2020 YKS MİLLİ SPORCU YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE
ÜNİVERSİTEMİZE YERLEŞEN ADAYLARIN KAYIT
İŞLEMLERİ

2020 YKS Milli Sporcu Yerleştirme sonuçlarına göre Üniversitemize kayıt hakkı kazanan
adayların kayıt işlemleri 27 Ekim - 04 Kasım 2020 tarihleri arasında Ege Üniversitesi EKayıt sistemi üzerinden E-Devlet şifresi ile giriş yapılarak gerçekleştirilecektir.
(Kazanan öğrencilerin verileri henüz üniversitelere iletilmemiş olup veriler üniversitemize
iletildiği andan itibaren E-Kayıt sistemi açılacaktır.)
E-Kayıt sistemine giriş için tıklayınız.
Kayıt İçin Tıklayınız sayfasından üniversitemizin kayıt sistemine giriş yapıp tam teşekküllü
resmi bir hastaneden (Devlet Hastanesi veya Tıp Fakültesi hastaneleri) aldıkları heyet
raporunu (Tek hekim raporu da kabul edilecektir.) sisteme ekleyerek “kaydı tamamla”
butonuna basacaklardır. Kayıt personelimiz raporu kontrol edecek ve uygun ise kaydı
kesinleştirecektir.
Düzenlemeye verilen durumlarda adaylar ilk yüklediği belgeyi silerek yeni belgeyi yüklemek
suretiyle yeniden kaydı tamamla butonuna basacaklardır.
Heyet raporunu kayıt tarihlerinde temin edemeyenlerin aşağıdaki şartlı kayıt dilekçesini belge
türlerinden “Heyet Raporu”nu seçerek imzalı bir şekilde yüklemeleri ve listeye ekle butonuna
basmaları gerekmektedir. Belgesi eksik olan öğrencilerin kayıtları şartlı olarak yapılacak ve
dilekçede belirtilen süre içerisinde belgelerini Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Kayıt Kabul
Şube Müdürlüğüne ulaştırmaları gerekmektedir. Ulaştırmayanlar hakkında kayıt silme işlemi
uygulanacaktır.
Sağlık raporunu temin edemeyenler için şartlı kayıt dilekçesi
Liseden Tek Ders/Bütünleme Sınavına Katılacaklar;
Ortaöğretim tek ders veya bütünleme sınavlarına katılacak olan adayların
27 Ekim - 04 Kasım 2020 tarihlerinde geçici kayıtlarını tamamlamaları gerekmektedir. Kayıt
tarihlerinde geçici kaydını gerçekleştirmeyen adayların daha sonraki bir tarihte kaydı
yapılmayacaktır.
Bu durumdaki adayların liselerinden alacakları “tek ders veya bütünleme sınavlarına
katılacaklarına ilişkin belgeyi” Kayıt İçin Tıklayınız sayfasından üniversitemizin kayıt

sistemine giriş yapıp kayıt sistemine yükleyerek “kaydı tamamla” butonuna basacaklardır.
Kayıt personelimiz belgeyi kontrol edecek ve uygun ise geçici kaydı kesinleştirecektir.
Öğrenciler kayıtlarının son durumunu birkaç saat içinde kayıt sisteminden kontrol
edebileceklerdir. Eklenen belgenin uygun/doğru olmaması durumunda kayıt
gerçekleştirilmeyerek düzenlemeye verilecektir. Bu durumda adaylar ilk yüklediği belgeyi
silerek yeni belgeyi yüklemek suretiyle yeniden kaydı tamamla butonuna basacaklardır.

Geçici kaydını tamamlayan bu durumdaki öğrencilerin 31.12.2020 tarihine kadar mezun
olduklarına ilişkin belgeyi Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Kayıt Kabul
Şube Müdürlüğüne ulaştırmaları gerekmektedir. Mezuniyet belgesi/lise diplomasını bu
tarihe kadar ulaştırmayanların geçici kayıtları silinecektir.
Liseden mezun olduğu halde MEB sorgusu yapılamadığı için E-devlet sistemi üzerinden
kaydını gerçekleştiremeyen adaylar da üniversitemizin yukarıda belirtilen adres üzerinden
kayıt sistemine giriş yaparak mezuniyet belgelerini yükleyerek kayıt başvurusu
yapabileceklerdir. Yüklenen lise mezuniyet belgesinin uygunluğu kontrol edilerek uygun
olanların kayıtları tamamlanacaktır.
Aynı Düzeyde Bir Yükseköğretim Programına Kayıtlı Olanlar;
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Genel Kurul Kararlarına göre aynı anda iki lisans veya iki
ön lisans programına devam edilememektedir. (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.
Öğrenimini üniversitemizde sürdürmeye karar veren adayın aynı düzeydeki diğer programdan
kaydını sildirmesi gerekecektir.
E-Devlet sistemine kayıt silme durumu yansıdıysa bu durumdaki adaylar üniversitemizin
elektronik kayıt sistemine girerek herhangi bir belge yüklemeksizin kayıtlarını
gerçekleştirebileceklerdir.
Diğer programdan kaydını sildirdiği halde durumu E-Devlet sistemine yansımadıysa kaydını
sildirdiğine ilişkin, ilgili üniversiteden alacakları belgeyi Kayıt İçin Tıklayınız sayfasından
üniversitemizin elektronik kayıt sistemine giriş yapıp yükleyerek “kaydı tamamla” butonuna
basacaklardır. Kayıt personelimiz belgeyi kontrol edecek ve uygun ise kaydı
kesinleştirecektir. Öğrenciler kayıtlarının son durumunu birkaç saat içinde kayıt sisteminden
kontrol edebileceklerdir. Eklenen belgenin uygun/doğru olmaması durumunda kayıt
gerçekleştirilmeyerek düzenlemeye verilecektir. Bu durumda adaylar ilk yüklediği belgeyi
silerek yeni belgeyi yüklemek suretiyle yeniden kaydı tamamla butonuna basacaklardır.

Ders Kaydı İşlemleri:

Kaydını tamamlayan öğrencilerin ders kaydı ile ilgili bilgiler için ilgili Fakülte Öğrenci
İşlerine müracaat etmeleri gerekmektedir.

