar kayıtlarını yaptırabileceklerdir. 

8. DERS KAYIT İŞLEMLERİ 

Materyal ücretini yatırmış ve Fakültemize kesin kaydı yapılmış olan öğrencilerin ders kayıt 

işlemleri, akademik takvimde belirlenen tarihler arasında Dekanlığımız tarafından otomatik 

olarak yapılacaktır. 

Ders kayıtları ile ilgili usul ve esaslar daha sonra Fakültemiz web sayfasında 

yayımlanacaktır. 

9. ÖĞRENCİ KİMLİĞİ GÖNDERİM İŞLEMLERİ 

Kesin kayıt işlemleri tamamlanan öğrencilerin öğrenci kimliği sistemde kayıtlı olan 

yazışma adreslerine posta yolu ile gönderilecektir. 

 
 

 


