
2015 - 2016 DGS EK YERLEŞTİRME SONUCU ÖSYM TARAFINDAN 

YERLEŞTİRİLEN ADAYLARIN DİKKATİNE 

 

Adayların kayıtları 10-13 Kasım 2015 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt için adaylar 10 Kasım Salı  

günü saat 9.00’dan itibaren aşağıdaki belgelerle birlikte yerleştirilmiş oldukları fakülte ve 

yüksekokulların  dekanlık veya müdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir.  

 KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER: 

1-      Mezun olduğu önlisans programından almış olduğu diplomanın aslı yada yeni tarihli mezuniyet 

belgesi 

2-      Nüfus cüzdanı fotokopisi (aslı kayıt anında kayıtla ilgili memura mutlaka gösterilmelidir.) 

3-      6 adet 4.5 x 6 cm ebadında fotoğraf (fotoğraflar son altı ay içinde, önden, adayı kolaylıkla 

tanıtabilecek şekilde, güneş gözlüksüz çekilmiş, erkek adaylar için sakalsız olmalıdır. Ayrıca 

fotoğrafların arkasına adınızı, soyadınızı yazarak küçük bir zarf içine koyunuz). 

4-      Kayıt esnasında 1993 ve daha önceki yıllarda doğmuş erkek adaylar için 

http://kamu.turkiye.gov.tr/ adresinden askerlik durum belgesinin temin edilmesi gerekmektedir. 

5-      İkinci öğretim öğrencileri için: öğrenim ücreti yatırıldığına dair banka dekontu; kesin kayda 

gelmeden önce, öğrenim ücretinizi halk bankası şubelerinden t.c. kimlik numaranız ile 10.11.2015 salı 

günü saat 09.00 den itibaren yatırınız. 

6-      2015 ÖSYS sonuç belgesi bilgisayar çıktısı  

7-      Söke Sağlık Yüksekokuluna kesin kayıt yaptıracak adaylar için tam teşekküllü devlet veya 

üniversite hastanelerinden görme, duyma, konuşma engeli olmadığı ve mesleği yapmaya engeli 

olmadığına dair alınacak sağlık kurulu raporu istenmektedir. 

8-      Öğrenci bilgi izleme formu (dikey geçiş sınavı ile yerleşen öğrenciler bilgi izleme formunu kesin 

kayıt sırasında öğrenci işleri bürosunda dolduracaklardır.) 

9-      Transkript ve ders içerikleri: dgs ile yerleşen öğrenciler mezun oldukları önlisans programında 

gördükleri dersleri ve notları gösteren onaylı transkriplerini ve ders içeriklerini ilgili kayıt memuruna 

teslim edeceklerdir. 

DERS KAYIT İŞLEMLERİ 

10-   Üniversitemize öğrencilik kaydı yaptıran tüm adayların, ders kaydı yapmak üzere Öğrenci İşleri 

Bürosu Personeli ile iletişime geçmeleri ve verilen bilgiler doğrultusunda öğrenci bilgi sistemi (obis) 

http://obisnet.adu.edu.tr üzerinden 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı ders kayıtlarını 

yapmaları önem arz etmektedir. 

 

  



 

11-   OBİS sistemine kullanıcı adı olarak öğrenci numaranız, şifre olarak tc kimlik numaranızı 

kullanarak giriş yapınız. 

12-    “Öğretim Programı” sayfasından, kayıtlı olduğunuz bölüm/programın 2015-2016 eğitim öğretim 

yılı öğretim programını inceleyerek, öğretim hayatınız boyunca almakla yükümlü olacağınız dersleri ve 

ders koşullarını dikkatle inceleyiniz. 

13-    “Ders Kayıt İşlemi” sayfasında öğretim programınızda yer alan derslerin 2015-2016 güz 

yarıyılında açılan şubeleri listelenmektedir. şubeleri açılan ve kontenjanı uygun olan derslerden 

kayıtlanmak istediklerinize “şubeye kayıtlan” butonuna tıklayarak kayıtlanınız. 

14-   Bir yarıyılda kayıtlanabileceğiniz ders kredisi normal dönem kredisi olan 30 AKTS kredisidir; 

ancak takip eden yarıyıllardan da ders seçimi yapmanız halinde toplam, maksimum 40 AKTS kredisi 

ders seçebilirsiniz. 

15-   OBİS sistemine kaydettiğiniz kişisel e-posta adresinizi güncel tutunuz. kayıtlanmış olduğunuz 

derslerin şubeleri üzerinde bölüm başkanlıkları tarafından yapılan değişikliklere ilişkin bilgi, e-posta 

adresinize gönderilecektir. 


