ANKARA ÜNİVERSİTESİ
AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ

2022-2023 ÖĞRETİM YILI

KAYIT KILAVUZU

Sevgili Aday Öğrencimiz,

2022-2023 Öğretim Yılında Fakültemize kayıt yaptıracak öğrencilerimizin kayıt
işlemleri, kılavuzda belirtilen esaslara göre yapılacaktır. Kayıt işlemlerinin sorunsuz
bir biçimde gerçekleştirilmesi için kılavuzun dikkatle incelenerek kayıt aşamalarının
eksiksiz yerine getirilmesi gerekmektedir. Üniversitemizi ve Fakültemizi tercih
ettiğiniz için teşekkür eder, başarılı bir öğrenim süreci geçirmenizi dileriz.

KAYIT TARİHLERİ
E-Devlet Kayıt İşlemleri: 22 - 24 Ağustos 2022

Detaylı Bilgi için: https://oidb.ankara.edu.tr ; https://ankuzef.ankara.edu.tr

✓

Kayıt işlemleri ile bilgilendirme SMS’leri, ÖSYM’ye beyan edilen GSM numarası
dikkate alınarak yapılacaktır.

✓

Kayıt yaptırmaya hak kazanan adaylar aşağıda yer alan adımları takip ederek kayıt
işlemlerini gerçekleştirebilir.

ÜNİVERSİTE E-KAYIT
✓ Kayıt işlemleri, 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında https://www.turkiye.gov.tr/
adresinden yapılacaktır.

✓ E-Devlet şifresi olmayan adaylar, şifrelerini şahsen başvuru ile üzerinde T.C. Kimlik
Numarasının bulunduğu fotoğraflı kimlik belgelerini (nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet)
ibraz ederek yurt içinde PTT Merkez müdürlüklerinden veya yetkili şubelerinden alabilirler.

✓ Şifre alındıktan sonra https://www.turkiye.gov.tr/ adresine E-Devlet şifresi ile giriş
yapılarak “E-Hizmetler” sekmesinden açılacak olan sayfanın sonunda yer alan
“Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı” başlığı altındaki “Üniversite E-Kayıt” sekmesinden
kayıt işlemleri tamamlanmalıdır.

✓ Kayıt işleminden sonra mutlaka kaydın yapıldığına dair belge alınmalıdır. E-devlet
üzerinden
kayıt
yapıldıktan
sonra,
htps://obs.ankara.edu.tr/preregistration/checkstudent adresinde yer alan “Öğrenci Bilgi
Kayıt Formu”nun doldurması gerekmektedir. Kullanıcı adı ve şifre e-posta adreslerine
gönderilecektir.

✓ E-Devlet adresinden kayıt işlemlerini tamamlayan öğrencilerin Üniversitemize
kayıtlarla ilgili olarak gelmelerine veya herhangi bir belge getirmelerine gerek
bulunmamaktadır.
✓ E-Devlet üzerinden E-Kayıt işlemini yapamayan aşağıdaki durum/durumlara sahip
olan adayların;
• T.C. Kimlik Numarasına sahip olmama,
• Yurtdışında bulunduğundan e-devlet şifresi alamama,
• Halen bir başka yükseköğretim kurumuna kayıtlı olma,
• Lise mezuniyeti e-okul üzerinden teyit edilememe
kayıt işlemleri Fakültemizde 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.
✓ Öğrenci numarası, https://obs.ankara.edu.tr:98/ogrencinosorgulama.aspx adresine
girilerek öğrenilebilir.

✓ Ders kayıtları 19-25 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılacaktır. Öğrenim ve materyal
ücretleri 19-25 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılacak olan interaktif ders kaydı sürecinde
alınacaktır. Uzaktan öğretim materyal ücreti, interaktif ders kayıt sürecinde alınacak tutara
eklenerek tahsil edilecektir.

