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Özel Yetenek Sınavları sonucuna göre Üniversitemiz Devlet Türk Musikisi Konservatuvarına 

kayıt hakkı kazanan adaylar 04-05 Eylül 2019 tarihlerinde Ege Üniversitesi E-Kayıt sistemi 

üzerinden E-Devlet şifresi ile giriş yaparak elektronik kayıt olabileceklerdir. Boş kalan 

kontenjan olması durumunda yedek kayıt işlemleri 10 Eylül 2019 tarihinde yapılacaktır. 

Yedekten kayıt hakkı kazanan listesi 09 Eylül 2019 tarihinde www.oidb.ege.edu.tr sayfasında 

ilan edilecektir. 

 

 
E-Kayıt sistemine giriş için tıklayınız. 

 

Aşağıda belirtilen durumlarda adaylar elektronik kayıt yapamayacaklardır. 

Elektronik Kayıt Yapamayacak Adaylar 

 Lise mezuniyeti MEB servisi üzerinden görüntülenemeyenler 

 
NOT: Lise mezuniyetleri MEB aracılığıyla sorgulanacaktır. MEB sorgusu 

yapılamayan adayların “Elektronik Kayıt Yapamayan Adaylardan Kayıt için İstenen 

Belgeler” ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına lise diplomasının aslı ve fotokopisi ve 

birlikte müracaat etmeleri gerekmektedir. 

 
 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Genel Kurul Kararlarına göre bir öğrenci aynı 

anda iki lisans veya iki ön lisans programına devam edememektedir. (Açık öğretim 

ve uzaktan öğretim programları hariç) Söz konusu durum YÖKSİS sistemi üzerinden 

sorgulanacaktır. Böyle bir durumun oluşması halinde öğrenciden bir programı tercih 

etmesi istenecektir. Üniversitemize kayıtlanmayı seçecek söz konusu durumda olan 

adayların kayıtlı oldukları diğer lisans programından kayıtlarını sildirmeleri 

gerekmektedir. 

 

Durumları elektronik kayda uygun olmayan adayların durumlarının incelenmesi için Öğrenci 

İşleri Daire Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir. Kayda engel durumu olmadığı 

görülenlerin kayıtları ilan edilen kayıt tarihlerinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında 

gerçekleştirilecektir. Bu adayların bizzat gelmeleri (Adayların nüfus cüzdanı kontrol 

edilecektir) veya bizzat gelememeleri halinde noterden vekaletname verecekleri kişiler 

aracılığı ile kayıt yaptırmaları gerekmektedir. 

Belirtilen tarihler arasında elektronik veya üniversitemize başvurarak manuel kaydını 

yaptırmayan adayların daha sonraki bir tarihte kayıt yaptırmaları mümkün olamayacaktır. 

Elektronik kayıt yaptıranların kesin kayıt için ayrıca üniversitemize başvurmaları, belge 

teslim etmeleri gerekmemektedir. 

http://www.oidb.ege.edu.tr/
https://ekayit.ege.edu.tr/


 

Elektronik Kayıt Yapamayan Adaylardan Kayıt için İstenen Belgeler 

Elektronik kayıt yapamayanların kayıtlarını tamamlamak üzere kayıt tarihlerinde “kayıt 

sisteminde kayıt yapılamama gerekçesinde belirtilen duruma ilişkin belgelerle (Örneğin, 

mezuniyet sorunu varsa lise diploması/mezuniyet belgesi) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına 

müracaat etmeleri gerekmektedir. Kayda engel bir durum olmadığı anlaşılanların elektronik 

kayıt engeli kaldırılarak adaylar elektronik kayda yönlendirileceklerdir.  


