
Soru 1    :   Harç ücretimi nasıl nereye yatırabilirim? 

Cevap 1: Halk Bankası ATM/Şubelerine öğrenci numarasıyla veya kimlik.ege.edu.tr 

adresinden Harç Bilgilerini görüntüleme menüsünden kredi kartınızla yatırabilirsiniz. 

 

Soru 2   :  Neden harç borcum çıkıyor? 

Cevap 2: İkinci bir öğrencilik kaydınız var ise ikinci öğrencilik sebebiyle harç ücreti ödenir. 

Pasif öğrencilikler de ikinci öğrencilik kapsamındadır. 

Birinci öğretim tezsiz yüksek lisans öğrencileri 3. eğitim yarıyıllarında harç ücreti öderler. 

Tezli yüksek lisans öğrencileri 5. eğitim yarıyıllarında harç ücreti öderler. 

Yüksek lisans dereceli doktora öğrencileri 9. eğitim yarıyıllarında harç ücreti öderler. 

Lisans dereceli doktora öğrencileri 11. eğitim yarıyıllarında harç ücreti öderler. 

 

Soru 3   :  İkinci öğretim öğrencisiyim harç borcum neden gözükmüyor? 

Cevap 3: İkinci öğretim öğrencileri kredi başına ücret ödediklerinden öğrenim ücreti ders 

seçimlerini yaptıktan sonra alınan derse göre sistemde oluşur. 

 

Soru 4   : Araştırma görevlisiyim harç ücreti neden çıkıyor? 

Cevap 4: Araştırma görevlisi olduğunuza dair belgenizi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına 

ibra etmeniz gerekmektedir. 

 

Soru 5  :Fazla yatırdığım veya alacaklı olduğum harç ücretimi nasıl iade alabilirim? 

Cevap 5: Kimlik.ege.edu.tr üzerinden giriş yapıp Harç iade başvurusu menüsünden harç iade 

formunu doldurup Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim etmeniz gerekmektedir. İade 

formunu posta yoluyla da gönderebilirsiniz. 

 

Soru 6   : Ders seçme ekranında neden ders çıkmıyor? 

Cevap 6: Seçmek istediğiniz ders, müfredatınızda bulunan ders kodu ile açılmamış ya da 

açılan derslere eklenmemiş olabilir. Anabilim dalınız ile iletişime geçip durumu bildirmeniz 

gerekmektedir. 

 



Soru 7   :Farklı programdan nasıl ders alabilirim? 

Cevap 7: Kendi enstitünüz programlarından bir ders almak için kimlik.ege.edu.tr adresinden 

kayıt yenileme yaparken ders seçme ekranında seçmeli ders grubunun içinden dış birim dersi 

olarak seçebilirsiniz. Diğer enstitü programlarından ders seçmek için Enstitünüze bir dilekçe 

ile başvuru yapmanız ve  Enstitü Yönetim Kurulunca uygun görülmesi gerekmektedir. 

 

Soru 8   : Ders seçme ekranında anadal danışmanı bulunamadı hatası alıyorum neden? 

Cevap 8: Danışman atamalarına ilişkin işlemler Enstitüler tarafından yapılmaktadır. Konuyla 

ilgili Enstitünüz ile iletişime geçebilirsiniz.   

 

Soru 9  : Kaç tane ders seçeceğim, hangi dersleri seçeceğim? 

Cevap 9: Ders seçimiyle ilgili danışmanınızdan yardım alabilirsiniz.  

 

Soru 10   : Bilimsek hazırlık programı öğrencisiyim nasıl ders seçeceğim? 

Cevap 10: Bilimsel hazırlık öğrencilerinin ders kayıtlanma işlemleri Enstitü Yönetim Kurulu 

Kararı ile yapılmaktadır. 

 

 


