ANKARA ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
2017-2018 GÜZ YARIYILI
YÜKSEK LİSANS – DOKTORA
PROGRAMLARINA KESİN KAYIT HAKKI KAZANAN TÜRK UYRUKLU
ÖĞRENCİ ADAYLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER (11-15 Eylül 2017)
1. Mezuniyet Belgesi/Diploma Onaylı Örneği (Asıl belge olması şartı ile fotokopiler Enstitümüzce onaylanabilecektir.)
2. Mezuniyet Transkript Belgesi aslı ya da Onaylı örneği (Asıl belge olması şartı ile fotokopiler Enstitümüzce
onaylanabilecektir.)
3. ALES Belgesi
4. Doktora ve Tezli Yüksek Lisans Öğrencileri İçin Yabancı Dil Belgesi
5. 6 Adet fotoğraf (Biyometrik olacak)
6. İnternet üzerinden yapılan ön kayıt başvuru formu çıktısı
7. T.C. Kimlik numarasının yer aldığı nüfus cüzdanı fotokopisi
8. Erkek öğrenciler için Askerlik Durum Belgesi
a) Askerliğini yapmış olanlar için askerlik terhis belgesi
b) Askerliğini yapmamış olanlar için müsaade belgesi (Mezuniyet Belgesi ve Nüfus Cüzdanı onaylı fotokopisi ile beraber).
c) Bakaya durumunda olanlar kovuşturmaya yer olmadığına dair Mahkeme Kararından sonra tecil için müracaat edecektir.
9. Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi İkinci öğretim programına yerleştirilenler Vakıflar Bankası TR41 0001 5001 5800
7305 5127 85 nolu IBAN numarasına 08-15 Eylül 2017 tarihleri arasında kredi başına ücretlerini yatırabileceklerdir. Örgün
öğretim programlarına yerleştirilenler ise herhangi bir ücret yatırmayacaklardır.
10. Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programına (Enformatik Anabilim Dalı) yerleştirilenler Vakıflar Bankası TR50
0001 5001 5800 7305 5131 08 nolu IBAN numarasına 08-15 Eylül 2017 tarihleri arasında kredi başına ücretlerini
yatırabileceklerdir.
DERS ALMA İŞLEMLERİ (11 – 17 Eylül 2017):
Kesin kayıt evraklarınız ile Enstitüye geldiğinizde size kapalı bir zarf içerisinde verilecek olan kullanıcı adı ve şifreniz
ile

https://obs.ankara.edu.tr adresinden giriş yaparak ders seçme işlemini gerçekleştirebilirsiniz (Ders seçimi

yapmadan önce öncelikle Anabilim Dalı Başkanı ile görüşerek alacağınız dersleri belirlemelisiniz). Ders seçimi
işleminizi tamamladıktan sonra alacağınız imzalı Kayıt Onay Raporunu Enstitü Öğrenci İşleri Birimine 22 Eylül
2017 mesai saati bitimine kadar (17.30) teslim etmeniz gerekmektedir. Aksi halde dosyanız üzerinde işlem
yapılamayacaktır.

NOT:




Ön Kayıt Başvurularında geçersiz belge beyan edenler, yanlış beyanda bulunanlar yazılı bilim sınavını
başarmış olsalar bile kesin kayıtları Enstitümüzce alınmayacak ve kazanmış olduğu öğrencilik hakkı iptal
edilecektir.
Belirtilen tarihlerde bizzat istenilen belgelerin tümünü getirmeyenlerin kayıtları yapılmayacaktır.
Yabancı uyruklu öğrencilerin kesin kayıtları için gerekli belgeler ayrı bir liste halinde ilan edilmiştir.

UYARI: Ankara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin 47.maddesine göre; Tezsiz Yüksek
Lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.
Ancak aynı anda herhangi bir Yükseköğretim Kurumunda Tezsiz Yüksek Lisans Programına kayıtlı öğrenciler en
son kayıt yaptırdıkları Yükseköğretim Kurumuna katkı payı yatırmaları gerektiğinden ders seçimi esnasında
yatırılması gereken katkı payı miktarı ekranda görüntülenecektir. Bu durumda olan öğrencilerin öğrenci
numaraları ile herhangi bir Vakıfbank Şubesine Aboneli Tahsilat Sistemi (ATS) ile ilgili katkı payı ücretini
yatırmaları gerekmekte olup aksi halde kayıt işlemleri gerçekleştirilemeyecektir.

