ANKARA ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
2017-2018 GÜZ YARIYILI
YÜKSEK LİSANS – DOKTORA
PROGRAMLARINA KESİN KAYIT HAKKI KAZANAN YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ ADAYLARI İÇİN
GEREKLİ BELGELER (11-15 Eylül 2017)
1. Lisans ve Lisansüstü öğrenimini yurtdışında yapmış olanlardan transkript, diploma veya mezuniyet belgesinin noterden
onaylı tercümesi.
2. Doktora ve Tezli Yüksek Lisans Öğrencileri İçin Yabancı Dil Belgesi
3.Tezli Yüksek Lisans, Tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora için TÖMER tarafından verilen [C1] seviyesi Türkçe Yeterlik Sınav
Sonuç Belgesi (Yabancı uyruklu olup, orta öğrenimini, lisans veya yüksek lisans öğrenimini Türkçe eğitim-öğretim yapan bir
kurumda tamamlamış olanlardan Türkçe Dil Sınav Belgesi istenmez)
4. Öğrenim vizesi bulunan pasaportun fotokopisi
5. İl Göç İdaresi Müdürlüğünden alınan ikamet belgesinin aslı veya onaylı örneği
6. 6 Adet fotoğraf (Biyometrik olacak)
7. İnternet üzerinden yapılan ön kayıt başvuru formu çıktısı

* 8. Burslu okuyanlar için burslu olduğunu gösteren ilgili makamdan alınan belge
9. Enstitümüz web sayfasında (http://www.fenbilimleri.ankara.edu.tr/1231OğrenciNo.htm) adresinden öğrenci numaranızı
öğrenerek, 08 – 15 Eylül 2017 tarihleri arasında ………BANKASI (Banka adı belirlendiğinde daha sonra web sayfamızda
ilan edilecektir) şubelerine doğrudan başvurarak banka hesap numarası bildirilmeden yalnızca öğrenci numarası ile
ATS(Aboneli Tahsilat Sistemi) ödeme yaptığınızı gösterir Banka Dekontu

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 teslim etmeniz gerekmektedir. Aksi halde dosyanız üzerinde işlem yapılamayacaktır.

* Milli Eğitim Bakanlığı’nca Devlet Burslusu olarak öğrenim görecek öğrenciler hiçbir ücret yatırmayacaklardır.
-Belirtilen tarihlerde bizzat istenilen belgelerin tümünü getirmeyenlerin kayıtları yapılmayacaktır.
- 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.
- Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubesinden YU (Yabancı Uyruklu) numarası mutlaka alınacaktır (99….. ile
başlayan numara).
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