EGE ÜNĠVERSĠTESĠ
2017-2018 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI GÜZ YARIYILI
LĠSANSÜSTÜ KAYIT YENĠLEME ĠLANI

2017 - 2018 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI GÜZ YARIYILI
LĠSANSÜSTÜ KAYIT YENĠLEME TARĠHLERĠ
ENSTĠTÜ

KAYIT YENĠLEME

EKLE-SĠL

FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ

18.09.2017 -24.09.2017

09.10.2017 – 15.10.2017

SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ

18.09.2017 -24.09.2017

09.10.2017 – 15.10.2017

SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ

18.09.2017 -24.09.2017

09.10.2017 – 15.10.2017

Ders Seçimi, Öğrenci Katkı Payı /Öğrenim Ücretinin Yatırılması, DanıĢman Onayı
ĠĢlemleri
2017-2018 Eğitim - Öğretim yılı güz yarıyılında ders kayıt iĢleminin gerçekleĢtirilmesi
için; ilgili Enstitülere ait yukarıda belirtilen kayıt yenileme tarihlerinde
http://ebys.ege.edu.tr adresinden, kullanıcı adının ve Ģifresinin yazılarak sisteme giriĢ
yapılması ve aĢağıdaki adımlara dikkat edilerek kayıt iĢleminin tamamlanması
gerekmektedir.
ÇOK ÖNEMLĠ! Kesin kayıt iĢlemini gerçekleĢtirmiĢ öğrencilerin sistemden yazdır
butonu ile ders kaydının kesinleĢtiğine dair çıktı almaları ve danıĢmanlarına
onaylatmaları önemlidir. Herhangi bir ders kayıt sorununda bu çıktıyı ibraz
edemedikleri takdirde sistemdeki kayıtlar dikkate alınacaktır.
Kayıt Yenileme ĠĢlemleri Kılavuzu için tıklayınız

DERS KAYIT AġAMALARI
1. AġAMA SĠSTEME GĠRĠġ VE DERS SEÇĠMĠ (Kayıtlanma AĢaması: TASLAK)
a.Kullanıcı ve ġifre Bilgileri GiriĢ
Sisteme kullanıcı adı ve Ģifre yazılarak giriĢ yapılır. ġifresini unutan öğrenciler
ebys.ege.edu.tr adresinden “Ģifremi hatırlamıyorum” linkinden güvenlik sorusunu
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cevapladıktan sonra kimlik bilgilerini girerek, geçici Ģifre oluĢturabilir. Öğrenciler geçici
Ģifrelerini kalıcı Ģifreye dönüĢtürerek sisteme giriĢ yapabilirler.
b. Açılan Dersler ve Ders Seçimi
(1) Kayıt yenileme (ders seçme) iĢlemleri baĢlığı seçilerek, açılan dersler sekmesinden
dersler seçilir.
(2) Ders seçiminde derslerin AKTS kredileri dikkate alınır.
(3) 2012 yılı ve sonrasında üniversitemize kayıt yaptıran lisansüstü öğrencilerin EBYS
sistemi üzerinden kayıt yenilemesi (ders seçmesi) zorunludur. Bu öğrenciler için manuel
olarak doldurulan form kabul edilmeyecektir.
(4) 2012 yılı ve sonrasında üniversitemize kayıt yaptıran ve tez döneminde olan
lisansüstü öğrencilerin ilgili dönemdeki „Tez ÇalıĢması‟ ve „Uzmanlık Alan
ÇalıĢması‟ derslerini seçmesi zorunludur.
(5) 2012 yılı öncesinde üniversitemize kayıt yaptıran lisansüstü öğrencilerden seçilecek
dersi olmayanlar (Tez vb. aĢamadakiler) EBYS sistemi üzerinden BOġ KAYIT
yapmalıdırlar. (“Açılan dersler” sekmesinde “Seçilenleri ekle” ve “DanıĢman onayına
gönder” butonlarına basılarak kayıt tamamlanmalıdır.)
(6) 2012 yılı öncesinde üniversitemize kayıt yaptıran lisansüstü öğrenciler formasyon
ders seçimi ve boĢ kayıt dıĢındaki durumlarda ders seçim formunu manuel olarak doldurup
danıĢmanına onaylattıktan sonra ilgili Anabilim Dalına teslim etmelidirler.
(7) “Açılan dersler” sekmesinde sol alttaki “seçilenleri ekle” butonu ile dersler seçilen
derslere eklenir.
c. Katkı Payı/ Öğrenim Ücreti Bilgisi Sorgulama ve Yatırma
Öğrencilerin dönem katkı payı/ öğrenim ücreti ekranına bilgi olarak yansır. Ücreti HALK
BANKASI‟nın herhangi bir Ģubesinden ya da ATM‟sinden 11 haneli öğrenci numaralarını
bildirerek yatırabileceklerdir. Öğrencilerin yatırmıĢ oldukları ücretin dekontunu
Üniversitemiz talep etmemektedir. Herhangi bir sorun yaĢandığında istenildiği zaman
ibraz edilebilmesi için öğrencilerin dekontlarını saklamaları tavsiye edilir.
Öğrenciler var olan harç borçlarının ödemesini tamamlamadan derslerini danıĢman
onayına gönderemezler.
d. Seçilen Dersler
Ders seçimi yapıldıktan sonra “danıĢman onayına gönder” butonu kullanılarak iĢlemin ilk
kısmı tamamlanır. Kayıtlanma Ģekli “taslak”tan “danıĢman inceleme”ye dönüĢür.
2. AġAMA DANIġMAN KONTROLÜ (Kayıtlanma AĢaması: DANIġMAN
ĠNCELEME)
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(1) Ders seçimi yapan öğrencilerin ders kayıtları danıĢmanı tarafından kontrol edilerek,
ders bazında onay verilir. Gerekli görülen eklenecek veya çıkartılacak derslerin iĢlemleri
danıĢman ile birlikte yapılır ve sonucu danıĢmanı tarafından onaylanır.
(2) Yapılan ekleme çıkarmalarda, danıĢmanlar öğrencinin transkriptini inceleyerek iĢlem
yapar.
3. AġAMA DANIġMAN ONAY- KESĠN KAYIT (Kayıtlanma
DANIġMAN ONAY- Kayıtlanma AĢaması: KESĠN KAYIT)

AĢaması:

1. Reddet
DanıĢman tarafından öğrencinin seçmiĢ olduğu dersler tek tek onaylanır. DanıĢman
gerekli gördüğünde, öğrenci tarafından eklenen bir dersi reddedebilir. Reddedilen dersi
olan öğrenci 1. AĢama “Taslak”a geri döner. Öğrenci danıĢmanın reddettiği dersi sildikten
sonra tekrardan danıĢman incelemeye gönderir.
2. Onayla
Tüm dersleri danıĢmanınca onaylanmıĢ öğrencinin kayıtlanma Ģekli “DanıĢman Onay”
aĢamasına geçer. Öğrencinin kayıt iĢlemi, danıĢman “Kesin Kayıt ĠĢlemi” butonuna
bastıktan sonra tamamlanır. Bu iĢlemi tamamlanmayan öğrencilerin, kayıt yenileme
tarihlerinde danıĢmanına müracaat ederek, iĢlemi tamamlatmaları gerekmektedir.
3. Kesin Kayıt
DanıĢmanınca kesin kayıt iĢlemi yapılmıĢ öğrencinin ders kaydı sisteme yansır. Kesin
kayıt yapmıĢ öğrencinin bilgi sisteminde not görüntüleme ekranına dersleri
yansır, sınıf listelerinde ismi görünür ve öğrenci transkript aldığında dersleri
transkriptinde görünür.

LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERDEN
ALINACAK
KATKI PAYI/ÖĞRENĠM ÜCRETLERĠ

Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Bakanlar Kurulu
henüz yayımlanmadığından; 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında kayıt
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yenileme/ders seçme iĢlemlerini gerçekleĢtirecek olan öğrencilerden 2016-2017
Eğitim-Öğretim yılı Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine
öğrenci katkısı olarak alınacak katkı paylarına ve öğrenim ücretlerinin tespitine
dair Bakanlar Kurulu Kararına göre aĢağıdaki Ģekliyle düzenlenmiĢ ücretler
alınacak olup, 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı söz konusu Bakanlar Kurulu
Kararı yayımlandığında fark oluĢması halinde, aradaki fark öğrencilerden bahar
yarıyılında tahsil edilecektir.
Katkı payı öğrenim ücretleri Halk Bankası‟nın herhangi bir Ģubesinden ya
da atm‟lerinden öğrenci numarasıyla yatırılabilmektedir.

ENSTĠTÜ
FEN BĠLĠMLERĠ
ENSTĠTÜSÜ
SOSYAL BĠLĠMLER
ENSTĠTÜSÜ
SAĞLIK BĠLĠMLERĠ
ENSTĠTÜSÜ

TC UYRUKLU ÖĞRENCĠLER

Uluslararası Öğrenciler

1.TAKSĠT
EYLÜL
129

2.TAKSĠT
ġUBAT
129

258

129

129

774

387

387

258

129

129

774

387

387

TOPLA
M
258

TOPLAM
774

1.TAKSĠT 2.TAKSĠT
EYLÜL
ġUBAT
387
387

Özel öğrenci statüsünde ders alacak öğrencilerin kredi baĢına ders ücretleri:

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Kredi başına ders ücreti
Yabancı Dilde
Türkçe Ders Verilen Ders

T.C. Uyruklu öğrenciler için

100 TL

200 TL

Yabancı Uyruklu öğrenciler
için

300 TL

600 TL
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SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Kredi başına ders ücreti
Yabancı Dilde
Türkçe Ders Verilen Ders

T.C. Uyruklu öğrenciler için

100 TL

200 TL

Yabancı Uyruklu öğrenciler
için

300 TL

500 TL

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Kredi başına ders ücreti

T.C. Uyruklu öğrenciler için

100 TL

Yabancı Uyruklu öğrenciler
için

300 TL

KATKI PAYINDAN MUAF OLAN ÖĞRENCĠLER









Yüksek lisans programlarında 2 yıl (dört dönem)
Doktora programlarında 4 yıl (sekiz dönem)
Lisans sonrası doktora programlarında 5 yıl (on dönem)
Normal öğrenim süresi içinde olan ve katkı payı/öğrenim ücreti muafiyeti
içeren “burslu” öğrenciler katkı payı/öğrenim ücretinden muaftır.
Birinci öğretim programlarında lisansüstü öğrenim gören araĢtırma
görevlileri (öğrenimleri süresince) katkı payından muaftır.
ġehit ve gazi çocuğu olan öğrenciler (öğrenimleri süresince) katkı
payından muaftır.
Bakanlıklar ve kamu kuruluĢları adına mecburi hizmet karĢılığı öğrenim
gören öğrenciler katkı payından muaftır
Suriye Arap Cumhuriyeti‟nde yaĢanan olaylar nedeniyle ülkemizde
misafir edilen Suriye vatandaĢlarından YÖK tarafından belirlenen esaslara
göre üniversiteye yerleĢtirilen öğrenciler katkı payından muaftır.
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 Birinci öğretim programlarında öğretim gören engelli öğrencilerin katkı
paylarından engelliliği oranında indirim yapılır.
KATKI PAYI/ ÖĞRENĠM ÜCRETĠNĠ
ÖDEMEKLE YÜKÜMLÜ OLAN ÖĞRENCĠLER
 Ġkinci öğretim programlarındaki öğrenciler öğrenim ücreti öder.
 Ġkinci öğretim programlarında lisansüstü öğrenim gören araĢtırma
görevlileri katkı payı tutarında öğrenim ücreti öder.
 Lisansüstü programları tamamlayamamıĢ tezli yüksek lisans ve doktora
öğrencilerinin, her hangi bir Halk Bankası ġubesine öğrenci numaralarını
söyleyerek 129 TL yatırmaları gerekmektedir.
 Kendi imkanı ile öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler ile bursu
kesilen öğrencilerin (Türk Asıllı Yabancı Öğrenciler de dahil), Her hangi
bir Halk Bankası ġubesinden öğrenci numaralarını söyleyerek
129X3=387.00 TL yatırmaları gerekmektedir.
 22 Ekim 2016 Tarihli ve 29865 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 20162017 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet
Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim
Ücretlerinin Tespitine Dair Bakanlar Kurulu Kararının 10/3.
maddesindeki “Öğrencinin kayıtlı olduğu sadece bir programın
öğrenci katkı payı Devletçe karĢılanır. Birinci ve açık öğretim
kapsamında bir programa kayıtlı iken aynı kapsamda ikinci bir
yükseköğretim programına (çift ana dal programları hariç olmak
üzere) kayıt yaptırılması halinde, ikinci yükseköğretim programına
ait öğrenci katkı payları, öğrencilerin kendileri tarafından
karĢılanır.” hükmü uyarınca bir yükseköğretim programına kayıtlı olup
da üniversitemize kayıt yaptırmıĢ olan öğrencilerden ilgili programa ait
katkı payı/öğrenim ücreti alınır.
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