
2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU EĞİTİMİNİN YÜRÜTÜLMESİNE 

İLİŞKİN ESASLAR 

 

 Yaz okulu kayıtları akademik takvimde belirlenmiş olan tarihler arasında yapılır. 

 Kayıt işlemleri öğrencinin kendisi tarafından https://obisnet.adu.edu.tr  web adresinden 

yapılır. 

 Yaz okulu ücretinin Vakıflar Bankası ATM, Mobil veya İnternet Bankacılığı kanallarından 

T.C. Kimlik numarası ile yatırılması ve ödemeye ilişkin dekontun alınması gereklidir. 

 Yaz okulunda açılan derslerin ücretleri hiçbir koşulda iade edilmez. 

 Ücreti yatırıldığı halde açılmayan derslerin ücret iadesi ve kaydedilmesi gereken ödeneğe 

ilişkin bilgiler derslerin başladığı ilk hafta sonuna kadar Strateji Geliştirme Daire 

Başkanlığına gönderilir. 

 Bölümler, yaz okulunda açılacak derslere ait şubeleştirme işlemlerini sistem üzerinden 

gerçekleştirir. Yaz okulunda şubeleştirme işlemleri ADU Ders Kayıt Esaslarına göre 

yapılır. 

 Yaz okulu eğitimi süresince gerekli görüldüğü takdirde hafta sonları ders ve sınav 

yapılabilir. 

 Yaz okulunda açılan dersler ve dersi verecek öğretim elemanı bilgilerinin yer aldığı 

yönetim kurulu kararları Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na gönderilir. 

 Öğrenci sayılarının, Yaz Okulu Yönergesinin 6’ncı maddesinin birinci fıkrasının (e) 

bendinde belirtilen sayıları aşması halinde, toplanan Yaz Okulu eğitimi ücretinin %70’ini 

geçmemek koşulu ile öğretim elemanlarına ödenecek ders saati ücretleri, ilgili birimlerin 

yönetim kurullarınca beş (5) katını geçmeyecek şekilde arttırılabilir. 

 Yaz okulu ücretinin belirlenmesinde ilgili mevzuata göre belirlenen yaz okulu saat ücretleri 

esas alınır. 

Her ders için; 

Ders Ücreti = Haftalık ders saati sayısı × 15 Hafta × Birim için belirlenen yaz okulu saat ücreti 

formülü kullanılarak hesaplanır. 

 Hazırlık sınıfı yaz okulu ücreti; öğrencilerin kayıtlı oldukları birim için belirlenen saat 

ücretinin iki (2) katı olarak alınır. 

 Yaz okulunda açılan derslerin ücret hesaplamaları, sistem tarafından yapılır. 

 Yaz okulundan ders alan diğer yükseköğretim kurumu öğrencileri, kendileri için hazırlanan 

“Misafir Öğrenci Bilgi Formu” çıktısı ile birlikte onaylı öğrenci belgelerini, ders aldıkları 

birim öğrenci işleri bürosuna derslerin başladığı ilk hafta içerisinde teslim ederler. 

 Öğrenci, kayıt dönemi içerisinde ücret ödemesini yaptığı halde açılmayan şube olması 

halinde AKTS kredisi sınırını aşmamak ve ücretini ödemek kaydıyla açılan bir şubeye kayıt 

yaptırabilir. Açılan şubeler için herhangi bir değişiklik yapamaz. 

 Öğrencinin kayıtlandığı dersin şubesinin açılmaması halinde, bu şubeler için yapılan 

ödemeler iade edilir. Öğrenciler iade işlemi için, derslerin başladığı haftanın ilk iki (2) günü 

içerisinde dilekçelerine banka dekontunu ekleyerek birim öğrenci işleri bürolarına 

başvururlar. İlgili tarihler arasında başvuru yapmayan öğrencilere ücretleri iade edilmez. 

 Yaz Okulu İşlemleri ekteki takvime göre yapılır. 

https://obisnet.adu.edu.tr/
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 Aydın İktisat Fakültesi 

 Fen-Edebiyat Fakültesi 

 Nazilli İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi 

 Söke İşletme Fakültesi 

 Spor Bilimleri Fakültesi 
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