
2018-2019 YAZ OKULU BAŞVURUSU İÇİN YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER 

 

YAZ OKULU TAKVİMİ 

 

 
Yaz okulu kayıt işlemleri yukarıdaki takvimde belirtilen tarihler arasında 

https://obisnet.adu.edu.tr/ bağlantısından yapılacaktır. 

Açılması muhtemel şubelerin açılıp açılmayacağı, ilgili şubelere kayıt yaptıran öğrenci sayısına 

göre kesinleşeceğinden, kayıt için belirtilen tarihler arasında aşağıda belirtilen adımlar doğrultusunda 

kayıt işlemlerini tamamlamanız gerekmektedir. 

 

 

AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN YAPILACAK 

İŞLEMLER 

 

1. https://obisnet.adu.edu.tr/  adresinden kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yapınız.  

2. Ders Kayıt İşlemleri > Öğrenci Ders Kaydı sayfasına tıklayınız. 

3. Açılan sayfada karşınıza yaz okulunda açılacak tüm şubeler listelenecektir. 

4. Yaz Okulu Yönergesine göre en fazla 25 AKTS kredisi kadar ders seçimi yapılabilir. 

5. Almak istediğiniz dersleri seçtiğiniz takdirde bu dersler için “ön kayıt” işleminiz gerçekleşmiş 

olacaktır. 

6. Dersler için ödeme yapana kadar ön kayıtlı olduğunuz derslerde değişiklik yapabilirsiniz. 

7. Ön kayıt işleminizle birlikte dersler için ödemeniz gereken toplam ücret ekranda görünecektir. 

8. Seçtiğiniz derslere kesin kayıt yaptırmanız için ekranda gördüğünüz toplam ücreti Vakıflar 

Bankası ATM, Mobil veya İnternet Bankacılığı kanallarından T.C. Kimlik numaranız ile 

yatırınız. Şubeden tahsilat kabul edilmemektedir. 

9. Ücretin ödenmesiyle birlikte “ön kayıtlı” dersleriniz sistemde “kesin kayıt” olarak görünecektir, 

bu dersler üzerinde herhangi bir değişiklik yapılamayacaktır. 

10. Önlisans ve Lisans Seviyesi Yaz Okulu Eğitimi için 23.06.2019 (Yabancı Diller Yüksekokulu 

için 21.06.2019) tarihi itibariyle kayıtlanmış olduğunuz şubelerin açılıp açılmadığını 

http://obisnet.adu.edu.tr/ adresinden kontrol ediniz. 
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11. Önlisans ve Lisans Seviyesi Yaz Okulu Eğitimi için, 24.06.2019 (Yabancı Diller Yüksekokulu 

için 21.06.2019) tarihinde açılan şubelerden istediğinize AKTS kredisi sınırını aşmamak ve 

ücretini ödemek kaydıyla kayıt yaptırabilirsiniz. 

12. Kayıtlandığınız   dersin   şubesinin   açılmaması  halinde,   bu   şubeler  için  yapılan   ödemeler   

iade edilecektir. İade işlemi için, derslerin başladığı haftanın ilk iki günü içerisinde dilekçenize 

banka dekontlarını ekleyerek birim öğrenci işleri bürolarına başvurunuz. İlgili tarihler arasında 

başvuru yapmamanız halinde iade işleminiz gerçekleşmeyecektir. 

13. Kayıt tarihi bitiminden sonra ders kayıtlarında kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır. 

 

 

DİĞER ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ İÇİN YAPILACAK İŞLEMLER 

 

1. Yaz okulu kesin kayıt işlemleri yukarıdaki takvimde belirtilen tarihler arasında, 

http://obisnet.adu.edu.tr/  sayfası üzerinden yapılacaktır. 

2. Öğrenci Bilgi Sistemine girebilmeniz ve Yaz Okulu işlemleriniz için kullanıcı adı ve şifre 

almanız gerekmektedir. 

3. https://obisnet.adu.edu.tr/  adresindeki "Yaz Okulu Misafir Öğrenci Girişi” linkini tıklayarak 

istenilen bilgileri eksiksiz doldurunuz. Kullanıcı adınız ekranda görüntülenecek olup, şifreniz 

T.C. Kimlik numaranız olarak atanacaktır. Kullanıcı adınızı not alınız. 

4. https://obisnet.adu.edu.tr/ adresinden kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yapınız. Sisteme giriş 

yaptıktan sonra istemeniz halinde şifrenizi değiştirebilirsiniz. 

5. Ders Kayıt İşlemleri > Öğrenci Ders Kaydı sayfasına tıklayınız. 

6. Açılan sayfada karşınıza yaz okulunda açılacak tüm şubeler listelenecektir. 

7. Yaz Okulu Yönergesine göre en fazla 25 AKTS kredisi kadar ders seçimi yapılabilir. 

8. Almak istediğiniz dersleri seçtiğiniz takdirde bu dersler için ön kayıt işleminiz gerçekleşmiş 

olacaktır.  

9. Dersler için ödeme yapana kadar ön kayıtlı olduğunuz derslerde değişiklik yapabilirsiniz. 

10. Ön kayıt işleminizle birlikte dersler için ödemeniz gereken toplam ücret ekranda görünecektir.  

11. Seçtiğiniz derslere kesin kayıt yaptırmanız için ekranda gördüğünüz toplam ücreti Vakıflar 

Bankası ATM, Mobil veya İnternet Bankacılığı kanallarından T.C. Kimlik numaranız ile 

yatırınız. Şubeden tahsilat kabul edilmemektedir. 

12. Ücretin ödenmesiyle birlikte “ön kayıtlı” dersleriniz sistemde “kesin kayıt” olarak görünecektir, 

bu dersler üzerinde herhangi bir değişiklik yapılamayacaktır. 

13. Önlisans ve Lisans Seviyesi Yaz Okulu Eğitimi için 23.06.2019 (Yabancı Diller Yüksekokulu 

için 21.06.2019) tarihi itibariyle kayıtlanmış olduğunuz şubelerin açılıp açılmadığını 

http://obisnet.adu.edu.tr/ adresinden kontrol ediniz. 

14. Önlisans ve Lisans Seviyesi Yaz Okulu Eğitimi için 24.06.2019 (Yabancı Diller Yüksekokulu 

için 21.06.2019) tarihinde açılan şubelerden istediğinize AKTS kredisi sınırını aşmamak ve 

ücretini ödemek kaydıyla kayıt yaptırabilirsiniz. 

15. Kayıtlandığınız dersin şubesinin açılmaması halinde, bu şubeler için yapılan  ödemeler iade 

edilecektir. İade işlemi için, derslerin başladığı haftanın ilk iki günü içerisinde dilekçenize banka 

dekontunuzu ekleyerek “birim öğrenci işleri bürolarına” başvurunuz. İlgili tarihler arasında 

ilgili birime başvuru yapmamanız halinde iade işleminiz gerçekleşmeyecektir. 

16. Kayıt tarihi bitiminden sonra ders kayıtlarında kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır. 
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