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EGE ÜN�VERS�TES�

2018-2019 E✁�T�M-Ö✁RET�M YILI GÜZ YARIYILI

L�SANSÜSTÜ KAYIT YEN�LEME �LANI

2018 - 2019 E✂✄T✄M-Ö✂RET✄M YILI GÜZ YARIYILI 
L✄SANSÜSTÜ KAYIT YEN✄LEME TAR✄HLER✄

ENST✄TÜ KAYIT YEN✄LEME EKLE-S✄L

FEN B☎L☎MLER☎ ENST☎TÜSÜ 17.09.2018 -23.09.2018 01.10.2018 – 07.10.2018

SOSYAL B☎L☎MLER ENST☎TÜSÜ 17.09.2018 -23.09.2018 01.10.2018 – 07.10.2018

SA✆LIK B☎L☎MLER☎ ENST☎TÜSÜ 17.09.2018 -23.09.2018 01.10.2018 – 07.10.2018

Ders Seçimi, Ö✝renci Katk✞ Pay✞ /Ö✝renim Ücretinin Yat✞r✞lmas✞, Dan✞✟man Onay✞ 
�✟lemleri

2018-2019 E✠itim - Ö✠retim y✡l✡ güz yar✡y✡l✡nda ders kay✡t i☛leminin gerçekle☛tirilmesi 
için; ilgili Enstitülere ait yukar✡da belirtilen kay✡t yenileme tarihlerinde 
https://kimlik.ege.edu.tr adresinden, kullan✡c✡ ad✡ olarak ö✠renci 
numaras✡@ogrenci.ege.edu.tr ve ☛ifreyi T.C Kimlik numaras✡ olarak yazarak sisteme giri☛ 
yap✡lmas✡ ve a☛a✠✡daki ad✡mlara dikkat edilerek kay✡t i☛leminin tamamlanmas✡ 
gerekmektedir.

ÇOK ÖNEML�! Kesin kay✞t i✟lemini gerçekle✟tirmi✟ ö✝rencilerin sistemden yazd✞r 
butonu ile ders kayd✞n✞n kesinle✟ti✝ine dair ç✞kt✞ almalar✞ ve dan✞✟manlar✞na 
onaylatmalar✞ önemlidir. Herhangi bir ders kay✞t sorununda bu ç✞kt✞y✞ ibraz 
edemedikleri takdirde sistemdeki kay✞tlar dikkate al✞nacakt✞r.

Kay✡t Yenileme ☞☛lemleri K✡lavuzu için t✡klay✡n✡z

DERS KAYIT A✌AMALARI

1. A✌AMA S�STEME G�R�✌ VE DERS SEÇ�M� (Kay✞tlanma A✟amas✞: TASLAK)

a.Kullan✞c✞ ve ✌ifre Bilgileri Giri✟

Sisteme kullan✡c✡ ad✡ ve ☛ifre yaz✡larak giri☛ yap✡l✡r. ✍ifresini unutan ö✠renciler
kimlik.ege.edu.tr  adresinden “☛ifremi hat✡rlam✡yorum” linkinden güvenlik sorusunu
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cevaplad�ktan sonra kimlik bilgilerini girerek, geçici ✁ifre olu✁turabilir. Ö✂renciler geçici
✁ifrelerini kal�c� ✁ifreye dönü✁türerek sisteme giri✁ yapabilirler.

b. Aç✄lan Dersler ve Ders Seçimi

(1) Kay�t yenileme (ders seçme) i✁lemleri ba✁l�✂� seçilerek, aç�lan dersler sekmesinden 
dersler seçilir.

(2) Ders seçiminde derslerin AKTS kredileri dikkate al�n�r.

(3) 2012 y�l� ve sonras✄nda üniversitemize kay�t yapt�ran lisansüstü ö✂rencilerin EBYS 
sistemi üzerinden kay�t yenilemesi (ders seçmesi) zorunludur. Bu ö☎renciler için manuel 
olarak doldurulan form kabul edilmeyecektir.

(4) 2012 y�l� ve sonras✄nda üniversitemize kay�t yapt�ran ve tez döneminde olan 
lisansüstü ö✂rencilerin ilgili  dönemdeki  ‘Tez  Çal�✁mas�’  ve  ‘Uzmanl�k  Alan  
Çal�✁mas�’ derslerini seçmesi zorunludur.

(5) 2012 y�l� öncesinde üniversitemize kay�t yapt�ran lisansüstü ö✂rencilerden seçilecek 
dersi olmayanlar (Tez vb. a✁amadakiler) EBYS sistemi üzerinden BO✆ KAYIT 
yapmal�d�rlar. (“Aç�lan dersler” sekmesinde “Seçilenleri ekle” ve “Dan�✁man onay�na 
gönder” butonlar�na bas�larak kay�t tamamlanmal�d�r.)

(6) 2012 y�l� öncesinde üniversitemize kay�t yapt�ran lisansüstü ö✂renciler formasyon 
ders seçimi ve bo✁ kay�t d�✁�ndaki durumlarda ders seçim formunu manuel olarak doldurup 
dan�✁man�na onaylatt�ktan sonra ilgili Anabilim Dal�na teslim etmelidirler.

(7) “Aç�lan dersler” sekmesinde sol alttaki “seçilenleri ekle” butonu ile dersler seçilen 
derslere eklenir.

c. Katk✄ Pay✄/ Ö☎renim Ücreti Bilgisi Sorgulama ve Yat✄rma

Ö✂rencilerin dönem katk� pay�/ ö✂renim ücreti ekran�na bilgi olarak yans�r. Ücreti HALK 
BANKASI’n�n herhangi bir ✁ubesinden ya da ATM’sinden 11 haneli ö✂renci numaralar�n� 
bildirerek yat�rabileceklerdir. Ö✂rencilerin yat�rm�✁ olduklar� ücretin dekontunu 
Üniversitemiz talep etmemektedir. Herhangi bir sorun ya✁and�✂�nda istenildi✂i zaman 
ibraz edilebilmesi için ö✂rencilerin dekontlar�n� saklamalar� tavsiye edilir.

Ö✂renciler var olan harç borçlar�n�n ödemesini tamamlamadan derslerini dan�✁man 
onay�na gönderemezler.

d. Seçilen Dersler

Ders seçimi yap�ld�ktan sonra “dan�✁man onay�na gönder” butonu kullan�larak i✁lemin ilk
k�sm� tamamlan�r. Kay�tlanma ✁ekli “taslak”tan “dan�✁man inceleme”ye dönü✁ür.
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2. A�AMA DANI�MAN KONTROLÜ (Kay✁tlanma A✂amas✁: DANI�MAN 
✄NCELEME)

(1) Ders seçimi yapan ö☎rencilerin ders kay✆tlar✆ dan✆✝man✆ taraf✆ndan kontrol edilerek, 
ders baz✆nda onay verilir. Gerekli görülen eklenecek veya ç✆kart✆lacak derslerin i✝lemleri 
dan✆✝man ile birlikte yap✆l✆r ve sonucu dan✆✝man✆ taraf✆ndan onaylan✆r.

(2) Yap✆lan ekleme ç✆karmalarda, dan✆✝manlar ö☎rencinin transkriptini inceleyerek i✝lem
yapar.

3. A�AMA DANI�MAN ONAY- KES✄N KAYIT (Kay✁tlanma A✂amas✁: 
DANI�MAN ONAY- Kay✁tlanma A✂amas✁: KES✄N KAYIT)

1. Reddet

Dan✆✝man taraf✆ndan ö☎rencinin seçmi✝ oldu☎u dersler tek tek onaylan✆r. Dan✆✝man 
gerekli gördü☎ünde, ö☎renci taraf✆ndan eklenen bir dersi reddedebilir. Reddedilen dersi 
olan ö☎renci 1. A✝ama “Taslak”a geri döner. Ö☎renci dan✆✝man✆n reddetti☎i dersi sildikten 
sonra tekrardan dan✆✝man incelemeye gönderir.

2. Onayla

Tüm dersleri dan✆✝man✆nca onaylanm✆✝ ö☎rencinin kay✆tlanma ✝ekli “Dan✆✝man Onay” 
a✝amas✆na geçer. Ö☎rencinin kay✆t i✝lemi, dan✆✝man “Kesin Kay✆t ✞✝lemi” butonuna 
bast✆ktan sonra tamamlan✆r. Bu i✝lemi tamamlanmayan ö☎rencilerin, kay✆t yenileme 
tarihlerinde dan✆✝man✆na müracaat ederek, i✝lemi tamamlatmalar✆ gerekmektedir.

3. Kesin Kay✁t

Dan✆✝man✆nca kesin kay✆t i✝lemi yap✆lm✆✝ ö☎rencinin ders kayd✆ sisteme yans✆r. Kesin 
kay✆t  yapm✆✝  ö☎rencinin  bilgi   sisteminde   not   görüntüleme   ekran✆na   dersleri  
yans✆r, s✆n✆f listelerinde ismi görünür ve ö☎renci transkript ald✆☎✆nda dersleri  
transkriptinde görünür.
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L�SANSÜSTÜ Ö✁RENC�LERDEN
ALINACAK

KATKI PAYI/Ö✁REN�M ÜCRETLER�

Katk✂ Paylar✂ ve Ö✄renim Ücretlerinin Tespitine Dair Bakanlar Kuruluna 
istinaden tablolardaki ücretler yat✂r✂lacakt✂r.

Katk✂ pay✂/ ö✄renim ücretleri Halk Bankas✂’n✂n herhangi bir ☎ubesinden
ya da atm’lerinden ö✄renci numaras✂yla yat✂r✂labilmektedir.

ENST✆TÜ
TTc Uyruklu Ö✝renciler Yurt D✞✟✞ Kontenjan✞ndan Gelen 

Ö✠renciler
TOPLA 
M

1.TAKS✡T
EYLÜL

2.TAKS✡T 
☛UBAT

TOPLAM
1.TAKS✡T
EYLÜL

2.TAKS✡T 
☛UBAT

FEN B✡L✡MLER✡ 
ENST✡TÜSÜ

258 129 129 774 387 387

SOSYAL B✡L✡MLER 
ENST✡TÜSÜ

258 129 129 774 387 387

SA☞LIK B✡L✡MLER✡ 
ENST✡TÜSÜ

258 129 129 774 387 387

KATKI PAYINDAN MUAF OLAN Ö✌RENC✍LER

✎ Yüksek lisans programlar✂nda 2 y✂l (dört dönem)
✎ Doktora programlar✂nda 4 y✂l (sekiz dönem)
✎ Lisans sonras✂ doktora programlar✂nda 5 y✂l (on dönem)
✎ Normal ö✄renim süresi içinde olan ve katk✂ pay✂/ö✄renim ücreti muafiyeti 

içeren “burslu” ö✄renciler katk✂ pay✂/ö✄renim ücretinden muaft✂r.
✎ Birinci ö✄retim programlar✂nda lisansüstü ö✄renim gören ara☎t✂rma

görevlileri (ö✄renimleri süresince) katk✂ pay✂ndan muaft✂r.
✎ ✏ehit ve gazi çocu✄u olan ö✄renciler (ö✄renimleri süresince) katk✂ 

pay✂ndan muaft✂r.
✎ Bakanl✂klar ve kamu kurulu☎lar✂ ad✂na mecburi hizmet kar☎✂l✂✄✂ ö✄renim

gören ö✄renciler katk✂ pay✂ndan muaft✂r
✎ Suriye Arap Cumhuriyeti’nde ya☎anan olaylar nedeniyle ülkemizde 

misafir edilen Suriye vatanda☎lar✂ndan YÖK taraf✂ndan belirlenen esaslara 
göre üniversiteye yerle☎tirilen ö✄renciler katk✂ pay✂ndan muaft✂r.

✎ Birinci ö✄retim programlar✂nda ö✄retim gören engelli ö✄rencilerin katk✂ 
paylar✂ndan engellili✄i oran✂nda indirim yap✂l✂r.
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KATKI PAYI/ Ö�REN✁M ÜCRET✁N✁

ÖDEMEKLE YÜKÜMLÜ OLAN Ö�RENC✁LER

✂ ✄kinci ö☎retim programlar✆ndaki ö☎renciler ö☎renim ücreti öder.
✂ ✄kinci ö☎retim programlar✆nda lisansüstü ö☎renim gören ara✝t✆rma

görevlileri katk✆ pay✆ tutar✆nda ö☎renim ücreti öder.
✂ Lisansüstü programlar✆ tamamlayamam✆✝ tezli yüksek lisans ve doktora 

ö☎rencilerinin, her hangi bir Halk Bankas✆ ✞ubesine ö☎renci numaralar✆n✆ 
söyleyerek 129 TL yat✆rmalar✆ gerekmektedir.

✂ Kendi imkan✆ ile ö☎renim gören yabanc✆ uyruklu ö☎renciler ile bursu 
kesilen ö☎rencilerin (Türk As✆ll✆ Yabanc✆ Ö☎renciler de dahil), Her hangi 
bir Halk Bankas✆ ✞ubesinden ö☎renci numaralar✆n✆ söyleyerek 
129X3=387.00 TL yat✆rmalar✆ gerekmektedir.

✂ 27.06.2018 Tarihli ve 12007 Say✆l✆ Resmî Gazetede yay✆mlanan 2018- 
2019 E☎itim-Ö☎retim Y✆l✆nda Yüksekö☎retim Kurumlar✆nda Cari Hizmet 
Maliyetlerine Ö☎renci Katk✆s✆ Olarak Al✆nacak Katk✆ Paylar✆ ve Ö☎renim 
Ücretlerinin Tespitine Dair Bakanlar Kurulu Karar✆n✆n 10/3. 
maddesindeki “Ö✟rencinin kay✠tl✠ oldu✟u sadece bir program✠n 
ö✟renci katk✠ pay✠ Devletçe kar✡✠lan✠r. Birinci ve aç✠k ö✟retim 
kapsam✠nda bir programa kay✠tl✠ iken ayn✠ kapsamda ikinci bir 
yüksekö✟retim program✠na (çift ana dal programlar✠ hariç olmak 
üzere) kay✠t yapt✠r✠lmas✠ halinde, ikinci yüksekö✟retim program✠na 
ait ö✟renci katk✠ paylar✠, ö✟rencilerin kendileri taraf✠ndan 
kar✡✠lan✠r.” hükmü uyar✆nca bir yüksekö☎retim program✆na kay✆tl✆ olup 
da üniversitemize kay✆t yapt✆rm✆✝ olan ö☎rencilerden ilgili programa ait 
katk✆ pay✆/ö☎renim ücreti al✆n✆r.



EGE ÜN�VERS�TES�

2018-2019 E✁�T�M-Ö✁RET�M YILI GÜZ YARIYILI

�K�NC� Ö✁RET�M VE UZAKTAN E✁�T�M PROGRAMLARI 
KAYIT YEN�LEME �LANI

2018 – 2019 E✂✄T✄M-Ö✂RET✄M YILI GÜZ YARIYILI
✄K✄NC✄ Ö✂RET✄M VE UZAKTAN E✂✄T✄M

KAYIT YEN✄LEME TAR✄HLER✄

ENST✄TÜ KAYIT YEN✄LEME EKLE-S✄L

FEN B☎L☎MLER☎ ENST☎TÜSÜ 17.09.2018 -23.09.2018 01.10.2018 – 07.10.2018

SOSYAL B☎L☎MLER ENST☎TÜSÜ
17.09.2018 -23.09.2018 01.10.2018 – 07.10.2018

Kay✆t Yenileme ✝✞lemleri K✆lavuzu için t✆klay✆n✆z

Uzaktan E✟itim Ö✟rencilerinin Dikkatine;

Herhangi bir sorun ile kar✠✡la✠t✡✟✡n✡zda uzaktanegitimyardim@mail.ege.edu.tr 
adresine e-mail atarak yard✡m alabilirsiniz.

DERS KAYIT A☛AMALARI

1. A☛AMA: S�STEME G�R�☛ VE DERS SEÇ�M� (Kay✡tlanma A✠amas✡: TASLAK)

a.Kullan✡c✡ ve ☛ifre Bilgileri Giri✠

2018-2019 E☞itim - Ö☞retim y✆l✆ güz yar✆y✆l✆nda ders kay✆t i✞leminin gerçekle✞tirilmesi için; 
ilgili Enstitülere ait yukar✆da belirtilen kay✆t yenileme tarihlerinde https://kimlik.ege.edu.tr 
adresinden, kullan✆c✆ ad✆ olarak ö☞renci numaras✆@ogrenci.ege.edu.tr ve ✞ifreyi T.C Kimlik 
numaras✆ olarak yazarak sisteme giri✞ yap✆lmas✆ ve a✞a☞✆daki ad✆mlara dikkat edilerek kay✆t 
i✞leminin tamamlanmas✆ gerekmektedir.

c. Aç✡lan Dersler ve Ders Seçimi

(1) Kay✆t yenileme (ders seçme) i✞lemleri ba✞l✆☞✆ seçilerek, aç✆lan dersler sekmesinden 
dersler seçilir.

(2) Ders seçiminde derslerin AKTS kredileri dikkate al✆n✆r. Ücretlendirmede yerel kredi dikkate 
al✆n✆r.

(3) 2012 y✆l✆ ve sonras✡nda üniversitemize kay✆t yapt✆ran lisansüstü ö☞rencilerin EBYS 
sistemi üzerinden kay✆t yenilemesi (ders seçmesi) zorunludur. Bu ö✟renciler için manuel



olarak doldurulan form kabul edilmeyecektir.

(4) 2012 y�l� öncesinde üniversitemize kay�t yapt�ran ikinci ö✁retim ve uzaktan e✁itim 
ö✁rencileri ders seçim formunu manuel olarak doldurup harç dekontlar� ile birlikte; 
dan�✂man�na onaylatt�ktan sonra ilgili Anabilim Dal�na teslim etmelidirler.

(5) II. Ö✁retim ve Uzaktan E✁itim ö✁rencileri derse kay�tlanma esnas�nda, almalar� 
gereken dersleri sistem üzerinden seçtikten ve seçmi✂ olduklar� dersin kredi ba✂�na 
hesaplanacak olan Ö✁renim Ücreti miktar�n� ö✁renci numaralar� ile Halk Bankas� online 
hesab�na yat�rd�ktan sonra EBYS sistemine girip seçtikleri dersleri dan�✂man onay�na 
yollamalar� gerekmektedir.

d. Seçilen Dersler

Ders seçimi yap�ld�ktan sonra “dan�✂man onay�na gönder” butonu kullan�larak i✂lemin ilk
k�sm� tamamlan�r. Kay�tlanma ✂ekli “taslak”tan “dan�✂man inceleme”ye dönü✂ür.

2. A✄AMA: DANI✄MAN KONTROLÜ (Kay☎tlanma A✆amas☎: DANI✄MAN 
✝NCELEME)

(1) Ders seçimi yapan ö✁rencilerin ders kay�tlar� dan�✂man� taraf�ndan kontrol edilerek, 
ders baz�nda onay verilir. Gerekli görülen eklenecek veya ç�kart�lacak derslerin i✂lemleri 
dan�✂man ile birlikte yap�l�r ve sonucu dan�✂man� taraf�ndan onaylan�r.

(2) Yap�lan ekleme ç�karmalarda, dan�✂manlar ö✁rencinin transkriptini inceleyerek i✂lem
yapar.

3. A✄AMA: DANI✄MAN ONAY- KES✝N KAYIT (Kay☎tlanma A✆amas☎: 
DANI✄MAN ONAY- Kay☎tlanma A✆amas☎: KES✝N KAYIT)

1. Reddet

Dan�✂man taraf�ndan ö✁rencinin seçmi✂ oldu✁u dersler tek tek onaylan�r. Dan�✂man gerekli 
gördü✁ünde, ö✁renci taraf�ndan eklenen bir dersi reddedebilir. Reddedilen dersi olan 
ö✁renci 1. A✂ama “Taslak”a geri döner. Ö✁renci dan�✂man�n reddetti✁i dersi sildikten sonra 
tekrardan dan�✂man incelemeye gönderir.

2. Onayla

Tüm dersleri dan�✂man�nca onaylanm�✂ ö✁rencinin kay�tlanma ✂ekli “Dan�✂man Onay” 
a✂amas�na geçer. Ö✁rencinin kay�t i✂lemi, dan�✂man “Kesin Kay�t ✞✂lemi” butonuna 
bast�ktan sonra tamamlan�r. Bu i✂lemi tamamlanmayan ö✁rencilerin, kay�t yenileme



tarihlerinde dan�✁man�na müracaat ederek, i✁lemi tamamlatmalar� gerekmektedir.

3. Kesin Kay✂t

Dan�✁man�nca kesin kay�t i✁lemi yap�lm�✁ ö✄rencinin ders kayd� sisteme yans�r. Kesin kay�t 
yapm�✁    ö✄rencinin    bilgi    sisteminde    not     görüntüleme     ekran�na     dersleri  
yans�r, s�n�f listelerinde ismi görünür ve ö✄renci transkript  ald�✄�nda  dersleri  
transkriptinde görünür.

☎kinci Ö✆retim ve

Uzaktan E✆itim Tezsiz Yüksek Lisans Programlar✂nda 

Ö✆renim Gören Ö✆rencilerin,

✝ Öncelikle sistemden ders seçimi yapmalar�
✝ Sisteme yans�yan borç miktarlar�n� (seçtikleri derslerin yerel kredi toplam� x seçtikleri 

dersin kredi ba✁�na miktar�n�) HALK BANKASI’n�n herhangi bir ✁ubesinden ya da 
ATM’sinden 11 haneli ö✄renci numaralar�n� bildirerek yat�rabileceklerdir. Ö✄rencilerin 
yat�rm�✁ olduklar� ücretin dekontunu Üniversitemiz talep etmemektedir. Herhangi bir 
sorun ya✁and�✄�nda istenildi✄i zaman ibraz edilebilmesi için ö✄rencilerin dekontlar�n� 
saklamalar� tavsiye edilir.

✝ Daha sonra Sistemden seçmi✁ olduklar� dersleri dan�✁man onay�na göndermeleri 
gerekmektedir.

Örnek : 3 kredilik ders x 300 TL kredi ba✁�na saat ücreti = 900 TL

Online kay�tta problem ya✁ayan ö✄rencilerin; Katk� Pay�/ Ö✄renim Ücreti dekontlar�n� 
Ö✄renci ✞✁leri Daire Ba✁kanl�✄� Lisansüstü Ö✄renci Ofisine teslim etmeleri 
gerekmektedir.



FEN B�L�MLER� ENST�TÜSÜ �K�NC� Ö✁RET�M TEZS�Z YÜKSEK L�SANS 
DÖNEML�K  DERS   KRED�/SAAT BA✂INA ÜCRET

PROGRAM ADI
KRED✄ ÜCRET✄

(TL)

☎K☎NC☎ Ö✆RET☎M

Bilgi Teknolojileri ve ✝nternet Güvenli✞i 400

✝✟ Güvenli✞i 300

Makina Mühendisli✞i 410

Sürdürülebilir Tar✠m G✠da Sistemleri 250

Ürün Ya✟am Döngüsü 380

SOSYAL B�L�MLER ENST�TÜSÜ �K�NC� Ö✁RET�M TEZS�Z YÜKSEK L�SANS 
DÖNEML�K  DERS   KRED�/SAAT BA✂INA ÜCRE

PROGRAM ADI
ASGAR☎ KRED✄ ÜCRET✄

Ö✆RENC☎ SAYISI (TL)

☎K☎NC☎ Ö✆RET☎M

Aile Dan✠✟manl✠✞✠ 270

Bölgesel ✝li✟kiler AB Akdeniz Çal✠✟malar✠ 260

Edebiyat ve Kültür Çal✠✟malar✠ 225

E✞itim Yönetimi Tefti✟i Planlamas✠ ve Ekonomisi,0 200

✝nsan Kaynaklar✠ Yönetimi ve Yönetim Geli✟tirme 350

Rehberlik ve Psikolojik Dan✠✟manl✠k                                               225

✝✟letme 350

Kad✠n Çal✠✟malar✠ 300

Kurumsal ✝tibar Yönetimi ve Halkla ✝li✟kiler 270

Medya Çal✠✟malar✠ 195

Pazarlama ve Marka Yönetimi 350

Muhasebe ve Finansman                                                                            350

Sa✞l✠k ✝leti✟imi 250

Sinema 195

Sosyal Medya ve Dijital ✝leti✟im                                         270

Radyo Televizyon ve Sinema 195

Üretim ✝✟lemler Yönetimi 300



UZAKTAN Ö�RET✁M

✂✄letme 300

Lojistik Yönetimi 300

E☎itim Programlar✆ ve Ö☎retim 225

Ö✝REN✞M ÜCRET✞NDEN MUAF OLAN Ö✝RENC✞LER

Üniversite Yönetim Kurulumuzun 26.05.2015 tarih ve 19/9 say✟l✟ karar✟ gere✠ince,

✡ ☛kinci ö✠retim tezsiz yüksek lisans ve uzaktan e✠itim programlar✟nda e✠itim gören
ö✠rencilerden, ☞ehit gazi çocuklar✟ndan ücret al✟nmaz.

Ö✝REN✞M ÜCRET✞NDE ✞ND✞R✞M UYGULANACAK Ö✝RENC✞LER

Üniversite Yönetim Kurulumuzun 26.05.2015 tarih ve 19/9 say✟l✟ karar✟ gere✠ince,
           Engelli ö✠rencilerin ise engellili✠i oran✟nda ücretlerinden indirim yap✟l✟r.



EGE ÜN�VERS�TES�
2018 - 2019 E✁�T�M-Ö✁RET�M YILI GÜZ YARIYILI

667 KHK �LE ÜN�VERS�TEM�Z L�SANSÜSTÜ PROGRAMLARINDA
Ö✁REN�M GÖREN Ö✁RENC�LER �Ç�N

KAYIT YEN�LEME �LANI

ENST✂TÜ KAYIT YEN✂LEME EKLE-S✂L

SA✄LIK B☎L☎MLER☎ ENST☎TÜSÜ 17.09.2018 -23.09.2018 01.10.2018 – 07.10.2018

Ders Seçimi, Dan✆✝man Onay✆ ve Taksitlerin Yat✆r✆lmas✆ �✝lemleri

2018-2019 e✞itim ö✞retim y✟l✟ güz yar✟y✟l✟nda ders kay✟t i✠leminin 
gerçekle✠tirilmesi için; ilgili Enstitüye ait yukar✟da belirtilen kay✟t yenileme 
tarihlerinde http://kimlik.ege.edu.tr adresinden, kullan✟c✟ ad✟ olarak ö✞renci 
numaras✟@ogrenci.ege.edu.tr ve ✠ifreyi T.C Kimlik numaras✟ olarak yazarak 
sisteme giri✠ yap✟lmas✟ ve a✠a✞✟daki ad✟mlara dikkat edilerek kay✟t i✠leminin 
tamamlanmas✟ gerekmektedir.

Ders kay✟t i✠lemleri dan✟✠man ve ö✞renci koordinasyonu ile gerçekle✠tirilmekte 
olup, kay✟t i✠lemleri sürecinde dan✟✠manlar✟n✟zla irtibata geçerek kay✟t yenileme 
i✠lemlerinizin sorunsuz bir ✠ekilde gerçekle✠mesini sa✞layabilirsiniz.

ÇOK ÖNEML�! Kesin kay✆t i✝lemini gerçekle✝tirmi✝  ö✡rencilerin 
sistemden yazd✆r butonu ile ders kayd✆n✆n kesinle✝ti✡ine dair ç✆kt✆ almalar✆ 
ve dan✆✝manlar✆na onaylatmalar✆ önemlidir. Herhangi bir ders kay✆t 
sorununda bu ç✆kt✆y✆ ibraz edemedikleri takdirde sistemdeki kay✆tlar 
dikkate al✆nacakt✆r.

Kay☛t Yenileme ☎☞lemleri K☛lavuzu için t☛klay☛n☛z

DERS KAYIT FORMU veya D✌LEKÇE ile kay✟t kesinlikle kabul edilmeyecektir.



DERS KAYIT A�AMALARI

1. A�AMA S✁STEME G✁R✁� VE DERS SEÇ✁M✁ (Kay✂tlanma A✄amas✂: TASLAK)

a.Kullan✂c✂ ve �ifre Bilgileri Giri✄

Sisteme kullan☎c☎ ad☎ ve ✆ifre yaz☎larak giri✆ yap☎l☎r. ✝ifresini unutan ö✞renciler 
ebys.ege.edu.tr adresinden “✆ifremi hat☎rlam☎yorum” linkinden güvenlik sorusunu 
cevaplad☎ktan sonra kimlik bilgilerini girerek, geçici ✆ifre olu✆turabilir. Ö✞renciler geçici 
✆ifrelerini kal☎c☎ ✆ifreye dönü✆türerek sisteme giri✆ yapabilirler.

b. Aç✂lan Dersler ve Ders Seçimi

(1) Kay☎t yenileme (ders seçme) i✆lemleri ba✆l☎✞☎ seçilerek, aç☎lan dersler sekmesinden 
dersler seçilir.

(2) Ders seçiminde derslerin AKTS kredileri dikkate al☎n☎r.

(3) Üniversitemize kay☎t yapt☎ran ve tez döneminde olan lisansüstü ö✞rencilerin ilgili 
dönemdeki ‘Tez Çal☎✆mas☎’ ve ‘Uzmanl☎k Alan Çal☎✆mas☎’ derslerini seçmesi zorunludur.

(4) “Aç☎lan dersler” sekmesinde sol alttaki “seçilenleri ekle” butonu ile dersler seçilen 
derslere eklenir.

c. Ücreti Bilgisi Sorgulama ve Yat✂rma

Ö✞renciler taksitlerini HALK BANKASI’n☎n herhangi bir ✆ubesinden ya da ATM’sinden
11 haneli ö✞renci numaralar☎n☎ bildirerek yat☎rabileceklerdir. Ö✞rencilerin yat☎rm☎✆ 
olduklar☎ ücretin dekontunu Üniversitemiz talep etmemektedir. Herhangi bir sorun 
ya✆and☎✞☎nda istenildi✞i zaman ibraz edilebilmesi için ö✞rencilerin dekontlar☎n☎ 
saklamalar☎ tavsiye edilir.

Ö✞renim ücretini ödemeyen ö✞renciler, kay☎t yenileme yapmayan (pasif) ö✞renci

durumuna dü✆ecek ve ö✞rencilik haklar☎ndan yararlanamayacakt☎r.

Ö✞renim ücretleri 2017-2018 e✞itim-ö✞retim dönemindeki ücrete; TÜ✟K taraf☎ndan 

yay☎nlanan Ocak - Temmuz 2018 dönemi TÜFE art☎✆ oran☎n☎n (% 12,15) uygulanmas☎ 

sonucunda hesaplanm☎✆t☎r. Ücretler dokuz e✆it taksit halinde yat☎r☎lacakt☎r. Yabanc☎ 

uyruklu ö✞rencilerin ücretleri 04 Eylül 2018 Merkez Bankas☎ döviz kuru esas al☎narak 

hesaplanm☎✆t☎r.

d. Seçilen Dersler

Ders seçimi yap☎ld☎ktan sonra “dan☎✆man onay☎na gönder” butonu kullan☎larak i✆lemin ilk



k�sm� tamamlan�r. Kay�tlanma ✁ekli “taslak”tan “dan�✁man inceleme”ye dönü✁ür.

2. A✂AMA DANI✂MAN KONTROLÜ (Kay✄tlanma A☎amas✄: DANI✂MAN 
✆NCELEME)

(1) Ders seçimi yapan ö✝rencilerin ders kay�tlar� dan�✁man� taraf�ndan kontrol edilerek, 
ders baz�nda onay verilir. Gerekli görülen eklenecek veya ç�kart�lacak derslerin i✁lemleri 
dan�✁man ile birlikte yap�l�r ve sonucu dan�✁man� taraf�ndan onaylan�r.

(2) Yap�lan ekleme ç�karmalarda, dan�✁manlar ö✝rencinin transkriptini inceleyerek i✁lem
yapar.

3. A✂AMA DANI✂MAN ONAY- KES✆N KAYIT (Kay✄tlanma A☎amas✄: 
DANI✂MAN ONAY- Kay✄tlanma A☎amas✄: KES✆N KAYIT)

1. Reddet

Dan�✁man taraf�ndan ö✝rencinin seçmi✁ oldu✝u dersler tek tek onaylan�r. Dan�✁man 
gerekli gördü✝ünde, ö✝renci taraf�ndan eklenen bir dersi reddedebilir. Reddedilen dersi 
olan ö✝renci 1. A✁ama “Taslak”a geri döner. Ö✝renci dan�✁man�n reddetti✝i dersi sildikten 
sonra tekrardan dan�✁man incelemeye gönderir.

2. Onayla

Tüm dersleri dan�✁man�nca onaylanm�✁ ö✝rencinin kay�tlanma ✁ekli “Dan�✁man Onay” 
a✁amas�na geçer. Ö✝rencinin kay�t i✁lemi, dan�✁man “Kesin Kay�t ✞✁lemi” butonuna 
bast�ktan sonra tamamlan�r. Bu i✁lemi tamamlanmayan ö✝rencilerin, kay�t yenileme 
tarihlerinde dan�✁man�na müracaat ederek, i✁lemi tamamlatmalar� gerekmektedir.

3. Kesin Kay✄t

Dan�✁man�nca kesin kay�t i✁lemi yap�lm�✁ ö✝rencinin ders kayd� sisteme yans�r. Kesin 
kay�t  yapm�✁  ö✝rencinin  bilgi   sisteminde   not   görüntüleme   ekran�na   dersleri  
yans�r, s�n�f listelerinde ismi görünür ve ö✝renci transkript ald�✝�nda dersleri  
transkriptinde görünür.


