DERS KAYDI İŞLEMLERİ
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Ön Lisans ve Lisans Eğitimi Yönetmeliği
Ders kaydı MADDE 10 – (1) Üniversiteye kesin kaydını yaptıran öğrenciler, öğrencilik kaydı
yanında, akademik takvimde belirtilen tarihlerde ilgili döneme ilişkin ders kayıtlarını da yapar.
(2) Üniversiteye kayıtlı olup ilgili yarıyılda derslere devam etmek isteyen öğrenciler, akademik
takvimde belirtilen tarihlerde ders seçimlerini yaparak ders kayıt işlemini tamamlar. MADDE 11
– (1) Kayıt yenileme; öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmesi ve ders seçimi
işlemlerinden oluşur
https://akademik.adu.edu.tr/myo/aymes/private_topics.asp?idx=36363334
(2) Kayıt yenileme işlemi Akademik Takvimde belirtilen süreler içerisinde yapılır. Kayıt yenileme
işlemi yapılmayan her yarıyıl/yıl azami öğrenim süresinden sayılır. (3) Katkı payı veya öğrenim
ücreti yatırma tarihleri içinde katkı payı veya öğrenim ücretini ödemeyenler ve mazeretleri
birimin ilgili kurulunca kabul edilmeyenler, ders seçimi yapmış olsalar dahi, o yarıyıl için kayıt
yenilememiş sayılır ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar.
* Ders Kaydı (Kayıt Yenileme) İşlemi OBİS Öğrenci sayfasına, Kullanıcı Adı: Öğrenci numarası
şifre alanına belirledikleri şifre (yeni kayıt yapan öğrenciler için T.C. numarası) olarak giriş
yapılarak Ders Kaydı işlemleri menüsünden Zorunlu Dersler-Bölüm Seçmeli Dersler Ve Bölüm
Dışı Seçmeli Dersler guruplarından ilgili adımlardaki uyarılara uygun olarak ders seçimi yapılır.
İkinci Öğretim Öğrencileri yine Akademik Takvimde belirtilen tarihler içinde öğrenim ücretini
ödeyerek ders kaydı işlemi tamamlanır.
https://obis.adu.edu.tr/GIRIS?ReturnUrl=%2f

ÖĞRENCİLERİMİZİN TABİ OLDUKLARI MEVZUAT BİLGİLERİ
Değerli öğrencilerimiz, öğrenciliğiniz süresince uymak zorunda olduğunuz Üniversitemiz
Yönetmelik, Yönerge, Genelge, Usul ve Esaslar ve diğer mevzuata;
https://idari.adu.edu.tr/db/ogrenciisleri/webfolders/topics/OnLisansLisansYonetmeligi(3).pdf
https://idari.adu.edu.tr/db/ogrenciisleri/default.asp?idx=363933
https://idari.adu.edu.tr/db/ogrenciisleri/default.asp?idx=31303939
https://idari.adu.edu.tr/db/ogrenciisleri/default.asp?idx=31323836
linklerinden ulaşabilirsiniz.

MUAFİYET BAŞVURU İŞLEMLERİ
Daha önce bir yükseköğretim kurumunun öğrencisi iken öğrenimini tamamlamadan
veya mezun olduktan sonra ÖSYM tarafından YÜKSEK OKULUMUZ PROGRAMLARINA
yerleştirilen öğrencilerin MUAFİYET başvuruları, 09 EKİM 2020 Tarihine kadar, ekte bulunan
MUAFİYET BAŞVURU FORM’u nu doldurularak Önceki öğrenime ait TRANSKRİPT ve muafiyet
talep edilen derslerin içeriklerini ekleyerek,
Posta ile (Adnan Menderes Üniversitesi Aydın Meslek Yüksekokulu Merkez Kampüs
Efeler-AYDIN adresine)
Faks ile (0256 212 57 14)
Mail ile (aymes@adu.edu.tr) gönderebilirler.

AYDIN MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE

Okulumuz…………………………………………Programı…………...numaralı öğrencisiyim.
Daha önce öğrencisi olduğum……………………………………………………Üniversitesi
…………………………………………………Yüksekokulunda/Fakültesinde başarılı olduğum,
dilekçe ekinde transkript ve ders içeriklerini sunduğum derslerden muaf olmak istiyorum.
Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

Adı Soyadı:
Tarih:
Telefon No:

Muafiyet Talep Edilen Dersler
12345678910-

İmza:

