
669 SAYILI KHK UYARINCA ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİNE 
YERLEŞTİRİLEN ADAYLARIN KAYIT-KABUL İŞLEMLERİ 

 

Üniversitemize ÖSYM tarafından  669 Sayılı KHK Uyarınca Harp Okulları bünyesinden Üniversitemize 
yerleştirilen adayların aşağıda belirtilen tarihler arasında yerleştikleri Fakülte/Yüksekokul/Meslek 
Yüksekokulunun öğrenci işleri bürosuna bizzat gelerek kayıt işlemini yapmaları gerekmektedir.  
 

KAYIT TARİHLERİ  

Başlama: 29.09.2016 Bitiş: 04.10.2016  

KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER 

1. Diplomanın ya da yeni tarihli mezuniyet belgesinin onaylı sureti.  

2. Nüfus Cüzdanının fotokopisi, (Aslı kayıt anında kayıtla ilgili memura mutlaka gösterilmelidir). 

3. Fotoğraf, (6 adet 4.5 x 6 cm ebadında fotoğraf) 

4. 2016 OSYS Sonuç Belgesi Bilgisayar Çıktısı, 

5. Askerlik Durum Beyanı. (1994 ve daha önceki yıllarda doğmuş erkek adaylar için 

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

6. Öğrenci Bilgi İzleme Formu;  Kayda gelen öğrenci kayıt sırasında doldurulup çıktısını alınarak 

imzalayacak ve, öğrenci işleri bürosuna teslim edecektir. 

7. Kütüphane Üyeliği Formu; Üniversitemizde öğrenim gören öğrencilerin, kütüphane 

hizmetlerinden yararlanabilmesi için kütüphane üyeliğinin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. 

8. Zorunlu Hazırlık Sınıfı Eğitimi İçin Yabancı Dil Yeterlik Sınavı Başvuru Formu; zorunlu hazırlık 

sınıfı bulunan programlara kayıt yaptıracak adayların yabancı dil seviyelerinin belirlemesi 

amacıyla Yabancı Dil Yeterlik Sınavı (YDYS) yapılacaktır. Öğrencilerin seviyelerinin belirlenerek 

sınıflandırma yapılabilmesi açısından bu sınava girmeleri önem taşımaktadır. YDYS başvuru ve 

sınav tarihleri ile ilgili ayrıntılı bilgilere Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğünün 

http://www.akademik.adu.edu.tr/yo/yabancidiller/default.asp?idx=323234 adresinden ulaşılabilir. 

ZORUNLU HAZIRLIK SINIFI BULUNAN PROGRAMLAR:  

Mühendislik Fakültesinin tüm programları,  

Zorunlu Hazırlık Sınıfı Eğitimi İçin Yabancı Dil Yeterlik Sınavı Başvuru Formu; Öğrencilerin, Yabancı dil 

seviyelerinin belirlenmesi amacıyla Yabancı Dil Yeterlik Sınavı (YDYS) yapılacaktır. Öğrencilerin 

seviyelerinin belirlenerek sınıflandırma yapılabilmesi açısından bu sınava girmeleri önem taşımaktadır. 

YDYS başvuru ve sınav tarihleri ile ilgili ayrıntılı bilgilere Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğünün 

http://www.akademik.adu.edu.tr/yo/yabancidiller/default.asp?idx=323234 adresinden ulaşılabilir. 

 

 

 



DİKKAT !!! 

KESİN KAYIT İŞLEMLERİNİZİN TAMAMLANMASI İÇİN 

 Sizden istenen belgelerle birlikte yerleştirilmiş olduğunuz birim öğrenci işleri bürosuna başvurmanız 

gerekmektedir. Kesin kayıt işlemlerinizi tamamlayıp öğrencilik kaydınızı gerçekleştirdikten sonra, 

https:\\obisnet.adu.edu.tr adresinden ders kaydınızı yapmayı unutmayınız.  

DERS KAYIT İŞLEMLERİ:  

1. Üniversitemize 669 sayılı KHK sonucu kayıt yaptıran öğrencilerin öğrencilik kaydından sonra 29 Eylül 

2016- 04 Ekim 2016 tarihleri arasında ders kayıtlarını da yapmaları gerekmektedir.  

2. OBiS sistemine kullanıcı adı olarak öğrenci numaranız, şifre olarak TC Kimlik numaranızı kullanarak 

giriş yapınız.  

3. “Öğretim Programı” sayfasından, kayıtlı olduğunuz programın 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Öğretim 

Programını inceleyerek, öğretim hayatınız boyunca almakla yükümlü olacağınız dersleri ve ders 

koşullarını dikkatle inceleyiniz.  

4. “Ders Kayıt İşlemi” sayfasında öğretim programınızda yer alan derslerin 2016-2017 Güz yarıyılında 

açılan şubeleri listelenmektedir. Şubeleri açılan ve kontenjanı uygun olan derslerden kayıtlanmak 

istediklerinize “Şubeye Kayıtlan” butonuna tıklayarak kayıtlanınız.  

5. Şube kontenjanı dolu olan derslere kayıtlanmak istemeniz halinde, bölüm/program başkanlığınız ile 

ders ekle sil süresince (29 Eylül 2016 - 04 Ekim 2016 tarihleri arasında) iletişime geçerek, kontenjan 

açılması talebinde bulunabilirsiniz.  

6. Bir yarıyılda kayıtlanabileceğiniz ders kredisi normal dönem kredisi olan 30 AKTS kredisidir; ancak 

takip eden yarıyıllardan da ders seçimi yapmanız halinde toplam, maksimum 45 AKTS kredisi ders 

seçebilirsiniz.  

7. OBiS sistemine kaydettiğiniz kişisel e-posta adresinizi güncel tutunuz. Kayıtlanmış olduğunuz 

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

adresinize gönderilecektir.  

 

ÖNEMLE DUYURULUR 

 


