
2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı  

Örgün Eğitim Kayıt Yenileme  

(04 Şubat - 07 Şubat 2014) 

Elektronik ortamda kayıt yenileme iĢleminin gerçekleĢtirilmesinde izlenecek adımlar aĢağıda belirtilmiĢtir. 

* 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılında kendi hesabına öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler ve Yüksek 

Lisans ve Doktora eğitiminde normal süresini tamamlayan (Yüksek Lisans 4 yarıyıl, Doktora 8 yarıyıl) 

öğrenciler hariç, öğrenimine devam eden ve yeni kayıt yaptıracak öğrencilerden öğrenci katkı payı 

alınmayacaktır. 

1- Katkı payı alınan öğrenciler için; sistem, öğrencinin kayıt yenileme ücretini banka hesabına ödenmesini izleyen 

en geç 1(bir) gün sonra aktif duruma geçer. 

2- Katkı payı, banka hesap numarası bildirmeden sadece öğrenci numaraları ile HALKBANK Ģubelerine doğrudan 

baĢvurularak ATS (Aboneli Tahsilat Sistemi) ile ödenir. 

   *EFT / Havale veya Halkbank internet Ģubesinden yapılan ödemeler kesinlikle kabul edilmemektedir. 

3- Öğrenci / DanıĢmanın sisteme Ģifreli giriĢi sonrası Ders Kaydı / Ders Kaydı Onay butonu tıklatılır, sonrasında 

ders tercihi yapılacak birim (Anabilim Dalı) seçilir. 

4- Birim seçildikten sonra, açılan derslerden alınmak istenen ders/dersler karĢısında bulunan kutucuk iĢaretlenir ve 

sayfa sonunda yer alan KAYDET ikonu tıklanır. 

5- Enstitü Entegre Dersleri için birimler menüsünden SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ birimi seçilir. 

6- Kayıt yenileme için ön çalıĢma yapan öğrencinin, sonraki basamak iĢlemi olarak Kayıt Yenileme KesinleĢtirme 

ĠĢlemi (Ders Kaydı Onay ikonundan) DanıĢmanı ile birlikte yapılır. DanıĢman ataması yapılmamıĢ öğrencilerin ön 

çalıĢma ile ders seçimlerini tamamladıktan sonraki Kayıt Yenileme iĢlemleri ise (Ders Kaydı Onay Bekleyenler) 

Anabilim Dalı BaĢkanı tarafından gerçekleĢtirilir. 

7- RAPOR-ÇIKTI alma iĢlemi mutlaka DanıĢman onayından sonra gerçekleĢtirilir. DanıĢman onayı yapılmayan 

girdiler, sistem tarafından tanınmamaktadır. 

8- Yeterlilik ya da tez aĢamasında bulunan öğrenci danıĢman tarafından Yönetim Kurulu Kararı ile adına açılmıĢ 

olan uzmanlık alan dersini, varsa seçer yoksa RAPORLAMA ile boĢ form çıktısı alır. 

9- Anabilim Dalı BaĢkanı, lisansüstü öğrencilerin imzalanmıĢ formlarını ve banka dekontlarının bir örneğini üst 

yazı ile birlikte 14 ġubat 2014 tarihine kadar Enstitüye ulaĢtırır. 

10- Sistemle ilgili karĢılaĢılan sorunlarda Enstitümüz health@ankara.edu.tr elektronik posta adresinden yazıĢarak 

bilgi alınabilir. 

11- Kayıt yenileme ile ilgili sorunları telefon veya elektronik yazıĢma ile çözülemeyen öğrenciler, kayıt yenileme 

dönemi içinde Enstitü öğrenci iĢlerine baĢvurur. 

12- Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü dıĢında farklı kurumlardan yapılacak ders tercihlerinde 

Anabilim Dalı BaĢkanlığı kanalı ile doğrudan Enstitüye yazılı olarak baĢvurulur. 
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