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1. ADRES GÜNCELLEME 

ÖBS’ye giriş yaptıktan sonra “Kişisel Bilgiler” başlığı altında yer alan “Özlük Bilgileri” 

menüsünden adres ve telefon numarası bilgilerinizi güncelleyebilirsiniz. Üniversitemiz 

tarafından yapılan yazışmalar öğrencinin ÖBS’de kayıtlı adresine yapıldığından 

ÖBS’deki adresin güncel olması önem arz etmektedir. 

ÖBS’deki ilgili ekranların görüntüsü aşağıya çıkarılmıştır. 

 

Birinci Aşama:                                              İkinci Aşama:

  

  

https://obs.atauni.edu.tr/
https://obs.atauni.edu.tr/
http://obs.atauni.edu.tr/Kullanici/OzlukBilgileri.aspx
http://obs.atauni.edu.tr/Kullanici/OzlukBilgileri.aspx
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2. NÜFUS BİLGİSİ GÜNCELLEME 

 

ÖBS’ye giriş yaptıktan sonra “Kişisel Bilgiler” başlığı altında yer alan “Özlük  

Bilgileri” menüsünden nüfus bilgilerinizi güncelleyebilirsiniz. Böylece nüfus 

bilgilerinizde yazım hatası varsa, mahkeme kararı veya evlilik sebebiyle nüfus 

bilgilerinizde değişiklik olmuşsa, nüfusa kayıtlı bulunduğunuz ilin idari yapısı 

(Büyük şehir olma vs.) değişmişse nüfus bilgileriniz MERNİS’ten alınan güncel 

bilgilerle ÖBS’ye kaydedilmiş olacaktır. Sınav işlemlerinde vs. sorun 

yaşamamanız için nüfus bilgilerinizi mutlaka güncel tutunuz. 

Mavi Kart sahipleri de bu sayfa aracılığıyla nüfus bilgilerini 

güncelleyebilmektedir. 

Yabancı uyruklu öğrencilerin bu sayfa aracılığıyla nüfus bilgilerini 

güncelleyebilmesi için 99 ile başlayan T.C. No’larının ÖBS’de kayıtlı olması 

gerekir. 

   ÖBS’deki ilgili ekranların görüntüsü aşağıya çıkarılmıştır. 

 

 

Birinci Aşama:                                       İkinci Aşama:                                    

 

 

 
 

 

  

http://obs.atauni.edu.tr/Kullanici/OzlukBilgileri.aspx
http://obs.atauni.edu.tr/Kullanici/OzlukBilgileri.aspx
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3. TELEFON ve E-POSTA GÜNCELLEME 

 

ÖBS’ye giriş yaptıktan sonra “Kişisel Bilgiler” başlığı altında yer alan “Özlük  

Bilgileri” menüsünden telefon numarası ve eposta bilgilerinizi 

güncelleyebilirsiniz.  

Parolanızı unutmanız halinde yeni parolanız ve önemli duyurular cep 

telefonunuza SMS olarak gönderileceğinden lütfen cep telefonu numaranızı 

güncel tutunuz. Ayrıca önemli duyurular da öğrencilerin cep telefonlarına SMS 

olarak gönderilebilmektedir. 

Bir e-posta adresi sadece bir kullanıcı tarafından kullanılabilmektedir. İkinci bir 

kullanıcı aynı e-posta adresini ÖBS’ye kaydedememektedir. 

ÖBS’deki ilgili ekranların görüntüsü aşağıya çıkarılmıştır. 

 

Birinci Aşama:                                         İkinci Aşama:                                     

  

http://obs.atauni.edu.tr/Kullanici/OzlukBilgileri.aspx
http://obs.atauni.edu.tr/Kullanici/OzlukBilgileri.aspx
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4. PAROLA DEĞİŞTİRME 

 

ÖBS’ye ilk girişte “Kişisel Bilgiler” başlığı altında yer alan “Şifre Değiştirme” 

ekranından parolanızı değiştiriniz. Yeni parolanız rakam veya alfabetik karakter 

içerebilir, yeni belirleyeceğiniz parolada Türkçe karakter (ü, ç, j, ş vs.) 

kullanmayınız.   

ÖBS’deki şifre değiştirme ekranının görüntüsü aşağıya çıkarılmıştır. Şifre 

değiştirme ekranında istenen eski şifre en son sisteme girerken kullandığınız 

şifredir. 

            

           Birinci Aşama:                                                   İkinci Aşama:                                                                                                                                                                                     

 

 

 

 

  

http://obs.atauni.edu.tr/
http://obs.atauni.edu.tr/moduller/sayfa/info/index
http://obs.atauni.edu.tr/Kullanici/SifreDegistir.aspx
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5. PAROLA HATIRLATMA 

“Parolamı Unuttum” ekranından;  

- T.C. No,  

- Anne adı ve  

- Cep telefonu  

Bilgilerinizi girerek yeni parolanızın cep telefonunuza SMS olarak gelmesini 

sağlayabilirsiniz. Eğer bu ekrandan girdiğiniz bilgilerin sistemde kayıtlı olan 

bilgilerle uyuşmadığına dair bir uyarı alıyorsanız sistemde kayıtlı cep telefonunuz 

güncel değildir.  

“Parolamı Unuttum” ekranından istenen bilgileri girerek sistemdeki cep 

telefonunuzu güncelleyebilirsiniz. Bu işlemi yaptıktan sonra “Parolamı Unuttum” 

ekranından istenen bilgileri girerseniz yeni parolanız cep telefonunuza SMS 

olarak gelecektir. 

“Parolamı Unuttum” ekranının görüntüsü aşağıya çıkarılmıştır. 

 

 

http://obs.atauni.edu.tr/SifreGuncelleme.aspx
http://obs.atauni.edu.tr/SifreGuncelleme.aspx
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6. CEP TELEFONU GÜNCELLEME 

 

ÖBS’deki “Cep No. Güncelleme Ekranı” aracılığıyla kullanıcılar, ÖBS’ye giriş 

yapmadan nüfus bilgilerini yazarak cep telefonlarını güncelleyebilmektedir. 

Böylece yıllar önce üniversitemizden ayrılmış, mezun olmuş veya herhangi bir 

sebeple üniversitemize kayıt yapıp parolasını unutan öğrenciler ÖBS’ye giriş 

yapmadan önce cep telefonlarını güncellemekte ve daha sonra “Parolamı 

Unuttum” ekranından yeni parolasının cep telefonuna SMS olarak gelmesini 

sağlayabilmektedir. 

Cep No. Güncelleme Ekranı’nın görüntüsü ve bu ekranda istenen bilgilerin nüfus 

cüzdanının hangi alanında yazdığı aşağıda gösterilmiştir. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://obs.atauni.edu.tr/
http://obs.atauni.edu.tr/CepNoGuncelleme.aspx
http://obs.atauni.edu.tr/SifreGuncelleme.aspx
http://obs.atauni.edu.tr/SifreGuncelleme.aspx
http://obs.atauni.edu.tr/CepNoGuncelleme.aspx
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7. KİMLİK KARTI TALEBİ 

 

Daha önce öğrenci kimlik kartı çıkartılmayan, 

- Kartını kaybeden, 

- Kartını çaldıran, 

- Kartı ilk kullanımdan beri arızalı olan, 

- Kartı daha sonra arızalanan 

- Kartında baskı hatası olan öğrenciler; 

Öğrenciler kullanıcı adı ve parolanızla ÖBS`ye girerek kimlik kartı talep 

edebilirler. Adınıza düzenlenen kimlik kartını telefonunuza gelecek SMS 

bildirimi üzerine üniversitemiz e-kartlar biriminden alabilirsiniz. Kimliğinizin 

basıldığının tarafınıza bildirilebilmesi için ÖBS’de kayıtlı cep telefonu 

numarasının güncel olduğundan emin olunuz. Daha önce kimlik kartı 

çıkartılmayan veya kartında basım hatası olan öğrenciler eski öğrenci kimlik 

kartlarını iade ettikleri takdirde ücret alınmaz; fakat diğer durumlarda 10 TL 

kimlik kartı ücreti alınır.  (e-Kartlar Merkezi yemekhanenin yanındadır.) 

ÖBS’deki kimlik kartı talep ekranının görüntüsü aşağıya çıkarılmıştır. 

 

 

Birinci Aşama İkinci Aşama 

 
 

 

 

http://obs.atauni.edu.tr/Auth
http://obs.atauni.edu.tr/Auth
http://obs.atauni.edu.tr/moduller/sayfa/info/index
http://obs.atauni.edu.tr/moduller/sayfa/kartTalep/index
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8. BELGE TALEP 

Öğrenci belgelerinizi ÖBS`den ve e-Devletten çıkartabilirsiniz. Bu belgeler için 

ayrıca imza ve mühre gerek yoktur. ÖBS`den çıkarttığınız belgelerin doğruluğu 

http://www.atauni.edu.tr/belge-dogrulama-2 adresinden; e-devletten çıkarttığını 

belgelerin doğruluğu ise https://www.turkiye.gov.tr/yok-ogrenci-belgesi-

dogrulama adresinden online olarak sorgulanabilmektedir.  

 Ön lisans ve Lisans programları için transkriptlerinizi ÖBS`den alabilirsiniz. Bu 

şekilde aldığınız transkriptler için ayrıca imza ve mühre gerek yoktur. ÖBS`den 

çıkarttığınız bu transkriptlerin doğruluğu http://www.atauni.edu.tr/belge-

dogrulama-2 adresinden online olarak yapılabilmektedir.  

ÖBS’deki belge talep ekranının görüntüsü aşağıya çıkarılmıştır. 

Birinci Aşama İkinci Aşama 

 

 

 

Üçüncü Aşama Dördüncü Aşama 

 

  

 

http://obs.atauni.edu.tr/auth
http://obs.atauni.edu.tr/auth
http://obs.atauni.edu.tr/auth
http://www.atauni.edu.tr/belge-dogrulama-2
http://www.atauni.edu.tr/belge-dogrulama-2
https://www.turkiye.gov.tr/yok-ogrenci-belgesi-dogrulama
https://www.turkiye.gov.tr/yok-ogrenci-belgesi-dogrulama
https://www.turkiye.gov.tr/yok-ogrenci-belgesi-dogrulama
http://obs.atauni.edu.tr/auth
http://obs.atauni.edu.tr/auth
http://obs.atauni.edu.tr/auth
http://www.atauni.edu.tr/belge-dogrulama-2
http://www.atauni.edu.tr/belge-dogrulama-2
http://www.atauni.edu.tr/#!sayfa=belge-dogrulama
http://obs.atauni.edu.tr/moduller/sayfa/info/index
http://obs.atauni.edu.tr/OnlineBelge/BelgeTalep.aspx
http://obs.atauni.edu.tr/moduller/sayfa/info/index
http://obs.atauni.edu.tr/OnlineBelge/BelgeTalepYazdir.aspx
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9. MEZUNİYET TAKİP EKRANI 

 

Bu sayfa aracılığı ile kayıtlı oldukları programın son yarıyılında/yılında bulunan 

öğrenciler mezuniyet kriterlerine bağlı olarak mezuniyet işlemlerini başlatabilmekte veya 

bu işlemi, danışmanı tarafından onaylanıncaya kadar iptal edip geri alabilmektedirler. 

Mezuniyet kriterlerinde hata olduğunu düşünen öğrenciler, ilgili birimlere başvurarak bu 

hataları düzelttirebilmektedirler. Mezuniyet işlemlerinin başlatılabilmesi için, kriterlerin 

tümünün tamamlanmış olması gerekmektedir. Mezuniyet işlemi danışman tarafından 

onaylanmadığı sürece öğrenci “Mezuniyet İşlemini Durdur” butonunu kullanarak 

başlatmış olduğu mezuniyet işlemini geriye alabilecektir. Mezuniyet işlemini başlatan 

öğrenci yine bu sayfa aracılığı ile işlem aşamalarını takip edebilecektir. 

ÖBS’deki ilgili ekranların görüntüsü aşağıya çıkarılmıştır. 

Birinci Aşama 

 

 

İkinci Aşama 

 

 

  

http://obs.atauni.edu.tr/moduller/sayfa/info/index
http://obs.atauni.edu.tr/Diploma/MezuniyetTakip.aspx
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10. ONLİNE HARÇ ÖDEME 

Öğrencilerimiz ÖBS’deki Online Harç Ödeme ekranı aracılığıyla harç ücretlerini kredi 

kartından veya bankomat kartından ödeyebilmektedir. Ayrıca öğrencilerimiz bu sayfa 

aracılığıyla ilgili dönem için ÖBS’de harç borcu tanımlanıp tanımlanmadığını ve 

tanımlandıysa ne kadar tanımlandığını öğrenebilmektedir. 

ÖBS’deki ilgili ekranların görüntüsü aşağıya çıkarılmıştır. 

Birinci Aşama 

 

İkinci Aşama 

 

 

 

Üçüncü Aşama 

 

Dördüncü Aşama 

 

 

 

http://obs.atauni.edu.tr/
http://obs.atauni.edu.tr/moduller/sayfa/info/index
http://obs.atauni.edu.tr/HarcIslemleri/OgrenciHarcOdeme.aspx
http://obs.atauni.edu.tr/HarcIslemleri/OgrenciHarcOdeme.aspx
http://obs.atauni.edu.tr/HarcIslemleri/OgrenciHarcOdeme.aspx
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11. ATA KİMLİK OLUŞTURMA (KABLOSUZ İNTERNETE 

BAĞLANMA) 

 

ATA KİMLİK ekranından alacağınız kullanıcı adı ve parolayla kampüs 

içerisinden kablosuz internete bağlanabilirsiniz. 

Ayrıca bu kullanıcı adı ve parolayla ogr.edu.tr uzantılı Öğrenci E-Posta’sını 

da kullanabilirsiniz. 

ÖBS’ye giriş yapınız. Sol taraftaki menülerden Kişisel Bilgiler altındaki 

ATA_KİMLİK’i tıklayınız. Gelen sayfadan bir şifre oluşturunuz. Bu şifre en 

az 8 karakter olmalıdır, en az 1 büyük harf, 1 küçük harf 1 de rakam 

içermelidir. Parolanızı oluşturduktan sonra kullanıcı adınız ekranda 

görünecektir. İnternete bağlanamıyorsanız kullanıcı adı ve parolanızı doğru 

yazdığınızı mutlaka kontrol ediniz. 

 

Birinci Aşama İkinci Aşama 

 

 

  

https://login.microsoftonline.com/login.srf?wa=wsignin1.0&rpsnv=4&ct=1455030222&rver=6.7.6640.0&wp=MCMBI&wreply=https:%2F%2Fportal.office.com%2Flanding.aspx%3Ftarget%3D%252fdefault.aspx&lc=1055&id=501392&msafed=0
http://obs.atauni.edu.tr/moduller/sayfa/info/index
http://obs.atauni.edu.tr/moduller/sayfa/atakimlik/index
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12. ÖBS’DEN TEKNİK DESTEK ALMA 

 

ÖBS’deki yardım ekranından ÖBS’de yaşadığınız teknik sorunları 

yazabilirsiniz. ÖBS destek grubumuz bu talepleri inceleyecek ve öğrenci bilgi 

sisteminde kayıtlı e-posta adresinize en kısa sürede cevap yazacaktır. Yardım 

ekranını kullanabilmeniz için ÖBS’de mutlaka e-posta adresinizin kayıtlı 

olması gerekmektedir. (e-posta adresinizi ÖBS’ye nasıl kaydedeceğinizi 

öğrenmek için bkz. sf. 3) 

Talebinizin sonucunu e-posta adresinizden öğrenebileceğiniz gibi ÖBS’deki 

“Talepleri Görüntüle” ekranı aracılığıyla da öğrenebilirsiniz. 

ÖBS’deki ilgili ekranların görüntüsü aşağıya çıkarılmıştır. 

 

Birinci Aşama İkinci Aşama 

 

 

Üçüncü Aşama Dördüncü Aşama 

 
 

 

 

http://obs.atauni.edu.tr/moduller/sayfa/info/index
http://obs.atauni.edu.tr/moduller/sayfa/yardim/index
http://obs.atauni.edu.tr/moduller/sayfa/info/index
http://obs.atauni.edu.tr/moduller/sayfa/yardim/getirYardimTalepler

