
KAYIT YENĠLEME ĠġLEMĠ YAPACAK ÖĞRENCĠLERĠN 

DĠKKATĠNE 

29.08.2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu 

Kararı gereğince; 

 

1- Enstitümüz Yüksek Lisans Tezli  programına birinci ve dördüncü yarıyılları arasında  

kayıtlı olan öğrenciler, 

2- Enstitümüz Yüksek Lisans  Tezsiz (Matematik) programına birinci ve altıncı yarıyılları 

arasında  kayıtlı olan öğrenciler, 

3- Enstitümüz doktora programında birinci ve sekizinci yarıyılları arasında  kayıtlı olan 

öğrenciler katkı payı yatırmayacaktır. 

4- Enstitümüz Yüksek Lisans Tezli  programına beşinci  ve daha sonraki yarıyıllarda   

kayıtlı olan öğrenciler, 

5- Enstitümüz Yüksek Lisans Tezsiz (Matematik)  programına yedinci  ve daha sonraki  

     yarıyıllarda kayıtlı olan öğrenciler, 

 

6- Enstitümüz doktora programında dokuzuncu ve daha  sonraki yarıyıllarda kayıtlı olan 

öğrenciler katkı payı yatıracaktır. 

7- Enstitümüz Ġkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans programına kayıtlı öğrenciler ile 

Yabancı uyruklu öğrenciler belirlenen öğrenim ücretini yatıracaktır. 

Yukarıdaki 1. ve 2. maddeye göre katkı payı/öğrenim ücreti ödeyecek öğrenciler ödeme 

yaptıktan sonra; Katkı payı ödemesi yapmayacak öğrenciler ise doğrudan danışmanı ile 

birlikte http://ensbis.adu.edu.tr adresinden sisteme giriş yaparak “Ders Kayıt İşlemleri” 

menüsünden ders kaydını yapacaklardır.  

 

 Ders kayıt işlemlerinin 28 Ocak – 1 ġubat 2013 tarihleri arasında yapılması gerekmektedir. 

1 ġubat 2013 mesai bitimi itibariyle sistem kapanacak ve bu tarihten sonra ders kaydı işlemi 

yapılamayacaktır. 

 

KATKI PAYI / ÖĞRENIM ÜCRETĠ ĠġLEMLERĠ : 

 Katkı payı/öğrenim ücreti ödemelerinin Türkiye genelinde Halk Bankası 

Şubeleri / ATM / İnternet Bankacılığı üzerinden, TC Kimlik Numarası ile 

yapılması gerekmektedir.  

 Havale veya EFT yoluyla yapılan ödemeler kabul edilmeyecektir.  

 Katkı payı/öğrenim ücreti yatırma işlemi dekontu öğrenci tarafından mutlaka 

saklanacaktır.  



 

 

ATM ÜZERĠNDEN KATKI PAYI/ÖĞRENĠM ÜCRETĠ YATIRMA ĠġLEMĠ;  

 Kartsız İşlem için sırasıyla Kurum Ödemeleri > Harç butonları tıklanır, İl plaka kodu 

olarak 09 girilir, Adnan Menderes Üniversitesi seçildikten sonra açılan ekranda TC 

Kimlik Numarası girişi yapılarak ödeme işlemine devam edilir.  

 Kartlı İşlem için sırasıyla Diğer İşlemler > Kurum Ödemeleri > Harç butonları tıklanır, 

İl plaka kodu olarak 09 girilir, Adnan Menderes Üniversitesi seçildikten sonra açılan 

ekranda TC Kimlik Numarası girişi yapılarak ödeme işlemine devam edilir.  

 

ĠNTERNET ġUBESĠ ÜZERĠNDEN KATKI PAYI/ÖĞRENĠM ÜCRETĠ YATIRMA ĠġLEMĠ; 

 İnternet Şubesine giriş yapıldıktan sonra sırasıyla; Diğer Ödemeler > Eğitim 

Ödemeleri butonları tıklanır, Adnan Menderes Üniversitesi seçildikten sonra açılan 

ekranda TC Kimlik Numarası girişi yapılarak ödeme işlemine devam edilir. 

 

 
KAYIT YENĠLEME ĠġLEMĠNĠN TAMAMLANMASI ĠÇĠN, YUKARIDA BELĠRTĠLEN SÜRELER ĠÇERĠSĠNDE; 

 

   Katkı payı/öğrenim ücreti bedelinin ödenmesi,  

 Ders kayıt formunun öğrenci, danışman ve anabilim dalı başkanı tarafından 

imzalanması  

 Ders kayıt formunun onaylanmak üzere  28 Ocak - 1 ġubat 2013 tarihleri arasında 

enstitü  öğrenci işleri bürosuna teslim edilmesi gerekmektedir. 

   Katkı payı/öğrenim ücretini ödemeyen öğrenciler kayıt yenilememiş sayılacak ve 

bahar yarıyılında öğrencilik haklarından yararlanamayacaktır. 

 

 

NOT         :  Katkı payı/öğrenim ücreti bedelinin ödendiğine iliĢkin dekontun öğrenci tarafından 

saklanması gerekmektedir. Herhangi bir iade yapılması gerektiğinde, öğrenciden 

dekontun ibraz edilmesi istenecektir. 

 

 

 

ÖNEMLE DUYURULUR 

 

 
 


