
Yaz Öğretimi Misafir Öğrenci  
Online Ön Kayıt

BANU  
OİDB

Üniversitemiz Yaz Okuluna, Farklı Üniversitelerden gelmek isteyen

öğrencilerin ön kayıt işlemleri anlatılmaktadır.

Daha öncesistemekayıtolmuş öğrenciler

İlgili  Birim Öğrenci İşleri ile irtibata geçebilirler.



OnlineÖn Kayıt Nedir?
Bu yöntem ile yaz öğretiminde, farklı üniversitelerden gelerek Bandırma 

Onyedi Eylül Üniversitesinde ders(ler)almak isteyen öğrencilerin

bazıbilgilerinin önceden alınması gerekmektedir.

Ancak bu işlem DERSKAYDIdeğildir.

2.Daha önce OBS sisteminde kaydı olan öğrenciler, online ön kayıt yapamaz.

• Öğrenci geçmiş yıllardada üniversitemizyazokulundadersalmışolabilir.

• Bizimüniversitemizden yataygeçiş ilegitmiş olabilir.

• Üniversitemizinfarklı bir fakülte / bölümünden mezuniyetiolabilir.

Bugibi sebeplerle OBSsisteminde kaydıolan (pasif de olabilir) öğrenciler ders
almak  istedikleri fakültelerin öğrenci işleri ile iletişime geçerek, kayıtlarını 

«AKTİF»  hale getirmelidirler.
İlgili Birim Öğrenci İşleri ile 

irtibata geçmeleri gerekmektedir.
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Üye olabilir.

YazOkuluÖn Kayıt İşlemleriGirişArayüzü(Öğrencilerİçin)

1.adımın sonunda email adresine eposta gelecektir.

Değerli Aday,

BANDIRMA ONYEDİ EYLÜLÜNİVERSİTESİBaşvuruyapabilmeniziçin

kullanıcı hesabınız açılmıştır.  

Başvuru formunudoldurabilirsiniz.  

KullanıcıBilgileri:

KullanıcıAdı :* * * * * * * * * * * * * *@** * * ** * * * * * * * * * * * *

Şifre :* * * * * * *

1.

Online ön kayıt linki
https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/ogrsis/basvuru_login.aspx

Öğrenci Kullanıcı Ara Yüzünden
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https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/ogrsis/basvuru_login.aspx
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E-posta adresinize gelen

bilgilerle alt kısımdan giriş

yapmalısınız.
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YazOkuluÖn Kayıt İşlemleri(Öğrencilerİçin)

Başlatmış/yapmış  
olduğunuz başvuru
var ise alt kısımda
görünmektedir.

Yapılan 
başvuru ilgili 
ekranda 
görünecektir.
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İİBF
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YazOkuluÖn Kayıt BaşvuruBilgilerininGirilmesi

Başvuru
karşılama
ekranı.

Lütfen, Dikkatlice  
okuyunuz.
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Yaz okulu Akademik takvimde belirtilen ders kayıt



YazOkuluÖn Kayıt BaşvuruBilgilerininGirilmesi
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Fotoğraf

Yüklemeniz

Gerekmektedir.Kimlikbilgilerine  
ilişkin alanları
doldurmanız 
gerekmektedir.
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YazOkuluÖn Kayıt BaşvuruBilgilerininGirilmesi

6 İkametgah  
adresinizi
yazmayı
unutmayınız.
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YazOkuluÖn Kayıt BaşvuruBilgilerininGirilmesi
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• Öğrencinin
geldiğiüniversite
mutlaka doğru  
girilmelidir.

• Listedeüniversite
adıolmayan
öğrenciler"Diğer
Üniversite Adı"  
alanını  
doldurmalıdırlar.

Mezundeğilim

işaretlenmelidir.

• Öğrenci Belgesi  
yüklemekzorunludur.

• Not döküm belgesi
yükleme zorunluluğu
yoktur.

BANU OİDB



YazOkuluÖn Kayıt BaşvuruBilgilerininGirilmesi
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Bu sayfa doldurulmayacaktır.
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YazOkuluÖn Kayıt BaşvuruBilgilerininGirilmesi
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Bu sayfa doldurulmayacaktır.
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YazOkuluÖn Kayıt BaşvuruBilgilerininGirilmesi
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Ders almak  
istediğiniz
Fakülte /
Programı
seçmelisiniz.
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E-posta ilebilgilendirme

DeğerliAday,

Başvurunuz başarılı birşekilde alınmıştır.
İyiGünler.
BANDIRMAONYEDİEYLÜLÜNİVERSİTESİ

Ön kayıt işlemini tamamlayan öğrencilerinbilgileri Akademik Takvimde 
belirlenen tarihler arasında kontrol edilerek,problem yok ise
başvurduğunuz fakülteöğrenci işleritarafındanonaylanacaktır.

NOT:Başvurusuonaylanmayanöğrencilerinönceliklesisteme girip
onaylanmama sebeplerinebakmaları gerekmektedir.

Başvurusu onaylanmayanöğrencilermevcutbaşvuruyusilipaçıklamada
yazılanhatalarıdüzelterekyenibaşvuruyapabileceklerdir.
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ÖnKaydıOnaylananÖğrencilerinDersKayıtları

• Ön kayıt işlemini tamamlayan vekaydı onaylananöğrenciler

Ders-Kayıt Sürecinde (Akademik Takvimi İncelemelisiniz.) Ders 

Kaydı  Yapabilirler.

• Ön kaydı onaylanan öğrenciler«obs.bandirma.edu.tr» 

adresindenOBS'ye  giriş yapabilirler.

• Ön kaydı onaylanan öğrencilerin öğrenci numarası TCkimlik  

numarası, şifreleriTCkimlik numarasının ilk 5rakamıdır.

• Diğer üniversitelerin öğrencilerinden, üniversitemiz öğrencileri 

için tabloda belirlenen ücretlerin iki katı ücret alınır.

• Ön kaydı onaylananöğrenciler 04–06Ağustos 2020

(2019-2020 Yaz Okulu Dönemi için) tarihlerinde derskaydı

yaparaksistemde çıkan ücreti Halk bankasına yatırabilirler.
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Ön Kaydı OnaylananÖğrencilerinDersKayıtları

• OBS sisteminde görülen derslerin açılacağı kesin değildir. Derse
kayıt yapan ve ücretini yatıran öğrenci sayısı en az 15olduğunda
ders açılmışolur.

• Derse yeterli kaydın (15 kişi) olmaması durumunda kapatılan
dersleri seçen öğrencilerin akademik takvimde belirtilen ders
ekle bırak günlerinde danışmanları ile irtibata geçerek açılan
diğer derslere kayıt yaptırabilir veya açılan derslere kayıt
yaptırmak istemeyen öğrenciler ise yatırdıkları ücretlerin iadesi
için başvuru yapabilirler.

• Danışman onayınınyaptırılması unutulmamalıdır.
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BANDIRMA ONYEDİ EYLÜLÜNİVERSİTESİ  

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİREBAŞKANLIĞI

BANU OİDB


