DUYURU
Enstitümüz Tezli Lisansüstü Programları 2021-2022 öğretim yılı güz
yarıyılı ders kayıt tarihleri ve katkı paylarının ödenmesine ilişkin hususlar
aşağıda belirtilmiştir:
Kayıt Yenileme Tarihleri
Derslere Yazılma

: 29 Eylül-01 Ekim 2021

(Otomasyon sistemi 01 Ekim Cuma günü saat 17:00’de ders alma işlemine
kapatılacaktır.)

Ders Alma/Bırakma ve Mazeret Kayıtları

: 11-12 Ekim 2021

Katkı Payı Yatırma (*)

: 29 Eylül-01 Ekim 2021

(*) Program süresi 4 yarıyıl olan tezli yüksek lisans öğrencilerinden 5.
Yarıyıl ve daha fazla yarıyıla devam edenler ile program süresi 8 yarıyıl
olan doktora öğrencilerinden 9. Yarıyıl ve daha fazla yarıyıla devam
edenler katkı payı ödemesi yapacaklardır.

Ders Kayıtlarında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
Kayıt yenileme ve derse yazılma işlemlerinin tamamlanması için
Enstitümüz Öğrencilerinin Öğrenci Otomasyon Sistemi'nden derslerini
seçmeleri ve seçtikleri derslerin durumunun, danışmanları ya da program
koordinatörleri tarafından onaylanarak, "Kesin Kayıt" durumuna geldiğini
takip etmeleri gerekmektedir.
- Kayıtlı bulunduklarından farklı bir programdan ders almak isteyen
öğrencilerin “Farklı Anabilim Dalından Ders Seçim Formu” nu doldurup
onaylatarak kayıt süresi içinde Enstitümüz Öğrenci İşlerine teslim
etmeleri gerekmektedir.
- Önceki yarıyıllarda aldıkları seçmeli derslerin yerine ders alacak
öğrencilerin web sayfasında yer alan “Önceki Yarıyıllarda Alınan
Derslerin Yerine Ders Alma Formu”nu doldurup onaylatarak kayıt
yenileme süresi içinde Enstitümüz Öğrenci İşlerine teslim etmesi
gerekmektedir.
-

Derslerini başarıyla tamamlayan doktora öğrencilerinin otomasyon
sisteminden “FBE 695 Doktora Yeterlik” i, doktora yeterlik sınavında
başarılı olmuş doktora öğrencilerinin ise otomasyon sisteminden “ FBE
696 Tez Önerisi” ni seçmeleri gerekmektedir.
- “Yönlendirilmiş Araştırma” dersine kayıt yaptıracak öğrencilerin
“Yönlendirilmiş Araştırma Dersi Kayıt Formu” nu doldurup, ilgili
öğretim üyesine onaylatarak kayıt süreleri içinde Enstitüye teslim etmeleri
gerekmektedir.
-

Katkı Payı Ödemeleri ile İlgili Hususlar
Öğrencilerin, ödemeleri gereken tutarı Öğrenci Otomasyon Sisteminden
öğrendikten sonra katkı paylarını, Türkiye Ekonomi Bankası – Ortaköy Şubesi
Galatasaray Üniversitesi hesabına; T. C. kimlik numarası belirterek, aşağıdaki
yöntemlerle yatırmaları gerekmektedir.
- İnternet Bankacılığı Kullanarak;
Ödemeler – Fatura Ödemeleri – Diğer - Galatasaray Üniversitesi
Doktora/Galatasaray Üniversitesi Yüksek Lisans adımları izlenilerek, T. C.
kimlik numarası girilerek ödeme yapılır. İnternet Bankacılığını kendi internet
hesabı bulunan öğrencilerin kullanmaları gerekmektedir. EFT yapılmaması
önemle duyurulur. Banka dekontlarının Enstitü’ye getirilmesine gerek yoktur.
Dekont bilgi amaçlı saklanmalıdır.
- Şube Gişelerinden;
Ad, soyad, öğrenci numarası ve T. C. kimlik numarası kayıtlı olduğu program
belirtilerek katkı payları yatırılır.
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